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RESUMO 

 

O presente estudo busca compreender a possibilidade de protagonismo juvenil, a partir da 

formação educomunicativa do Programa Conexões Periféricas/Rede Cuca. As aproximações 

entre a educomunicação e a formação humana em Paulo Freire, traçam um caminho em busca 

desse entendimento principal. Partindo dessa proposta, a pesquisa compromete-se em 

apresentar um breve panorama histórico da educomunicação e seus encontros com os 

movimentos sociais, mídia-educação, comunicação popular e educação popular. Portanto, 

apoia-se no pressuposto de que a educomunicação, ao ser articulada pelos movimentos sociais, 

absorveu em sua base epistemológica, pressupostos do educador Paulo Freire. Visando alcançar 

a compreensão central, o protagonismo juvenil, o estudo se baseia em três categorias temáticas: 

dialogicidade, autonomia e empoderamento, e suas sub-categorias, a fim de compreender a 

categoria do protagonismo juvenil dentro do contexto da formação analisada. De natureza 

qualitativa, a pesquisa utilizou os recursos das entrevistas individuais semi-estruturadas, com 

seis integrantes do Programa Conexões Periféricas, três das temporadas antigas e três da 

temporada atual, combinadas à observação participante, entre o período de setembro a 

dezembro de 2018, durante a vigência da 4ª temporada. A análise dos dados ficou a cargo da 

proposta da análise de discurso tempestade de luz, em que se usou o caminho da unitarização, 

categorização e nova compreensão para construção do último capítulo. O trabalho é de natureza 

freireana, por ter suas bases apoiadas no educador Paulo Freire, e conta com a valiosa 

contribuição de Ismar de Oliveira Soares (Educomunicação), Cecília K. Peruzzo (Comunicação 

Popular), Carlos Rodrigues Brandão (Educação Popular), Maria da Glória Marcondes Gohn 

(Movimentos Sociais), Mário Kaplún (Educomunicação), Jesús Martín-Barbero 

(Educomunicação), Cecília Minayo (Pesquisa Qualitativa), Roque Moraes (Tempestade de 

Luz), Pierre Bourdieu (Juventudes), entre outros. Os resultados mostram aspectos positivos e 

negativos da experiência analisada e a pesquisa aponta para as possíveis colaborações nos 

aspectos a melhorar. Indicam que os jovens estabeleceram conexões entre suas atividades e as 

concepções de diálogo, autonomia e empoderamento, certas ocasiões, porém não em totalidade. 

Além de também, relacionarem as práticas formativas a oportunidade de protagonismo dentro 

do Conexões Periféricas. Segundo os jovens e a vivência observada, o programa estimula o 

protagonismo em certas condições, e em outras, limita. Diante dessa discussão apareceu na fala 

dos jovens, o termo autonomia controlada, que faz um paralelo analítico a autonomia proposta 

por Paulo Freire e outros autores, o que acaba interferindo na compreensão sobre protagonismo 

juvenil. 

 

Palavras-chave: Paulo Freire. Educomunicação. Protagonismo. Juventudes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to understand the possibility of youth protagonism, from the 

educomunicative formation of the Conexões Periféricas/Rede Cuca Program. The 

approximations between educommunication and human formation in Paulo Freire trace a path 

in search of this main understanding. Starting from this proposal, the study undertakes to present 

a brief historical panorama of educommunication and its meetings with social movements, 

media-education, popular communication and popular education. Therefore, it is based on the 

assumption that educommunication, when articulated by social movements, absorbed in its 

epistemological basis the presuppositions of the educator Paulo Freire. To reach the central 

understanding, the youth protagonism, the study is based on three thematic categories: 

dialogicity, autonomy and empowerment, and its subcategories, in order to understand the 

category of youth protagonism within the context of the formation analyzed. Of qualitative 

nature, the research used the resources of the semi-structured individual interviews, with six 

members of the Conexões Periféricas Program, three of old seasons and three of the current 

season, combined with participant observation, between September and December 2018, during 

the validity of the 4th season. The analysis of the data was in charge of the proposal of the storm 

of light analysis of the discourse, which used the path of unitarization, categorization and new 

understanding for the construction of the last chapter. The work is Freirean in nature, having its 

bases supported by educator Paulo Freire, and counts on the valuable contribution of Ismar de 

Oliveira Soares (Educommunication), Cecília K. Peruzzo (Popular Communication), Carlos 

Rodrigues Brandão (Popular Education), Maria da Glória Marcondes Gohn (Social 

Movements), Mário Kaplún (Educommunication), Jesús Martín-Barbero (Educommunication), 

Cecília Minayo (Qualitative Research), Roque Moraes (Storm of Light), Pierre Bourdieu 

(Youths), among others. The results show positive and negative aspects of the analyzed 

experience and the research points to the possible collaborations in the aspects to improve. They 

indicate that young people have established connections between their activities and 

conceptions of dialogue, autonomy and empowerment, sometimes, but not in their entirety. 

Also, relate the formative practices to the opportunity to play a leading role within the 

Peripheral Connections. According to the young people and the observed experience, the 

program stimulates the protagonism in certain conditions, and in others, limits. Given this 

discussion, the term controlled autonomy appeared in the speech of young people, which makes 

an analytical parallel to the autonomy proposed by Paulo Freire and other authors, which ends 

up interfering with the understanding of youth protagonism. 

 

Keywords: Paulo Freire. Educommunication. Protagonism. Youths. 
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1 PRIMEIROS FRAMES DO STORYBOARD: É A EDUCOMUNICAÇÃO 

 

Aqui, refiro-me1 ao meu encontro com a Educomunicação, que me apresentou a 

Pedagogia Libertadora de Paulo Freire. Adianto, que o histórico desse encontro não se deu na 

infância ou juventude, nem muito menos por atividades militantes, voluntariado ou algo 

parecido, como grande maioria dos encontros de pesquisadores com sua área de estudo. No 

meu caso, vem acontecendo por meio de tentativas de aproximações. O cenário para esse 

encontro foi a Universidade, e agradeço a este período em minha vida, que me rendeu várias 

descobertas. Avalio meus encontros como experimentais, porém gradativamente relevantes até 

aqui, onde começo uma nova jornada educomunicativa em minha vida.  

O mestrado em Educação vem me proporcionando um aprofundamento na temática, 

que há tempos cobiçava e queria perto de mim e que bom. Desse modo, posso refletir sobre 

essa prática com a formação humana em Paulo Freire, em que se concentra grande fôlego desta 

pesquisa. Por isso, nestas primeiras linhas relato minhas iniciais experiências nessa área, minhas 

impressões, a chegada ao Programa Conexões Periféricas, o contexto em que está inserido, 

tanto o físico, refletido nas atividades e propostas da Rede Cuca, quanto o social, como os perfis 

das juventudes participantes do Programa em análise, bem como apresento o objetivo geral e 

os específicos e situo-os nos capítulos construídos. 

Aproximando-me do Conexões Periféricas e certificando-me da sua proposta 

educomunicativa, percebi a magnitude do alcance do Programa, nas vidas dos jovens 

participantes. Ainda que esses estejam inseridos em contextos de vulnerabilidade social, sejam 

moradores da periferia de Fortaleza e a grande maioria esteja desempregada ou sem renda fixa, 

a formação é uma oportunidade de despertar e de reforçar suas potencialidades, muitas vezes 

adormecidas. 

Esse olhar reflexivo me trouxe inquietações iniciais, como: o que determina as 

práticas educomunicativas? O que determina o protagonismo juvenil? Que relações existem 

entre a formação humana em Paulo Freire e a Educomunicação? Quais as implicações entre a 

formação humana em Paulo Freire e o protagonismo juvenil?  

Elas me levaram à questão que inspirou o objetivo principal deste estudo: 

Compreender como a formação do Programa Conexões Periféricas, de base educomunicativa, 

                                                           
1 Escolhi escrever o texto da Introdução, em primeira pessoa do singular, por tratar de circunstâncias vivenciadas 

em minha trajetória de vida. Entretanto, a partir da Metodologia, Estado da Questão, Referencial Teórico e 

Conclusão, a pesquisa apresenta o uso da terceira pessoa, por entender que o desenvolvimento do estudo acontece 

por meio de várias vozes 



15 
 

relaciona-se com os pressupostos de formação humana de Paulo Freire, e de que forma isso 

interfere no protagonismo das juventudes participantes. Partindo desse entendimento, assinalei 

como objetivos específicos: 1) Identificar o que determina o Programa Conexões Periféricas 

como uma prática educomunicativa; 2) Verificar como a proposta educomunicativa do 

Conexões Periféricas se relaciona com a formação humana na pedagogia freireana; 3) Analisar 

como a relação entre a prática educomunicativa e a formação humana em Freire contribui para 

o protagonismo juvenil. 

Escolhi trazer para o texto alguns termos técnicos do audiovisual, a fim de 

aproximar leitor, pesquisa e campo. De início, podem lhe parecer estranhos esses termos, 

porém, o entendimento virá em nota de roda pé ou diluído no texto. No decorrer dos próximos 

frames estará familiarizado com o básico da linguagem audiovisual, que é o plano de fundo 

para este estudo, o qual me proponho a apresentar e se relaciona com os pressupostos freireanos 

de formação, formação em audiovisual e Educomunicação. 

 Rapidamente, contextualizando, storyboard é o termo que expressa o planejamento 

visual da sequência de quadros das cenas a serem capturadas, uma espécie de linha do tempo 

rabiscada. É uma etapa intermediária entre o roteiro e o vídeo, como produto final. A definição 

é da Associação Brasileira de Cinematografia.  

Nos programas de edição, o storyboard é adaptado à linha do tempo, em que se 

reúnem elementos fundamentais, como áudio, som, tempo e efeitos. Quando sincronizados, 

resultam em cenas que podem ser paralisadas por um instante. Esse fragmento é o frame, que, 

traduzido para o português, quer dizer quadro ou moldura. Dentro do meio audiovisual, é a 

unidade de tempo reduzida à cena fixa, como uma fotografia da cena, muito importante para a 

composição do todo. 

Indico que, ao longo desta escrita, usarei termos técnicos do universo do 

audiovisual aliados ao universo educacional, na tentativa de aproximar o leitor do cenário da 

vivência formativa em audiovisual do Programa Conexões Periféricas e da problemática 

levantada em torno do protagonismo juvenil. 

Meus primeiros frames no universo audiovisual aconteceram durante a graduação 

em Comunicação Social/Jornalismo, na Universidade de Fortaleza (Unifor), quando, na 

oportunidade, ingressei, inicialmente como voluntária, por oito meses, em agosto de 2008, da 

TV Unifor, laboratório das práticas audiovisuais.  

Após esse período, e com um pouco de experiência em produção, reportagem, 

gravação, edição e produção de vídeos e programas da grade dessa TV universitária, fui 

efetivada como estagiária bolsista, e lá permaneci até minha colação de grau, em junho de 2010.  
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Nesse tempo, fazia parte da equipe do Programa Dois Pontos, um programa de 

entrevistas sobre literatura e artes em geral, do Programa Vivências, que registrava uma 

autonarrativa da trajetória de vida de artistas e personalidades relevantes no meio cultural 

cearense, e do Programa Curta Ceará, um bate-papo com realizadores audiovisuais, de 

preferência do Ceará.  

Lembro que cada programa, cada roteiro, cada estudo da obra e da vida dos 

entrevistados, era uma oportunidade de mergulhar no outro, de conhecer, de experimentar 

vivências e narrativas, além do que as salas de aula poderiam me oferecer. Considero um 

período muito rico em minha trajetória como profissional e como ser humano, tempos em que, 

a cada semana, tinha encontros e desencontros com outras histórias de vida e com a formação 

técnica em audiovisual, que o curso de jornalismo me proporcionava como uma de suas 

vertentes de atuação.  

Era prazeroso sair do nada, de uma reunião de pauta com chuvas de ideias sobre 

quem entrevistar e sobre como conduziríamos tal programa naquela semana e, logo mais, ir a 

campo, produzindo, agendando datas das entrevistas, conciliando com os demais pormenores, 

contudo relevantes, para a elaboração do produto final.  

Foram quase dois anos passando o dia na Universidade, onde tinha aulas pela manhã 

e tarde, estava em laboratório, na TV Unifor, “respirando” a produção jornalística em 

audiovisual. Em meio a essa rotina frenética de uma redação de TV, ainda que universitária, 

que se considera mais leve do que a rotina de uma TV comercial, em que os prazos são mais 

contundentes e a cultura do imediatismo e do furo de reportagem predominam, tinha 

responsabilidades paralelas: eram os interprogramas, ou seja, reportagens de variados assuntos, 

divulgadas entre os programas da grade.  

Em um dia, sentada na redação produzindo os programas de costume, recebi a 

missão de um interprograma, solicitado pelo Canal Futura, que produzia em parceria com a TV 

Unifor. Apesar de estar atarefada com as outras responsabilidades da faculdade e dos outros 

três programas, recebi a proposta como um desafio. Os interprogramas tinham esse poder, de 

nos tirar da linha de conforto e nos desafiar a entrar em outros universos, além daqueles que já 

éramos habituados.  

O convite era o de mergulhar no universo da Educomunicação. Recordo-me que 

nem sabia ao certo o que significava o termo, muito menos sobre seu contexto teórico-prático. 

Recordo-me que as minhas primeiras impressões sobre o tema giravam em torno da ideia do 

uso dos meios de comunicação para a educação, um conceito bem primitivo, talvez permeado 
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também pelo imaginário do senso comum. O Canal Futura solicitava a cobertura de uma 

proposta educomunicativa realizada aqui no Ceará.  

Outro detalhe que me inspirava em trabalhar na TV Unifor, era a possibilidade de 

enxergar situações e personagens da vida real, que as emissoras convencionais não tinham 

interesse em registrar, por uma série de fatores, inclusive os aspectos da linha editorial que rege 

o veículo e o interesse das audiências.  

Uma dessas situações foi essa pauta, que caiu sobre mim. Mal sabia que aqui 

começaria um novo caminho na comunicação. Considero a primeira porta aberta. A pauta tinha 

a finalidade de acompanhar e registrar parte da vivência educomunicativa do projeto Jornal 

Escolar, da ONG Comunicação e Cultura. 

Com o intuito de promover uma escola democrática e participativa, a ONG 

Comunicação e Cultura2 tem como veículo oficial o site Jornal Escolar, no qual podem ser 

encontrados os recursos, gratuitamente, para a execução das ações educomunicativas. A ONG, 

fundada no Ceará em 1988, vem realizando a prática do jornal estudantil, escolar e da turma 

desde 1996. 

A partir da prévia pesquisa sobre o tema, a proposta da organização e o projeto em 

si, somados à visita a campo para fins de registro, senti-me atraída por aquela vivência. Pensava, 

encantada: “Nossa, que máximo unir comunicação com fins pedagógicos, despertando nos 

educandos uma leitura crítica sobre os meios e a construção de uma escola mais inclusiva”. Ao 

entrar em contato com essa experiência, entendi que a Educomunicação ia além do uso dos 

meios de comunicação para finalidades pedagógicas. 

Após esse momento, apenas tive outro encontro com a Educomunicação nos textos 

acadêmicos, durante a graduação. Ao ler artigos sobre o assunto, principalmente nas disciplinas 

de rádio, que abordavam comunicação popular e propostas educomunicativas. A afinidade com 

a temática foi aumentando, ainda que de forma tímida. Lá atrás, percebi que a Educomunicação 

podia dialogar com grandes áreas do conhecimento, e isso abriria inúmeras possibilidades de 

aprofundamento do assunto. 

Nesse intervalo de tempo, fui consumida pelo exercício profissional na área, que 

não me cedia tempo e frescor para fazer aquilo por que meu coração pulsava: trabalhar com e 

pesquisar sobre a Educomunicação.  

                                                           
2 Breve apresentação da ONG Comunicação e Cultura, retirado do site da organização, acessado em 02/03/2018, 

disponível no link: http://www.jornalescolar.org.br/quem-somos-contato/  

 

http://www.jornalescolar.org.br/quem-somos-contato/
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Em 2014, retornei para os corredores acadêmicos, iniciei a especialização em 

Assessoria de Comunicação, na Faculdades Cearenses (FAC), uma das áreas do Jornalismo em 

que atuava profissionalmente. Entrei com o foco de atualizar-me a respeito daquilo que tinha 

domínio prático. Todavia, o sentimento de poder atuar junto a Educomunicação, mesmo que 

como uma iniciante pesquisadora, não havia se apagado.  

Mas como alinhar Assessoria de Comunicação, algo tão pontual e mercadológico, 

com a Educomunicação, algo tão desprendido da lógica comercial? Pois bem, consegui! Meu 

trabalho de conclusão de curso recebia, em 2015, o título: “O Povo na Educação: A informação 

a serviço da Educação? Uma análise sobre as intervenções da imagem institucional do O Povo, 

a partir da Educomunicação como prática de responsabilidade social”. 

Este estudo foi mais uma oportunidade de aproximação com a temática e trouxe 

como proposta a chance de estudar Educomunicação como prática no Projeto “O Povo na 

Educação”3, a partir de uma ação da visão de responsabilidade social da empresa e as 

interferências na comunicação organizacional, no manuseio de sua imagem institucional. 

Nesse período de encerramento de ciclo, abriria outra tentativa de reencontrar a 

Educomunicação, quando fui admitida, na seleção de 2015, pelo Programa de Pós-graduação 

da Universidade Federal de Santa Maria/RS (Polo de Constantina) para cursar a especialização 

em Educação Ambiental. O projeto aprovado tratava de uma proposta educomunicativa para o 

uso consciente de água, pois, na época, era assessora de comunicação da Companhia de Água 

de Sobral e distritos próximos. Infelizmente não tive como prosseguir por falta de recursos 

financeiros para custear as estadias durante o curso. 

Virando a cena, outro ponto de reencontro acadêmico foi como aluna especial da 

disciplina de Educomunicação, do curso Sistemas e Mídias Digitais da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), em 2016.1.  

Na ocasião, tive o contato com leituras sistematizadas sobre a temática, inclusive 

com a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Essa obra plantou em mim inquietude, 

curiosidade e encantamento. Pensei: “Por que não tive acesso a isso antes?”. Esclarecia muita 

coisa sobre minha formação escolar bancária, principalmente sobre minha falta de interesse, 

habilidade e sucesso com as ciências exatas. Não eram as maiores notas do meu boletim. 

                                                           
3 O Povo na Educação é um programa interdisciplinar do jornal O POVO, associado ao programa de Jornal e 

Educação (PJE) da Associação Nacional de Jornais (ANJ). Tem como objetivo formar leitores críticos, a partir do 

uso do jornal como instrumento dessa leitura. Disponível no link: 

https://www20.opovo.com.br/app/opovonaeducacao/participedoprograma/2012/06/27/noticiaparticipedoprogram

a,2867363/participe-do-programa.shtml, acessado em 02 de março de 2018.  

https://www20.opovo.com.br/app/opovonaeducacao/participedoprograma/2012/06/27/noticiaparticipedoprograma,2867363/participe-do-programa.shtml
https://www20.opovo.com.br/app/opovonaeducacao/participedoprograma/2012/06/27/noticiaparticipedoprograma,2867363/participe-do-programa.shtml
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Enfim, além dessa ligeira apresentação a Paulo Freire e da aproximação teórica com 

a Educomunicação, acompanhada da referida turma, aprofundamos nossos conhecimentos na 

prática. Viajamos para Canaã, município de Trairi, litoral cearense, onde ministramos oficinas 

em uma escola pública. A oficina que preparei foi nomeada de Contos Digitais, uma perspectiva 

de criação de contos digitais através das técnicas educomunicativas e das técnicas de contar 

histórias, com recursos audiovisuais, de modo envolvente, chamada de storytelling4, além de 

uma breve formação em roteiro, gravação e edição dos contos digitais, feitos pela câmera do 

celular e aplicativos de edição.  

Mais uma chance incrível de encontro com a Educomunicação aconteceu na viagem 

para Nova Olinda/CE, para a Fundação Casa Grande5 — Memorial do Homem Kariri, onde 

oferecemos a oficina de fabricação de cordéis, seguindo a técnica storytelling. Foi uma 

experiência única e gratificante. Percebi que, de fato, era isso que queria para minha vida. A 

leveza com que conduzimos as oficinas, a autonomia e colaboração das crianças e dos jovens, 

a riqueza durante a vivência, sem pressões para a entrega do produto final, tudo isso acabou 

trazendo fortes experiências para todos, inclusive para mim. 

Nesse mesmo período, tive a oportunidade de ser apresentada ao Programa 

Conexões Periféricas, como exemplo de boas práticas. Era a oportunidade de estender aquele 

sentimento adquirido em Trairi e em Nova Olinda. Comecei a pesquisar sobre o tema, entrei 

em contato com algumas pessoas, até chegar a Rogério Maia, atual Coordenador de 

Comunicação da Rede Cuca.  

Ele abriu as portas do Cuca Mondubim e disse deixar a equipe dele à disposição 

para uma futura pesquisa. Tivemos algumas conversas via e-mail, WhatsApp, telefone e 

também pessoalmente. Numa delas, foi realizada a entrevista que norteou meu projeto de 

pesquisa para a seleção do mestrado, a qual se encontra anexada neste documento. 

A vontade de acompanhar as atividades da temporada vigente do programa era 

grande. Entretanto, estava nos últimos meses de gestação do meu filho e preferi repousar e 

recebê-lo de forma mais tranquila. Dei essa pausa nas investigações, mas a tranquilidade foi só 

                                                           
4 Storytelling é uma palavra em inglês, que está relacionada com uma narrativa e significa a capacidade de contar 

histórias relevantes. Consiste em um método que utiliza palavras ou recursos audiovisuais para transmitir uma 

história. Atualmente, o storytelling está presente em várias áreas de expressão, como cinema, televisão, literatura, 

teatro e até mesmo videogames. Disponível no link: https://www.significados.com.br/storytelling/, acessado em 

22 de janeiro de 2018, 
5 Acioli (2003), em seu trabalho “A prática da Educomunicação na Fundação Casa Grande”, relata as experiências 

a partir da sua visão como pesquisadora e como integrante do projeto (professora voluntaria de rádio, vídeo e 

editoração). A autora sintetiza a Fundação como a Escola de Comunicação da Meninada do Sertão, um polo de 

práticas educomunicativas original do Brasil. 

 

 

https://www.significados.com.br/storytelling/
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até aí, pois a tentativa de ingressar no mestrado era anunciada no dia em que meu filho nascia, 

17 de abril, quando foi divulgado o edital. Mesmo com medo, decidi tentar.  

A partir de então, tudo foi muito acelerado e intenso. Confesso, por muitas vezes 

não sabia se ia dar conta de gerir uma vida acadêmica, pesquisando sobre o que me 

entusiasmava, e os cuidados especiais com uma vida que dependia, exclusivamente, de mim, 

meu filho Aquiles Benício. Este é um capítulo à parte em minha existência, mas que traz, na 

conclusão, coragem e determinação por conseguir conciliar a maternidade a uma gestação 

acadêmica. Sem o suporte de uma creche ou de um cuidador, fui levando as aulas do mestrado, 

as leituras, as visitas a campo, as interpretações, análises e a escrita de uma forma muito 

desafiadora, contando, eventualmente, com a ajuda de alguns familiares e amigos. Entretanto, 

na maior parte do tempo, sentia-me realizada e frustrada ao mesmo tempo, por tentar ler, pensar 

e escrever este trabalho, entre um choro, uma troca de fralda, um colo, uma amamentação, um 

banho no bebê, uma limpeza na casa, enfim tarefas diárias que preenchiam quase a totalidade 

do meu dia. 

Posteriormente aos dois “partos”, levo comigo a ideia de que a Educomunicação 

vai além das bases teóricas, transcendendo a vivência pedagógica tradicional e as 

potencialidades da comunicação, como meio e fim desse processo, resultando na autonomia do 

educando e do educador, entrelaçados em uma cogestão dos saberes, como foco no ganho 

durante o processo e não no produto final.  

Seguindo essa condução, de entender os impactos das ações formativas do 

programa analisado, escolhi procurar respostas para a problemática, apoiada principalmente no 

olhar das juventudes, posicionando-as como sujeitos da pesquisa, junto ao suporte teórico de 

pesquisadores e estudos anteriores, que versam sobre os eixos temáticos deste estudo: Formação 

Humana em Paulo Freire, Educomunicação e Juventudes.  

A pesquisa qualitativa apresentou-se como um caminho para chegarmos a essa 

compreensão. Inicialmente, foi pensada e planejada a metodologia do grupo focal, com 

inspiração no círculo dialógico de Paulo Freire e entrevistas narrativas aplicadas aos jovens 

participantes do programa. Com a vivência em campo, não foi possível executar essa estratégia 

metodológica (ver motivos nos Diários de Campo — Apêndice B).  

O trabalho é de natureza freireana, por ter suas bases apoiadas no educador Paulo 

Freire. Conta com as valiosas contribuições de Ismar de Oliveira Soares (Educomunicação), 

Cecília K. Peruzzo (Comunicação Popular), Carlos Rodrigues Brandão (Educação Popular), 

Maria da Glória Marcondes Gohn (Movimentos Sociais), Mário Kaplún (Educomunicação), 
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Jesús Martín-Barbero (Educomunicação), Cecília Minayou (Pesquisa Qualitativa), Roque 

Moraes (Tempestade de Luz), Pierre Bourdieu (Juventudes), entre outros. 

Aproveito o ensejo para anunciar outros frames do estudo. No primeiro capítulo 

“Luz, Câmera, Conexão!”, direciono o olhar para contextualizar o objeto de estudo: o Programa 

Conexões Periféricas. A intenção é de aprofundar as informações sobre o local onde acontece 

a formação, neste caso, a Rede Cuca, além esboçar um breve perfil sobre as juventudes que já 

participam das atividades ofertadas pelo equipamento, inclusive, do Programa Conexões 

Periféricas.  

Ainda neste capítulo, a partir de bases teóricas, faço apontamentos sobre as 

juventudes em vulnerabilidade social e a relação com o protagonismo juvenil. Também abordo 

o envolvimento dos jovens com práticas audiovisuais como alternativa para uma possível 

postura protagonista, e a maneira como o Programa trata da periferia como lugar de debate e de 

produção audiovisual. Refletimos sobre a juventude e seus espaços de socialização, trazendo o 

conceito da cidade como espaço de ação, de criação e de relação social dos jovens, além de sua 

potencialidade para extensão da aprendizagem. 

Mais à frente, precisamente no segundo capítulo ‘Luz, Câmera e Conexão!’, faço 

um aprofundamento no percurso metodológico, tipo de pesquisa, métodos e técnicas, amostras, 

instrumentos, coletas e análise dos dados. No terceiro capítulo ‘Um Zoom Nas Lentes 

Escolhidas: Metodologia’, apresento o estado da questão, um panorama da produção científica: 

Educomunicação, Protagonismo Juvenil e Formação Humana em Paulo Freire. 

No quarto capítulo enquadro6 o percurso educomunicativo, com foco na América 

Latina e no Brasil. Nesse contexto histórico, apresento definições e características intrínsecas 

ao conceito em análise. Revisitando a história da Educomunicação, por meio das leituras 

direcionadas a respeito, percebi que sua chegada coincide com a ação dos Movimentos Sociais 

na América Latina, especialmente no Brasil.  

De acordo com os autores consultados, nosso país foi cenário para as aproximações 

entre a Educomunicação e mais outros dois elementos presentes dos Movimentos Sociais: a 

Educação Popular e a Comunicação Popular. Então, resolvi desenvolver este capítulo 

sistematizando ideias mais gerais a respeito do encontro entre a Educomunicação e os 

                                                           
6 Enquadrar: a noção de enquadramento é a mais importante da linguagem cinematográfica, envolve noções de 

ângulos e planos. Enquadrar é decidir o que faz parte do filme em cada momento de sua realização, é determinar 

o modo como o espectador perceberá o mundo que está sendo criado pelo filme. Disponível no link: 

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/, acessado em 06 de abril de 

2018. 

 

http://www.primeirofilme.com.br/site/o-livro/enquadramentos-planos-e-angulos/
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Movimentos Sociais. Em tópicos posteriores, apresento detalhes do encontro dos Movimentos 

Sociais, Mídia-Educação, Educação Popular e Comunicação Popular. É um espaço reservado 

para conhecermos um pouco do caminho da Educomunicação no mundo, principalmente na 

América Latina e no Brasil, e como ela se encontra e absorve elementos dos movimentos 

sociais, da comunicação e da educação popular. 

No quarto capítulo, lanço um zoom no que considero o cerne da questão que move 

esta pesquisa: o diálogo entre a Pedagogia Freireana, a Educomunicação e o Programa 

Conexões Periféricas, enfatizando pontos importantes da teoria da educação dialógica e sua 

relação com alguns aspectos vistos na Educomunicação. Dentre eles, a relação entre a 

dialogicidade e a comunicação, co-laboração, pergunta, tema gerador, tolerância e politização 

da educação.  

Em seguida, lanço reflexões a respeito das juventudes, afinal são elas que falam se 

o projeto oportuniza o protagonismo ou não. Dentro da temática juventudes, ainda no quinto 

capítulo, relaciono as contribuições de vários autores sobre três categorias: autonomia, 

empoderamento e protagonismo juvenil. Logo mais, são aprofundadas as reflexões sobre 

empoderamento e autonomia, a partir da perspectiva de Paulo Freire. 

As categorias autonomia e empoderamento juvenil, a partir das reflexões, ganharam 

certa projeção dentro da pesquisa e foram moldando o caminho para o entendimento da 

possibilidade de protagonismo juvenil no Conexões Periféricas. Dessa forma, o debate teórico 

sobre protagonismo, autonomia e empoderamento juvenil é enquadrado com um close7 no 

sexto capítulo, junto às análises dos dados (tempestade de luz) coletados, durante as vivências 

do projeto e as entrevistas individuais. 

Apresento uma disposição das ideias centrais deste trabalho, na tentativa de a 

ilustração auxiliar na compreensão da tessitura desta pesquisa. Na sequência, convido-lhes a 

apertarmos o play8 no primeiro capítulo e conhecermos um pouco do Programa Conexões 

Periféricas e do contexto em que está inserido. 

 

 

                                                           
7 Close-up é uma expressão em inglês, bastante usada no ramo da fotografia e gravação de vídeos, que significa 

um plano onde a câmera está muito perto da pessoa ou objeto em questão, possibilitando uma visão próxima e 

detalhada. Disponível no link: https://www.significados.com.br/close-up/, acessado em 06 de abril de 2018. 
8 Play: No universo do audiovisual, significa iniciar, soltar o vídeo. Tradução própria. 

 

 

 

https://www.significados.com.br/close-up/
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Figura 1 — Fluxograma9 introdutório do desenvolvimento desta pesquisa/base epistemológica 

da Educomunicação: eixos e categorias temáticas, contexto e autores referencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

  

                                                           
9 Parto do pressuposto de que os Movimentos Sociais na América Latina, especialmente no Brasil, geraram dois 

grandes fenômenos: a Comunicação Popular e a Educação Popular. Ambas inseridas neste contexto inspiraram o 

surgimento de um novo campo, um espaço de inter-relações entre a Comunicação e a Educação, que recebeu o 

neologismo: Educomunicação. Neste trabalho iremos relacioná-la às concepções da Formação Humana em Paulo 

Freire, direcionando-as sobre o entendimento de suas intervenções para o protagonismo juvenil do Programa 

Conexões Periféricas. 
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2 LUZ, CÂMERA, CONEXÃO!  

 

O recorte temático desta pesquisa é o fortalecimento do protagonismo juvenil, a 

partir das práticas educomunicativas e suas afinidades com a formação humana em Paulo Freire. 

A pesquisa traz, como objeto de estudo, o Programa Conexões Periféricas, da Rede Cuca e 

acolhe como sujeitos a serem compreendidos, conforme o objetivo geral, as juventudes 

participantes.  

O Programa Conexões Periféricas é realizado por jovens alunos da Rede Cuca, 

desenvolvido pela Prefeitura de Fortaleza e pela TV Ceará (TVC). De acordo com o Canal 

Juventude10, da Prefeitura, disponibilizado na internet, a Rede Cuca é uma rede de proteção 

social e oportunidades formada por três polos: Cuca Barra, Mondubim e Jangurussu.  

Os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cucas), atendem, 

prioritariamente, jovens de 15 a 29 anos, oferecendo cursos, práticas esportivas, difusão cultural, 

formações e produções na área de comunicação e atividades que fortalecem o protagonismo juvenil 

e realizam a promoção e garantia de direitos humanos.  

Durante a formação em audiovisual, até a concepção do produto final, o programa 

transmitido pela TVC tem a intenção de oferecer um espaço de vez e voz aos jovens da periferia 

de Fortaleza e do Brasil, conforme anunciado pelos jovens apresentadores na abertura do 

programa número um, da primeira temporada, realizada em 2015. 

Os jovens comunicadores discutem questões relacionadas às juventudes de um 

modo geral, principalmente as questões no âmbito da periferia da cidade, como temas de cunho 

social, acessibilidade, mobilidade, cultura, gênero, empreendedorismo, comportamento, 

território, entre outros.  

Vale ressaltar, que cada programa apresenta uma temática definida em conjunto, 

entre os jovens e os mediadores do processo formativo. Essa temática fundamenta todo o roteiro 

do programa e o cronograma de atividades, e tudo é exclusivamente, produzido pelas 

juventudes dos três equipamentos Cucas. 

Este empreendimento científico parte do pressuposto que a experiência pedagógica 

do Conexões Periféricas adotou a Educomunicação, como uma ferramenta do processo 

formativo, confirmado por Maia, em entrevista exclusiva a esta pesquisa, realizada em 2017 

(Apêndice A). 

 

                                                           
10 Acessado em 12/02/2018, disponível no link: https://juventude.fortaleza.ce.gov.br/rede-cuca,  

 

https://juventude.fortaleza.ce.gov.br/rede-cuca
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2.1 Close nos jovens comunicadores do Conexões Periféricas 

 

Em entrevista exclusiva, cedida a esta pesquisa, a ex-integrante do programa Lilian 

Oliveira ressalta que é um programa produzido pela juventude periférica da cidade, que oferece 

formação na área da comunicação/audiovisual. Em sua avaliação, foi uma experiência rica, na 

qual ela pôde colocar em prática o que aprendeu no curso de graduação em audiovisual pela 

Universidade Federal do Ceará.  

Lilian tem 26 anos e aceitou identificar-se para este estudo. Mora com a mãe e a 

irmã, no bairro Jockey Club, veio de escola pública, chegou à Universidade Federal do Ceará, 

onde cursou Cinema e Audiovisual, passou pelo Conexões Periféricas na terceira temporada, 

realizada em 2017. Ia de ônibus até o Cuca Barra do Ceará, pois essa foi a última temporada 

que o projeto aconteceu simultaneamente nas três sedes (a quarta temporada, analisada neste 

estudo foi realizada apenas no Cuca Mondubim). No momento não está trabalhando. 

Revela, em conversa em off11 (gravador desligado, embora autorize a divulgação da 

informação), que tinha concluído a graduação e estava à procura de emprego, quando tentou a 

seletiva do projeto. Ao iniciar a formação, continuou em busca de trabalho, pois encontrava-se 

em dificuldades financeiras, inclusive para pagar as passagens para ir até o Cuca Barra do Ceará 

e fazer parte do projeto. No meio do programa, teve que abandonar a formação por ter de 

participar de alguns trabalhos temporários que surgiram e lhe ajudariam financeiramente. 

Ainda assim, em meio aos percalços de sua trajetória, Lilian considera o Conexões 

Periféricas uma vivência que estimula a autonomia, o empoderamento e o protagonismo juvenil. 

“A gente tem que assumir as funções, fazer acontecer, ir atrás de exercer as tarefas, cumprir 

prazos. É o momento que a gente tem que mostrar que é mais que jovens comunicadores, que 

a gente é profissional”, afirma a jovem. 

Gomes é outro jovem comunicador, de 22 anos, que aceitou partilhar sua identidade 

neste trabalho. Diz que a Rede Cuca vem fazendo parte da sua trajetória. Ele se apresenta como 

um profissional autodidata da comunicação e revela que aos 23 anos completará 10 anos de 

bagagem na área.  

 

Eu sou autodidata em tudo que eu faço. Claro que eu trabalho como designer desde 

meus 14 anos. Quer dizer, em 2019 vai fazer 10 anos que eu atuo na área, como 

                                                           
11 Off (Narração/Voz Off): Na linguagem informal, significa deixar quieto, ser discreto, aquilo que não se divulga 

para ninguém. No audiovisual, a voz off é um recurso sonoro que integra a cena, mas não aparece no 

quadro/enquadramento, quando o público a escuta. É quando toda a ação acontece e há uma narração para aquela 

cena em que o narrado não é visto. Definição retirada do site: https://margofilmes.com.br/voz-over-voz-off-

conheca-as-diferencas/, acessado em 07 de fevereiro de 2019. 
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freelancer, e sendo autodidata. [...] Muitas pessoas com formação não têm a bagagem 

que eu tive, porque eu passei por vários equipamentos culturais. [...] A comunicação 

que eu trabalhava antes do Cuca, era mais a questão da moda e produção em 

audiovisual. Até hoje eu trabalho com moda... é, eu venho fazendo um pouco de tudo, 

eu só não ser fazer feijão (risos), mas o resto a gente faz. (Gomes) 

 

A Rede Cuca está entre eles. Durante os anos 2014 a 2017, Gomes acumulou 

experiências em capacitações, formações, cursos técnicos e outros processos pedagógicos, 

como o Conexões Periféricas, Espaço Juventude, Repórter Cuca, Maratona de Rádio, entre 

outros. “Antes mesmo da Rede Cuca, que foi um divisor de águas na minha carreira, já tinha 

meu pé na comunicação, já tinha minha vida de designer gráfico” (Gomes), comenta. 

Atualmente atua como designer gráfico no Centro Cultural do Bom Jardim (CCBJ), desde 2018. 

Fica à frente das campanhas institucionais, de toda a parte visual do CCBJ e da parte gráfica da 

comunicação interna. 

O jovem autodidata em comunicação, que é morador do Mondubim há 21 anos, 

conta que participou da terceira temporada do Projeto e que, por conta da proximidade do Cuca, 

ia a pé para as formações. Segundo ele, desde a primeira temporada, vinha tentado participar, 

mas não era selecionado. Continuou tentando até dar certo e fazer parte do grupo. 

 

Aí, quando eu entrei no Conexões, toda semana estava lá. Eu já estava num nível em 

que a galera não estava mais conversando tanto entre equipe, só tinha as diretas para 

mim: “E aí, Gomes, tu já fez a chamada? E aí, Gomes, tu terminou o quadro?”. 

Coisas que eu penso que poderia ser assim “E aí, Gomes, tu precisa de alguém para 

editar?” ou “posso editar contigo?”, sabe?! Estava no momento em que a equipe de 

comunicação da Rede Cuca estava intervindo em uns pontos para que mantivesse 

uma igualdade entre as atividades, para que os outros jovens caminhassem com as 

próprias pernas. (Gomes) 

 

Viu a chamada da seletiva, se inscreveu, passou na seleção e permaneceu no projeto 

por oito meses, uma vez que era para ter durado apenas seis meses, segundo a programação do 

edital. Essa experiência autônoma de ingresso no programa é da Liliane, mais uma integrante 

da terceira temporada no Cuca Mondubim, e uma das entrevistadas deste estudo. A jovem 

define o programa como um projeto que permite a interação do jovem da periferia na produção 

de um programa de TV aberta. A jovem pondera alguns pontos positivos e outros a melhorar: 

 

A minha motivação a participar do projeto, primeiramente, é pelo fato de gostar de 

contribuir com projetos sociais que pensam na valorização da juventude pobre, 

negra, LGBTQ+, etc. E também para pôr em prática a teoria estudada na faculdade, 

vivenciar de perto a produção de um programa de TV. Sinceramente, eu esperava 

mais do projeto, poderia ter sido melhor, no sentindo de dar mais espaço para os 

jovens. Acho que faltou um pouco mais interação por parte dos coordenadores do 

projeto. Os jovens sentiam falta disso. (Liliane) 
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Liliane Freitas tem 29 anos, é a filha caçula, de dois irmãos, segundo ela vem de 

uma família humilde e honesta, sua mãe sempre trabalhou como empregada doméstica e criou 

os três filhos sozinha. Graduada em jornalismo pelas Faculdades Cearenses (particular), 

trabalhou em indústrias e call centers, como telemarketing, desde os 18 anos e foi assim que 

ela conseguiu pagar a faculdade particular e vem pagando a especialização em Assessoria em 

Comunicação, na mesma faculdade. Atualmente não está trabalhando. 

Alice (nome fictício, em alusão à obra Alice no País das Maravilhas — não autoriza 

a identificação) leva cerca de 30 minutos caminhando para chegar ao Cuca Mondubim. Ela é 

uma das jovens comunicadoras da atual temporada do Conexões Periféricas. Apesar da 

proximidade do Cuca, às vezes prefere ir a pé, por que o ônibus faz uma volta pelo bairro passa 

no terminal e demora a chegar. Alice sempre chega cedo e nunca faltou nenhum encontro do 

Projeto.  

Mora com os pais, no Mondubim, periferia de Fortaleza, próximo ao Cuca e à 

Avenida Godofredo Maciel. Aos 24 anos, é graduada em Letras pela Universidade Federal do 

Ceará, tendo concluído o curso em 2017.2 e engatado em 2018.1 no curso de jornalismo, nas 

Faculdades Cearenses. No momento, não tem trabalho fixo, embora ajude sua mãe no salão que 

ela tem em casa. Quanto a escrita e leitura, Alice diz ter abandonado um trabalho empreendido 

numa conta no Instagram. O nome da página é Uma Garota Atípica, e as postagens eram sobre 

livros e suas leituras. “Não estou atualizando, mas ainda está ativa a conta. Era uma forma de 

monitorar minhas leituras, compartilhar as leituras, praticar a escrita, essas coisas, sabe? Um 

dia eu volto!” (Alice), explica. 

Em uma entrevista de estágio, ouviu uma outra jovem mencionar o nome do 

Programa Conexões Periféricas, como parte de sua experiência profissional. Desde então, 

achou interessante e despertou-lhe a curiosidade. Logo, pensou, por que não tentar? Tão perto 

de casa! Ela também diz já ter assistido ao programa pela TVC, mas não fazia ideia que era 

possível o ingresso, que era aberto ao público, desde que se atenda aos quesitos do edital. 

 

Até estava comentando com meu irmão esses dias, o Cuca é muito próximo da minha 

casa, sempre tive vontade de participar dos cursos daqui, mas nunca vim por preguiça 

e falta de motivação. E quando essa menina, na entrevista de estágio mencionou o 

programa eu já me liguei: nossa será que tem pré-requisito e posso participar? Meu 

irmão me mencionou num post quando saiu o edital para essa seleção, e eu me 

inscrevi, ainda com medo, pois sou recente no jornalismo, não tenho experiência na 

área, e achei que a seleção tinha alguma condição de pré-requisito. E aqui estou! 

(Alice) 
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Foi um desabrochar. É assim que Alice descreve seu ingresso e permanência dentro 

do programa. “Aqui está sendo um divisor. Mesmo apesar das dificuldades pessoais, 

financeiras, apesar dos 7 a 1, ainda sim, eu considero tudo como experiência acumulada. Por 

isso que eu quero ir até o final” (Alice), comenta.  

Em uma avaliação rápida, Alice considera que o programa vem incentivando-a a 

vencer a timidez, pois nunca foi de se expor, “mas aqui, o que aparece eu faço. Esse é meu 

momento de protagonismo. Tanto que para barrar a timidez, eu sempre faço vídeos do celular, 

para eu conseguir fazer o meu melhor aqui”. O “7 a 1”, em referência à derrota do Brasil para 

a Alemanha, na Copa do Mundo de 2014, faz relação à exclusão do primeiro programa 

produzido por eles. Segundo ela, a forma como vetaram a exibição do primeiro programa foi 

desestimulante. Outros detalhes sobre esse episódio12 podem ser acessados no Apêndice B. 

“A questão de saber que mesmo me desafiando, eu sou capaz. Coisas que eu achei 

que eu não ia fazer nunca, e deram certo”. Essa é a sensação de Jenifer (nome fictício, em 

alusão à música que impregnou os ouvidos de muitos, O nome dela é Jenifer) ao participar do 

Conexões Periféricas, nesta quarta temporada. Ao final do processo, Jenifer diz se sentir 

preparada para trabalhar em qualquer empresa de televisão. Aos 28 anos, é jornalista, graduada 

pela Estácio FIC em 2017.2. Casada há sete anos, mora no Bom Jardim, periferia de Fortaleza, 

no andar de cima da casa da sua mãe, no momento não está trabalhando, e, por essa condição, 

buscou na Rede Cuca, através do Conexões Periféricas, uma saída para a desocupação. Apesar 

de o programa ser uma formação que pertence a uma política pública municipal, não oferece 

nenhuma ajuda de custo para os integrantes. Porém, é um espaço de ocupação dos jovens, que 

oferece capacitação profissional no meio audiovisual. 

De acordo com Jenifer, a lacuna de tempo entre o término da faculdade, que 

ocupava quase a totalidade do seu tempo, e a chegada ao Conexões Periféricas foi um período 

inerte. Segundo ela, ficou “sem nada para fazer”. Então, quando saiu o edital, uma pessoa que 

trabalha no Cuca encaminhou para ela, que logo fez a inscrição. Seu objetivo era reunir mais 

experiência na área, pois nunca estagiou ou trabalhou neste ramo.  

 

Tenho zero experiência na área de comunicação... inclusive a estrutura daqui é 

excelente, e aqui a gente vê muita coisa que a gente não vê na faculdade, por causa 

do tempo, da falta de disponibilidade de equipamentos, e aqui no Cuca tudo é mais 

                                                           
12 Episódio: Incidente; ação acessória ligada à ação principal de uma narrativa ou de uma obra literária ou artística. 

Acontecimento solto ou fato isolado, relacionado com uma série de outros fatos. Fonte: 

https://www.dicio.com.br/episodio/, acessado em 12 de abril de 2019. No universo do audiovisual, é um termo 

comum e refere-se a um produto/programa correspondente a uma história/filme/narrativa maior, que fundamenta 

e contextualiza.  

 

https://www.dicio.com.br/episodio/
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acessível. [...] Porque eu cheguei aqui sem experiência nenhuma, e nem a teoria na 

faculdade me proporcionou o que vivenciei aqui. Aqui eu me descobri. Eu vou sair 

daqui com muitas conquistas, com mais empoderamento, principalmente dentro da 

minha área de trabalho, com muito mais protagonismo pessoal e com mais 

autonomia. Eu consigo dizer, hoje, que isso aí eu sei fazer, isso aí eu consigo fazer. 

(Jenifer) 

 

A jovem comunicadora define o programa como “massa demais”, uma vez que, 

segundo ela, os jovens têm acesso à quantidade de equipamentos que a rede disponibiliza. Em 

comparação com a faculdade, esta não chega nem perto do Cuca, no quesito oferta e acesso a 

equipamentos para produção de audiovisual. Na faculdade, o procedimento para ter acesso a 

uma câmera, por exemplo, é muito burocrático, e quando se consegue manusear só, pois, na 

maioria das vezes, o manuseio é em grupo, devido ao fato de a demanda de alunos ser maior 

que a disponibilidade de equipamentos. A esse respeito, Jenifer afirma: “É diferente aqui, como 

tudo é conduzido no Conexões. Por mais que siga uma linha editorial, uma linha de raciocínio, 

por mais que isso tudo seja pré-definido, a gente consegue utilizar tudo”. 

 Ela conta, por exemplo, que tem liberdade para chegar a qualquer hora no estúdio 

de rádio e gravar um spot ou uma narração off: “a gente tem a autonomia de conseguir sem 

burocracia” (Jenifer). Na sua concepção, nada no Cuca é cem por cento vetado, o diálogo pode 

ser utilizado como meio em tudo, e os profissionais do Cuca sempre estão abertos para discutir 

qualquer sugestão que venha da parte dos jovens.  

Joana entrou no Conexões Periféricas por “acidente”, como ela define. Inscreveu-

se para o projeto Repórter Cuca e, ao entrar no site, para fazer a inscrição viu a oportunidade 

do Conexões Periféricas. Fez as duas inscrições: “Então tentei para os dois, e hoje estou aqui 

e estou amando” (Joana), conta. 

A jovem comunicadora comenta que tem uma veia artística, desde criança: “No 

colégio, tentei fazer teatro, mas não deu muito certo, pois não tínhamos verbas, e nesse meio 

tempo eu conheci o Cuca Jangurussu, que é o mais perto da minha casa, foi onde conheci o 

teatro e estou até hoje”. Atribui ao Cuca, a importância da descoberta do teatro em sua vida.  

Outra curiosidade dessa jovem é que, durante o processo do Conexões Periféricas, 

ela se reconheceu como mulher transexual. Joana nasceu menino e tem 20 anos. Quando a 

entrevista foi realizada, em dezembro de 2018, ainda não tinha afirmado sua identidade de 

gênero como mulher trans. Apesar disso, desde que iniciou a formação, ela havia se apresentado 

com orientação sexual homoafetiva, pois assim se entendia. Por isso, a transcrição da entrevista 

de Joana, ainda contém algumas designações no gênero masculino. Contudo, essa informação 
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foi apurada já em fase de finalização da pesquisa, trazida espontaneamente pela própria jovem 

via WhatsApp. 

Diante o exposto, o estudo posiciona seu tratamento no feminino, a partir de então, 

respeitando a autodesignação da jovem. Questionada se o Conexões Periféricas teve alguma 

influência nesse processo, Joana afirma que teve sua parcela de contribuição. Na verdade, a 

descoberta da identidade durante o processo se deu a partir do incomodo que Joana sentia em 

ter que se identificar como homem. Ela não estava se sentindo bem com isso, o que a levou à 

reflexão e à tomada de decisão.  

Além de participar do Conexões Periféricas, a jovem integra dois grupos, um de 

teatro e outro de dragqueens, chamados respectivamente, Cia. Abreu de Vagalumes e House Of 

Silver. Da convivência do grupo de teatro, surgiu o House Of Silver, que é composto por ela e 

mais três colegas. “A gente trabalha com espetáculos e dando oficinas, quando surge o convite” 

(Joana), conta a jovem. O grupo tem dois anos e meio, é iniciante, mas muito rico em conteúdo.  

 

No grupo de drag, a gente trabalha muito as questões de identidade de gênero, 

sexualidade, arte drag e outras temáticas. A gente não se limita a um espetáculo, a 

um assunto, a uma performance. Tem isso, mas também tem abertura para outras 

coisas que vão surgindo. Um grupo surgiu do outro, eu e as meninas do teatro 

montamos o grupo de drag. (Joana) 

 

Feitas as devidas apresentações do programa e dos jovens entrevistados é hora de 

dar um zoom13 no programa, ou seja, é o momento de aprofundamento sobre o contexto 

territorial, espaço físico Cuca e o Programa Conexões Periféricas. 

 

2.2 Zoom no contexto: Juventudes de Fortaleza, Rede Cuca e Conexões Periféricas  

 

O vasto litoral, o sol, a hospitalidade de seu povo, assim como outras 

potencialidades positivas de Fortaleza reforçam a fama que conquistou de “Terra do Sol”, no 

imaginário popular, tanto de quem reside, quanto de quem visita. Com uma população estimada, 

em 2018, de 2.643.247 habitantes (IBGE14), alcança a posição de quinta maior cidade brasileira. 

Em meio a tanta beleza natural, há também um cenário preocupante. A desigualdade social 

atravessa os bairros que compreendem a Terra do Sol, e, com ela, aglomeram-se inúmeras 

                                                           
13 Zoom: alteração gradual dentro de um mesmo plano, do ângulo de visão. Chama-se zoom-in quando este diminui 

e zoom-out quando aumenta. Disponível no link: http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-

tecnica/141-glossarioaudiovisual, acessado em 01 de maio de 2018.  
14 Site IBGE: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/fortaleza/panorama, acessado em 27 de abril de 2019. 

http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/fortaleza/panorama
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injustiças sociais. O estudo apresenta um sucinto apanhado estatístico da população jovem em 

Fortaleza, para contextualizar o lugar de fala dessa pesquisa. 

O mapeamento da população de jovens de Fortaleza, realizado por Osmar Rufino 

Braga15, extraído da última versão do Censo do IBGE 2010, apresenta que Fortaleza possui 

uma população de 718.613 pessoas entre 15 a 29 anos de idade, representando 29,3% da 

população fortalezense e 28,8% do total de jovens do estado do Ceará.  

A maioria dos jovens de Fortaleza estão distribuídos espacialmente, em 10 bairros: 

Barra do Ceará, Mondubim, Vila Velha, Granja Lisboa, Jangurussu, Passaré, Quintino 

Cunha, Vicente Pinzon, Pici e Genibaú. Os bairros onde estão lotados os Cucas ocupam o 1º, 

2º e o 5º lugares dessa lista, concentrando os seguintes números de jovens: 22.577 (Barra do 

Ceará), 22.306 (Mondubim) e 15.196 (Jangurussu). 

Em termos de escolaridade, grande parte dos jovens de Fortaleza está fora da escola. 

Os dados mapeados revelam que, da totalidade, apenas 37,2% são estudantes e 61% não 

estudam, porém já tinham passado pela escola ou concluído algum nível escolar. Ainda há uma 

parcela de 1,9% de jovens que nunca frequentaram a escola, e uma amostra de 2,1% dos jovens 

afirmaram que não sabem ler ou escrever. Dos 81% que conseguiram concluir o Ensino Médio, 

apenas 11% seguiram os estudos fazendo uma graduação ou pós-graduação, mas 70% haviam 

interrompido os estudos após o segundo grau. 

Quanto ao acesso ao mercado de trabalho, o mapeamento do Censo IBGE 2010 

resume que 56,1% dos jovens que se declararam economicamente inativos, ou seja, fora do 

mercado de trabalho, são estudantes. No universo dos que são economicamente ativos, entre 

estudo e trabalho, um ou outro, ou a conciliação de ambos, o que prevalece são os jovens que 

apenas trabalham, são 40.4%, ou seja, a maioria dos jovens interrompe os estudos e se dedica 

ao trabalho. 

Outro apontamento relevante feito por Braga (2003, p. 4) é a relação entre renda e 

situação de pobreza.  

 

57,8% dos jovens de Fortaleza são pobres, isto é, vivem em famílias cuja renda per 

capita não ultrapassa R$ 140,00. Os que vivem em famílias em situação de extrema 

pobreza (menos de R$ 70,00 per capita) chegam a 27,3%. No total, 85,1% dos jovens 

de Fortaleza vivem em famílias e domicílios cuja renda média é de até dois salários 

mínimos.  

 

 

                                                           
15 É Pedagogo, Mestre e Doutor em Educação pela Faculdade de Educação/UFC e autor do texto “Breve perfil da 

população jovem de Fortaleza. Disponível em 

http://www.emdialogo.uff.br/sites/default/files/breve_perfil_dos_jovens_de_fortaleza.pdf, acessado em 27 de 

abril de 2019. 

http://www.emdialogo.uff.br/sites/default/files/breve_perfil_dos_jovens_de_fortaleza.pdf


32 
 

Retomando a fala sobre as injustiças sociais que também dão notoriedade a 

Fortaleza, é fato que a violência, suas causas e consequências deixam marcas registradas pela 

capital de Ceará. Em se tratando de juventudes, essa problemática é ainda mais preocupante. 

Recente, a partir de 2015, Fortaleza é projetada até na mídia internacional por conta das ações 

de facções criminosas, da onda de terror e violência gerada na cidade, a qual envolve muitos 

jovens.  

O levantamento do Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na 

Adolescência (CCPHA) revela que 73% das crianças e adolescentes mortos em Fortaleza 

estavam fora da escola. O indício é de que as facções criminosas agravam a realidade da evasão 

escolar. “Em 2015, em Fortaleza, 387 pessoas, com idades entre 10 e 19 anos, foram mortas. 

Destas, 146 tiveram as famílias entrevistadas pelo Comitê. O questionário revelou que 73% das 

vítimas estavam fora da escola” (O POVO16, 2018). 

O indicativo também conclui que a vulnerabilidade do jovem fortalezense ao 

homicídio é bem maior quando ele está afastado da escola. O abandono vem de inúmeros 

motivos, dentre os quais podem-se citar as ameaças das facções que restringem a circulação 

livre. O Comitê escutou diversos relatos de jovens que não fazem pré-natal no posto de saúde 

ou até deixam de frequentar espaços culturais, como os Cucas, devido a ameaças. 

Este é apenas um recorte do cenário da violência e da vulnerabilidade extrema em 

Fortaleza, que interrompe vidas ainda na infância e na juventude. Contudo, apesar das 

estatísticas alarmantes sobre as juventudes em Fortaleza, este estudo também considera as boas 

novas, a respeito das ações destinadas aos jovens do município de Fortaleza.  

Em 2015, aproximadamente quase 109 mil jovens entre 15 e 29 anos foram 

beneficiados pelos Programas de Políticas Públicas de Juventude, que abrangem os projetos e 

atividades dos Cucas, Projovem, Academia Enem, Protagonismo Juvenil, CredJovem, entre 

outros projetos que integram o conjunto de práticas da política juvenil de Fortaleza. 

Dessa marca, somente as atividades do Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte 

(doravante denominado Instituto Cuca), atualmente conhecido por Rede Cuca, beneficiaram 90 

mil jovens, entre os mais de 300 atendimentos. Fortaleza vem alcançando uma expressiva 

posição crescente, comparado, por exemplo, ao ano de 2011, em que foram registrados pouco 

mais de 21 mil beneficiados. Os dados projetados são da Coordenadoria Especial de Políticas 

                                                           
16 Site O POVO: https://www.opovo.com.br/jornal/reportagem/2018/01/vulnerabilidade-73-das-criancas-e-

adolescentes-mortos-em-fortaleza-e.html, acessado em 27 de abril de 2019. 

https://www.opovo.com.br/jornal/reportagem/2018/01/vulnerabilidade-73-das-criancas-e-adolescentes-mortos-em-fortaleza-e.html
https://www.opovo.com.br/jornal/reportagem/2018/01/vulnerabilidade-73-das-criancas-e-adolescentes-mortos-em-fortaleza-e.html
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Públicas de Juventude (CEPPJ), UGP/PIPPJF e Instituto Cuca, publicados no Jornal O Povo, 

em caderno especial17. 

 Nesse mesmo periódico é registrado o cenário da juventude em Fortaleza. 

Assinala-se que é notória a relevância da Rede Cuca para o aumento dos resultados citados 

acima. Os referidos centros urbanos são formados por três equipamentos mantidos pela 

Prefeitura de Fortaleza e, partir de 2015, as políticas destinadas aos jovens ganharam um 

impulso maior, devido à ampliação da Rede e ao aumento da oferta de cursos e atividades por 

meio dela.  

Esse avanço vem através da entrega de dois novos Cucas, a partir de 2014, o do 

Jangurussu e do Mondubim, que aliados ao Cuca Barra, já existente desde 2011, formam a 

maior rede de proteção social e de oportunidades para a juventude do Ceará. Ainda há 

expectativa para que aumente a rede, a partir da entrega de novos equipamentos, situados nas 

Regionais II, III e IV.  

A iniciativa, quando for entregue à população, terá completado com um Cuca cada 

Regional de Fortaleza (unidades de organização da capital por bairros). A localização dos 

centros baseia-se nos pontos de vulnerabilidade social e econômica, a fim de colaborar para a 

transformação da realidade local, através do trabalho em prol da não violação dos direitos 

humanos, fomento às produções locais artísticas e culturais e do acesso às oportunidades de 

formações. 

A prefeitura de Fortaleza, que coordena as diretrizes dos Cucas, é citada pelo jornal 

que trouxe os dados acima e diz ter o jovem como prioridade na execução das políticas públicas. 

Segundo a prefeitura, tal prioridade é movida pelo contingente de mais de 730 mil jovens, em 

2016, quase um terço da população da cidade, um marco nunca alcançado na história do 

município.  

Com base nisso, a gestão municipal diz acreditar na juventude como protagonista 

na mudança positiva da cidade. Para tanto, investiu mais de R$ 600 milhões destinados às 

políticas públicas para jovens, expresso em Lei Orçamentaria para 2016. Outra conquista 

expressiva dos jovens de Fortaleza via Rede Cuca, além da formação em rede, é que os Cucas 

estenderam seu horário de funcionamento, que antes era das 9h às 21h, e, desde 2016, passou a 

ser das 8h às 22h. Isso oportunizou maior aproveitamento do espaço e das atividades.  

Os centros urbanos também vêm sendo alternativa de contra turno escolar para 

alunos do 9º ano de escolas públicas, que recebem aulas de reforço em português e matemática, 

                                                           
17 Caderno Especial Fortaleza da Juventude, Jornal O Povo, junho de 2016. É um produto do LAB 282, do Grupo 

de Comunicação O POVO, sob coordenação da Diretoria de Marketing. 
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práticas de modalidades esportivas e oportunidades em cursos em diversas áreas. De acordo 

com o balanço de atividades do Cuca, os equipamentos oferecem, todo mês, mais de quatro mil 

vagas em cursos e práticas esportivas. Em 2015 conseguiu uma média de 300 mil atendimentos. 

Em entrevista cedida ao referido jornal, Ismênio Bezerra, na ocasião presidente do 

Instituto Cuca, reconhece o papel da rede nas políticas públicas e nas garantias dos direitos dos 

jovens, expressos no Estatuto das Juventudes: “No nosso caso, o que nos cabe é o processo de 

educação com os jovens que utilizam nossas atividades no Cuca. Como cidadão, a gente 

continua cobrando e tentando minimamente ajudar e educar as pessoas que não têm ciência 

desse histórico, para que cobrem”, refere-se aos cidadãos que não sabem nem bem seus direitos, 

muito menos a quem compete garanti-los. 

Explanado um panorama rápido sobre as juventudes em Fortaleza, é dada a vez de 

conhecer um pouco mais sobre a formação em audiovisual da Rede Cuca, o Conexões 

Periféricas. O programa propõe voltar suas ações, fundamentadas nos direitos humanos e 

formação em audiovisual, em prol dos jovens contemplados em edital de seleção pública e 

gratuita, com ampla divulgação.  

A única restrição do processo seletivo é a faixa etária dos interessados, que 

compreende jovens entre 18 e 29 anos, diante da necessidade de reportagens externas às sedes 

do Cuca, inclusive à noite, e do manuseio de equipamentos mais complexos, que exigem mais 

atenção e responsabilidade. 

Entretanto, ter conhecimento básico em uma das áreas como fotografia, 

audiovisual, mídias digitais, design, comunicação social ou comunicação popular são requisitos 

seletivos. A inscrição é gratuita e feita nas sedes dos Cucas, em seguida, é realizada pela 

Comissão de Seleção a análise documental e de currículo, em que os jovens recebem pontuação 

de 0 a 2 e, finalmente, a fase da entrevista, que pontua de 0 a 8. 

Todo o processo de seleção e avaliação dos candidatos é coordenado por uma 

equipe designada pelo Instituto Cuca, formando uma comissão composta por três membros da 

Diretoria de Comunicação da Rede, um membro da Diretoria de Educação, Esporte e Cultura e 

um membro da Coordenação de Recursos Humanos. 

O Projeto da Rede Cuca, Conexões Periféricas, se apresenta como uma atividade 

de aperfeiçoamento em contexto de trabalho nas áreas de tecnologias audiovisuais e mídias, 

bem como uma oportunidade de ensino-aprendizagem a jovens, visando ao aprofundamento do 

interesse pela produção de conteúdo, a partir de tecnologias audiovisuais, eletrônicas e 

alternativas, no convívio.  
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Conta com o auxílio de educadores da Rede Cuca e convivência com profissionais 

do meio, convidados para uma troca de ideias com os jovens. A iniciativa é realizada em 

parceria com a TV Ceará (TVC), emissora que transmite semanalmente o programa em sua 

grade de programação. Implementado por temporadas, desde 2016, alcançando a terceira 

temporada, em 2017, o Conexões Periféricas tem como objetivo a produção de um programa 

de TV. 

O programa usa a proposta da Educomunicação como fio condutor dos processos 

formativos. Conta com uma carga-horária de nove horas por semana, totalizando 216 horas, ao 

final da temporada, destinadas a realização das atividades de formação, produção, prática e 

vivências.  

De acordo com o edital de seleção, tais atividades são divididas em três ciclos: o 

primeiro, Ciclo de Estímulos, compreende os encontros teóricos para realização de reflexões 

sobre os meios de comunicação no Brasil, o processo de produção e difusão das informações, 

as experiências de comunicação popular (televisão comunitária), a relação entre sociedade, 

cultura e comunicação, dentre outras temáticas afins.  

O segundo, Ciclo de Produção, segue uma sistemática técnica de produção dos 

programas. Permite que cada Cuca produza um programa, incluindo roteiro, elaboração de 

pauta, gravação e edição do material produzido.  

Rogério Maia detalha que os jovens passam por uma reunião de pauta, por 

programa. Cada Cuca tem um prazo de três semanas para finalizar um produto, e assim segue 

a sequência de produção e formação, por escala. Ao final da temporada, após seis meses, 

reúnem-se todas as turmas e realiza-se um programa em rede, com todos pensando juntos. 

Tratam de assuntos que circundam as diversas realidades dos jovens, tais como: temáticas 

propostas e debatidas entres eles, assim como a cogestão de todo o processo de produção, 

reportagem, apresentação, edição, finalização e veiculação.  

O Ciclo de Vivências é a terceira e última fase, que favorece a aproximação dos 

jovens às experiências práticas na TV Ceará. O objetivo é que eles acompanhem as atividades 

de produção de um telejornal ou programa de entretenimento da emissora. Ao concluírem o 

projeto, os jovens recebem certificados correspondentes às atividades concluídas. 

Iniciada em março de 2017, a terceira temporada do programa teve um aumento de 

ofertas de vagas, de 18 para 60 jovens, sendo 20 por Cuca. A intenção é de aumentar para 120 

jovens, nas próximas temporadas. Conta com uma equipe de profissionais, inclusive, 

professores de audiovisual, que fazem a conexão entre as turmas dos três Cucas, possibilitando 

uma unidade ao programa.  
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Por motivos que não foram revelados, o Cuca Mondubim foi o único equipamento 

em que aconteceram as atividades da quarta temporada do Conexões Periféricas. O edital foi 

aberto para todos os jovens interessados, de qualquer localidade de Fortaleza ou Ceará. As 

únicas exigências eram os critérios básicos para concorrer o processo seletivo, o limite de idade 

era um deles. A quarta temporada iniciou em setembro de 2018 e finalizou fora do prazo, em 

março de 2019. 

É importante fazer presente a fala do jovem comunicador Gomes Ávila, quando ele 

descreve a rotina dialógica da formação:  

 

O programa existe desde 2015, idealizado pelo professor Kiko Alves, professor da 

época, e era uma ideia revolucionaria, porque fazer um programa 100% feito por 

jovens, pois em poucos momentos tínhamos a intervenção da Rede Cuca, falo da 

galera do processo pedagógico. Eu falo assim, ó: A gente vai fazer um programa? 

Vamos! Qual o tema? Reunião para discutir o tema. Fulano tem ideia: anota, debate. 

Terminou tudo, vamos lá: computador, sentar, escrever, roteirizar, produzir. Vá 

correr atrás das suas fontes; liga. Entrevistado confirmou entrevista? OK! Vamos 

fazer entrevista, marca carro e saída de equipamentos, a gente vai no carro da rede, 

acompanhado de um técnico e um supervisor de comunicação. Terminou a matéria, 

externa ou interna, volta todo mundo, edita. Entendeu? Era um ritmo de televisão, 

mas ali era a gente mesmo. Inclusive a galera que estava na faculdade teve essa 

vivencia, pois nem toda faculdade nos dá a oportunidade de pegar nem numa câmera, 

e quando pega tem que fazer rodízio. O processo lá no Cuca era bem menos 

burocrático que em faculdade. (Gomes) 

 

 

Ainda dentro do contexto de aprofundamento da Rede Cuca, espaço em que 

acontece a formação em análise, no próximo tópico são lançadas reflexões acerca da 

territorialidade periférica, da ação de promoção das políticas públicas da Rede Cuca, 

relacionada à versão do jovem sobre como é superar as adversidades sociais e conquistar o 

protagonismo juvenil. 

 

2.3 Rede Cuca, vulnerabilidade social e protagonismo juvenil. 

 

Retornando ao cenário que projeta o Programa Conexões Periféricas, o Instituto 

Cuca passou para a condição de Rede diante o aumento de mais dois equipamentos. Tem por 

finalidade central promover políticas públicas destinadas aos jovens, principalmente em 

situação de vulnerabilidade social. A Rede estende suas diversas modalidades e atividades à 

comunidade. É nesse contexto de vulnerabilidade que foram estrategicamente escolhidos os 

bairros sedes dos equipamentos que compõem a Rede Cuca. 

Sobre as juventudes em vulnerabilidade social, Silva (2014), em sua dissertação de 

mestrado, demonstra a relação entre psicologia e juventude, uma abordagem sobre o 
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protagonismo para jovens em situação de pobreza, partindo do conceito de protagonismo 

juvenil na contemporaneidade.  

O jovem comunicador Gomes Ávila observa a relevância dos equipamentos 

culturais na prevenção e no combate à desigualdade social. Para ele, quanto mais equipamentos 

do porte do Cuca, menor fica a desigualdade, e, por consequência, diminui a vulnerabilidade 

do jovem as injustiças sociais. 

 

A gente vive numa cidade em que temos certos pontos de violência, rivalidade do 

crime organizado, e esses equipamentos são como territórios de paz, onde não há 

essas adversidades, essas diferencias, todos são iguais ali dentro. Isso eu testemunho, 

porque eu vivo, e tudo começou lá no Cuca. Olhe, Barra do Ceará, Jangurussu e 

Mondubim são áreas de extrema vulnerabilidade social e têm uma situação delicada 

nessa questão da violência. E quando chegou esses equipamentos, deu uma 

diminuída, mas também eu vejo outros quesitos, como valorização do território, 

ocupação do território, e principalmente, a participação da comunidade, não só para 

usufruir, mas para construir as políticas públicas. (Gomes) 

 

O rapaz pondera que é através de políticas públicas, como a formação do Conexões 

Periféricas, por exemplo, que alguns jovens têm a oportunidade de ingressar no mercado de 

trabalho em vez de estar nas estatísticas de jovens inativos economicamente ou desocupados. 

Através de iniciativas como essas, segundo ele, “jovens se deslancham no mercado profissional, 

na vida pessoal, na sociedade. Ela sai dessa bolha e vai para outras bolhas e estoura outras 

bolhas e cria outras bolhas”. 

A reflexão de Silva (2014) relata que o protagonismo é visto, em alguns momentos, 

como uma via de superação das condições adversas. Por isso se mostra tão urgente a 

necessidade de apresentar aos jovens em contexto de pobreza a condição de protagonistas. 

Acerca dessa superação das adversidades como via de protagonismo, Gomes indica 

a relevância da Rede Cuca e dos demais equipamentos culturais nesse processo, que ele chama 

de “estourar bolhas”. Comenta que, quando conheceu a Rede Cuca, em 2014, o medo de 

“estourar as bolhas” territoriais, foi diminuindo. 

 

Eu era muito leigo, eu tinha receios em frequentar outros bairros, outros territórios. 

[...] Morreu aquele fantasma, de que eu vou ser assaltado, de vou levar uma bala na 

cabeça se eu for na periferia, até porque eu vivo nela, né?! Quando cheguei no Cuca 

eu participava de projetos em que dez horas da noite, por aí, ainda estava na ativa, e 

voltava para casa de madrugada. A gente passava por todos os bairros, ia deixando 

os jovens, tinha maior prazer de andar a pé, no Vila Velha, no Jangurussu, no Morro 

Santiago, na Barra do Ceará, Morro Santa Teresinha. Eu sempre fui uma pessoa 

curiosa e gosto de andar em todo canto. Eu sou bem conhecido, por andar nos dois 

polos, estou em eventos com o secretário de Segurança Pública e em eventos com o 

líder da comunidade. Na alta sociedade quanto na periferia. Sou um morador da 

periferia do Mondubim, mas nada me impede de andar e de ser mais ainda do que eu 

já sou. Isso eu devo ao meu trabalho, que me ajudou muito. (Gomes) 
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 Silva (2014) fez uso do olhar dos jovens em sua pesquisa. Ela realizou o estudo 

junto ao grupo de jovens de dança da Rede Cucana Barra do Ceará. Segundo a autora, o 

entrelace entre protagonismo e pobreza é recorrente, e essa tendência parece cristalizar este 

conceito. Silva (2014) inclui em suas considerações, que o protagonismo como superação da 

condição de pobreza pode ser considerado como uma proposta educativa e política de 

participação, empoderamento, capacidade de realização, cidadania, atuação social, 

responsabilidade, cooperação ou avaliado como um mecanismo de controle e pedagogização. 

A jovem Liliane Freitas compartilha dessa proposta e diz que, quando a pessoa vive 

em situação de vulnerabilidade social, se tiver determinação, consegue superar, vencer os 

obstáculos que atravessam sua jornada. O desejo e a ação de querer se destacar, se reinventar, 

de almejar um futuro melhor vem da escolha da própria pessoa querer ser protagonista da sua 

própria vida. 

Jenifer compactua com o entendimento a respeito da superação das adversidades 

como via de protagonismo. Ela diz se sentir protagonista dentro do Cuca, tanto pessoalmente, 

quanto coletivamente. Muitas são as dificuldades, mas nada a impede de continuar. Segundo a 

jovem, as políticas públicas do Cuca lhe dão a oportunidade de usar um espaço que é seu. 

 

Termina o dia eu me sinto a protagonista desse babado aqui, entende? Embora às 

vezes nem faça muita coisa, às vezes eu só dou “pitaco”, mas, mesmo assim, tudo que 

a gente fala e faz é recebido, mesmo que não seja usado, tudo é absorvido, dialogado. 

Então ser protagonista é isso é ter seu lugar de fala e se posicionar nele. Qualquer 

pessoa pode ser protagonista, basta querer. (Jenifer) 

 

Alice conta que todo dia uma oportunidade de protagonismo nos é dada, mesmo 

diante das dificuldades. Uma das dificuldades que a jovem teve durante o processo formativo é 

a questão financeira. 

 

Por exemplo, hoje mesmo minha mãe disse ‘Menina, você vai levar almoço? Não tem 

vergonha de comer isso na frente das pessoas?’ Ela fala brincando, sabe. Tem dias 

que fico direto, que nem trago almoço, mas eu explico para ela... ‘Mãe, eu vou, eu 

enfrento o que for, nem que fique com fome, mas não posso deixar passar a 

oportunidade de ir até ao final’. Tipo, semana passada, tivemos que ficar direto, e 

não trouxe almoço, e as meninas compartilharam comigo, uma deu um pedaço de 

bife, outra de arroz, enfim, deu certo, então eu considero, sim, que superar as 

adversidades é uma via de protagonismo. (Alice) 

 

 

Lilian, da temporada anterior, declara que, no período da formação, tinha acabado 

de terminar a faculdade e estava sem emprego. Teve que se virar para se manter no Cuca.  
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Até certo ponto, tinha dinheiro para as passagens, teve um momento que a grana 

acabou, e eu vendi uma câmera minha para pagar as passagens de ônibus e poder 

continuar do projeto. E quando consegui trabalho, tive que sair do projeto. Mas tinha 

essa coisa de precisar de dinheiro para chegar até lá. Mas se não fosse isso, se eles 

dessem todos os subsídios básicos, creio que autonomia seria apenas uma questão de 

postura mesmo, sabe. Da gente se colocar para fazer as coisas. A falta do dinheiro 

atrapalha, afeta algumas coisas, mas a questão de querer mesmo depende de cada um. 

A gente se organizava para resolver tudo pela manhã, para não ter que passar o dia e 

gastar dinheiro com almoço, que é algo mais caro. (Lilian) 

 

Silva (2014) traz o argumento de que a criação de espaços nas políticas públicas 

destinadas as jovens deve ser pautada pela promoção do protagonismo juvenil. Ela analisa a 

exigência da sociedade e das políticas públicas em protagonizar o jovem pobre, como um meio 

de lhe ofertar uma vida digna, possivelmente longe da violência e das drogas que lhe rondam.  

O jovem é percebido por esta autora não somente como um “pré-projeto” da vida 

adulta, como uma fase de descobertas, afirmações e preparação. O jovem é ator estratégico no 

desenvolvimento social e possui potenciais de criatividade e transformação (SILVA, 2014). O 

caminho para isso acontecer é a formação educacional, o trabalho e o engajamento em projetos 

sociais.  

A respeito dos potenciais criativos e de transformação, a partir do olhar freireano, 

o homem é um ser que estabelece relações de estar no e com o mundo, travando relações 

permanentes com ele, através dos atos de criação e recriação; um ser que necessita integrar-se 

ao contexto, “[...] resultante de estar não apenas nele, mas com ele, e não a simples adaptação, 

acomodação ou ajustamento” (FREIRE, 1967 p. 41). O homem tem a necessidade de interferir 

na realidade para modificá-la e, nessa relação, traz a experiência adquirida, cria e recria outras, 

integrando-as às condições do seu contexto. 

A transformação social através do estímulo de equipamentos culturais, como o 

Cuca, é lembrada pelo jovem Gomes, ao relacionar sua experiência no Cuca, inclusive no 

Conexões Periféricas, com a questão da superação: “Trago à tona minha transformação social 

dentro desses equipamentos, foi de completo esclarecimento, entendeu? Quebra de tabus, 

conhecimento de outras pessoas, compartilhamento de experiências, contar histórias, e assim 

é para ser” (Gomes). 

Dando sequência, ciente da amplitude da definição acerca da temática 

“Juventudes”, que, por sua vez, será devidamente aprofundada mais à frente, diante o exposto, 

este estudo compactua com o entendimento de que as juventudes são um conjunto social 

diverso, no qual a definição da faixa etária não abarca sua complexidade e multiplicidade. Essa 

compreensão, assim com algumas outras que fazem contraponto com ela, são apresentadas no 

decorrer das próximas páginas.  
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Para continuar o entendimento sobre protagonismo juvenil no contexto da formação 

do Conexões Periféricas, é preciso esclarecer que o programa é um exercício de políticas 

públicas e se apresenta como uma iniciativa que oferece aos jovens muito mais que formação 

audiovisual. Segundo Rogério Maia, “Os jovens aprendem mais do que apertar um botão da 

câmera, é um processo de construção, conhecimento e respeito à diversidade”. Além disso, os 

elementos que o compõem, os Direitos Humanos e a Comunicação, integram um conjunto de 

diretrizes institucionais da Rede Cuca, que compreende uma rede de proteção social e 

oportunidades da Prefeitura de Fortaleza, voltados para a promoção de políticas públicas 

destinadas, especialmente, aos jovens.  

Maia explica que uma das propostas de formação do Conexões Periféricas é o 

respeito à diversidade, assim como a produção de conteúdo, formação em audiovisual, 

preparação para um possível mercado de trabalho, aprendizagem sobre comunicação popular e 

democrática, promoção dos direitos humanos e valorização da periferia. Ainda segundo o 

coordenador de comunicação da Rede, o projeto consegue instigar os jovens a lançar olhares 

sobre a cidade e suas realidades, principalmente sobre a periferia, na tentativa de convergir 

esses aspectos na formação cidadã dos jovens. 

Jenifer aponta que o programa “oportuniza a condição de levar jovens pobres, da 

periferia, para uma situação de mídia, em um espaço estatal. É um lugar de fala onde o jovem 

pode falar das suas realidades, das suas percepções”. Para a jovem comunicadora, o Conexões 

Periféricas é uma versão da periferia, que as pessoas não estão acostumadas a ver, ou nem 

sabem que existem. 

Joana complementa esse posicionamento quando se reconhece como jovem 

comunicadora periférica e entende que a formação em audiovisual, oportuniza a 

representatividade da periferia. Paralelamente a essa questão da periferia em destaque, é 

salientada a importância da combinação entre a proposta educomunicativa, das formações em 

audiovisuais e das juventudes. 

Santana e Vital (2010) analisam os aprendizados gerados a partir das produções 

audiovisuais na formação de jovens comunicadores, tendo a Educomunicação como 

embasamento teórico. Ambos analisaram as experiências de formação de jovens comunicadores 

do Projeto Giral.  

Diante desse contexto, perceberam que o uso do audiovisual só passa a ter função 

social para a educação, quando vinculado a um projeto educacional que norteie a formação 

proposta. Segundo eles, o processo de produção audiovisual é uma ferramenta que quebra o 

isolamento do ensino e provoca ações que transcendem à tecnologia. Concluem que a realização 
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de uma obra audiovisual funciona como um catalizador de tarefas multidisciplinares e fortalece 

o envolvimento entre educador e educando. 

 

A familiarização com a captação de imagens e sons e os desdobramentos de 

sistematização do material gravado possibilitam o contato com questões éticas, 

técnicas e de linguagem que envolve a elaboração do roteiro e a preparação da edição, 

valorizando os saberes empíricos e populares da comunidade local, incentivando o 

ensino-aprendizagem, a prática da leitura e escrita e todo um processo de 

desenvolvimento cognitivo do estudante (SANTANA; VITAL, 2010, p. 7). 

 

Sendo assim, as tecnologias audiovisuais em espaços informais da educação estão 

contribuindo no processo de aprendizagem de adolescentes e jovens, estimulando a inserção 

social. “Esses ambientes revelam que os aprendizados vão além dos limites de sua utilização 

no sentido político, pedagógico e didático” (SANTANA & VITAL, 2010, p.6). 

A respeito do uso dos recursos audiovisuais na pedagogia, Freire (2004) parte da 

premissa de que somos seres históricos, por isso não podemos negar nosso tempo, muito menos 

a tecnologia, que está incutido nele. Aliado a isso, defende a leitura crítica da realidade em 

parceria ao ensino de conteúdo. A prática educativa progressista coerente para Freire é aquela 

que vincula os conteúdos ao contexto social e político, ou seja, auxilia desocultar a razão dos 

problemas sociais.  

Sendo assim, Freire (2004) indica os meios de comunicação como instrumento de 

poder, a partir do qual o receptor das mensagens midiáticas pode ser manobrado e ideologizado. 

O autor acredita em uma pedagogia que ponha esses meios em questão, e não apenas como 

instrumento de transmissão de conteúdo. Exemplificando essa circunstância, aponta a televisão 

e manifesta sobre o alcance do vídeo no processo de aprendizagem:  

 

O vídeo, além do papel do falar de certa coisa através da imagem, deve virar um objeto 

de curiosidade do educador e do educando enquanto objeto de conhecimento a ser 

apreendido ou cuja compreensão deva ser apreendida pelos dois. Quanto mais bem 

feito, melhor. Mais do que entreter, o vídeo deve ser um objeto desafiador. A prática 

educativa como processo de conhecimento e não como processo de transmissão de 

conhecimento é uma coisa linda, porque enquanto o educador reconhece o objeto 

proposto, o educando reconhece o objeto no processo de conhecimento que o 

educando faz, quer dizer, no fundo é um ciclo de conhecer, que inclusive confirma o 

conhecimento. Esse processo é de uma indiscutível boniteza (FREIRE, 2004, p. 175).  

 

O posicionamento de Santana e Vital (2010) e Freire (2004) conversam com a ideia 

do Conexões Periféricas, que propõe oferecer aos jovens, por meio da formação em audiovisual, 

a reflexão e o debate de temas escolhidos por eles, pertinentes ao contexto e à realidade da 

periferia. 
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Retomando à formação do Conexões Periféricas, que usa a comunicação e suas 

ferramentas, como meio e fim, para implementação de suas propostas formativas, abordaremos 

no próximo capítulo o percurso metodológico da pesquisa. Já uma exposição do cenário de 

produção acadêmica sobre as temáticas chaves do estudo (Educomunicação, Protagonismo 

Juvenil e Formação Humana em Freire) é feita no quarto capítulo. É fundamental explicitar 

como este estudo tomou forma, por meio de que escolhas metodológicas conduziram cada passo 

do processo. 
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3 UM ZOOM NAS LENTES ESCOLHIDAS: METODOLOGIA 

 

Na busca por respostas, a partir da inquietação que move esta pesquisa, a 

compreensão da possibilidade de protagonismo juvenil oportunizada pelo Conexões Periféricas 

segue a orientação de natureza qualitativa. A princípio, a presente investigação teve a intenção 

de aplicar a metodologia do grupo focal, em combinação com o método do círculo dialógico e 

da entrevista narrativa. A pesquisa bibliográfica e documental, para fins de complementação do 

estudo, também foi um caminho que conduziu a possíveis respostas e a tantos outros 

questionamentos. 

O trabalho se apoiou em pesquisas bibliográficas, a partir de estudiosos 

referenciados no assunto, e pesquisas e análises documentais, através do acesso a teses, 

resoluções, documentos oficiais sobre os três eixos temáticos deste estudo (Formação Humana 

em Freire, Protagonismo Juvenil e Educomunicação), e teve o acesso liberado, pela diretoria 

do Cuca, aos programas gravados anteriormente, cedidos a esta pesquisa.  

Creswell (2007) faz um apanhado de considerações, à luz de vários autores sobre o 

paradigma da pesquisa qualitativa. Em resumo, ele relata que essa modalidade é realizada em 

cenários naturais, onde ocorrem o comportamento humano e os fatos. Nesse caso, o 

levantamento de teorias e hipóteses não é prioridade. Outra observação destacada pelo autor é 

que seu foco está nas percepções e nas experiências dos participantes. Trazendo essa proposta 

para este estudo, aponto as percepções das juventudes participantes do Conexões Periféricas 

como fundamentais nesse processo de descobertas e preenchimento das inquietações 

levantadas.  

Muylaert et al. (2014) apontam que o método qualitativo se distingue dos demais 

por abranger questões singulares, intrínsecas ao campo e aos indivíduos analisados. Ao delinear 

um estudo qualitativo por meio das narrativas, é possível captar os conflitos do campo, “de 

maneira que as ressonâncias e dissonâncias de sentidos que emergem pelas falas, sejam 

problematizadas a partir do encadeamento das falas que constitui a trama em que relatos 

biográficos e fatos vivenciados se entrelaçam” (Muylaert et al. 2014, p. 198). 

 Outro enfoque trazido por Creswell (2007) é de que essa vertente metodológica 

pode concentrar-se no processo, no produto ou no resultado, gerando dados descritivos. Por 

isso, utiliza-se da interpretação ideográfica, direcionando a leitura aos detalhes, e não às 

generalizações. Sobre esse ponto, o estudo concentrou-se no processo, porém o produto e os 

resultados tiveram suas colaborações para esta pesquisa. Além disso, o foco no processo vai ao 
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encontro das concepções concebidas por Paulo Freire e demais pensadores da Educomunicação. 

Mais à frente essa categoria será explanada com mais profundidade. 

Minayo (2012), ao relatar sua vivência como uma típica investigadora qualitativa, 

assinala que a interpretação dos dados não será o sentido final da análise, uma vez que o sentido 

da realidade está sempre aberto em vários caminhos. Porém, alerta que, para uma boa condução, 

a interpretação deve ser fiel ao campo.  

Inicialmente, a pesquisa foi pensada para ser dividida em dois momentos, com 

públicos diferentes, entretanto, os temas geradores seriam os mesmos. Devido ao 

funcionamento por temporadas de aproximadamente seis meses, o Programa Conexões 

Periféricas, até a execução dessa pesquisa, já passou por três temporadas, encaminhando-se 

para a quarta, a partir de junho de 2018.  

Como dito anteriormente, a Rede Cuca ganhou sua identidade por integrar três 

equipamentos situados em bairros estratégicos de Fortaleza (Barra do Ceará, Mondubim e 

Jangurussu). O Programa analisado é realizado em cada uma das três sedes, ou seja, há três 

grupos de jovens por cada temporada.  

Diante do exposto, a pesquisa busca contemplar os jovens que já passaram pela 

experiência formativa e os que a estão vivenciando no momento, a partir do início da nova 

temporada (2018). Para selecionar os jovens que já passaram pela formação, o critério utilizado 

foi a ideia geral de protagonismo, no sentido de verificar quem se destacou. Para tanto, o passo 

inicial foi perguntar à equipe do Conexões Periféricas quem se destacou dentro do processo.  

A partir dos primeiros nomes e das disponibilidades dos jovens protagonistas, o 

primeiro contato foi escolhido. Feito um contato inicial, a partir de então, a proposta de escolha 

partiu dos jovens. O primeiro nome sugerido pela equipe do Cuca foi selecionado e indicou 

outro jovem, que, em sua concepção, teve uma participação protagonista durante o programa 

Conexões Periféricas. Essa ação colaboraria tanto para a escolha dos integrantes do grupo focal, 

destinado aos atuais participantes do projeto, como para a indicação dos entrevistados, 

destinado aos jovens veteranos no processo. 

 A observação participante foi pensada como uma etapa precedente ao grupo focal 

e à entrevista narrativa, com a intenção de aproximação com os jovens e conhecimento do 

contexto em que a formação acontece. Não foram realizadas limitações por sede, tendo em vista 

que a quarta temporada foi concretizada apenas no Cuca Mondubim. A única condição foi a 

indicação de protagonismo entre os próprios jovens. 

Além do arcabouço teórico que convence este estudo pela escolha do grupo focal 

com os atuais participantes do programa, a motivação de escolha foi a questão da 
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disponibilidade e da aproximação. O estudo pressupôs que a oportunidade do tempo atual, em 

que todos os jovens estavam reunidos nos encontros, condicionaria uma maior disponibilidade 

para articulação do grupo focal. 

Ainda de acordo com a concepção de Creswell (2007), a entrevista é um dos 

procedimentos de coleta da pesquisa qualitativa. Isso, porque, “Nas entrevistas, pesquisador 

conduz entrevistas face a face com os participantes. [...] envolvem poucas perguntas não-

estruturadas e geralmente abertas, que pretendem extrair visões e opiniões dos participantes” 

(CRESWELL, 2007, p. 109). 

Já as narrativas são definidas como sendo “uma forma dos seres humanos 

experienciarem o mundo, indo além da simples descrição de suas vidas, pois ao repensarem 

suas histórias — as que contam e ouvem — refletem quem são reconstruindo continuamente 

significações acerca de si” (CRESWELL, 2007, p. 197). A técnica da entrevista narrativa foi 

pensada com base no argumento de Muylaert et al. (2014), em que se admite que esse tipo 

propõe a profundidade dos detalhes. Tem por finalidade reconstruir acontecimentos sociais, 

segundo a visão dos informantes, em que a narrativa articula passado, presente e futuro no ato 

de contar e escutar histórias. 

A respeito da técnica de Grupo Focal, Gondim (2002) analisa a contextualização e 

das definições sobre o assunto. Nesse modo de coleta, escutam-se opiniões, comparam-se 

respostas, de modo que a unidade de análise parte das concepções do indivíduo no grupo. “Se 

uma opinião é esboçada, mesmo não sendo compartilhada por todos, para efeito de análise e 

interpretação dos resultados, ela é referida como do grupo” (GONDIM, 2002, p. 151). Como 

se pode observar em suas palavras, essa é uma técnica que auxilia na investigação de crenças, 

valores, atitudes, opiniões e processos de influência, dando suporte à geração de hipóteses, 

construção teórica e elaboração de instrumentos. Apegado a esses argumentos e a outras 

compreensões da autora, a investigação adotou a técnica para realização de parte da pesquisa. 

Dando sequência18 ao plano detalhe19, a tática pensada e articulada, não vingou. O 

campo da pesquisa converteu o grupo focal e a entrevista narrativa em outras técnicas de coletas 

de dados. Dessa maneira, o método da entrevista individual com os jovens do projeto (veteranos 

e atuais) e a observação participante (com os jovens da temporada atual) resultaram na 

alternativa mais viável para dar prosseguimento à pesquisa.  

                                                           
18 Sequência: Pode ser composta por uma ou mais cenas. Define-se pela continuidade da ação.  
19 Plano detalhe (close-up): Enquadra e destaca partes do corpo ou objetos. 

Definições retiradas do breve glossário audiovisual, acessado em 16/04/2018, disponível no link: 

http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual 

 

http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
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Os diários de campo reúnem várias impressões e registram fatos que não são 

contemplados nesta estrutura do trabalho. Entretanto, é possível ler o material na íntegra para 

entendimento e contextualização das reflexões aqui levantadas. Os motivos que provocaram 

esse movimento de câmera para uma nova estratégia metodológica estão detalhados no diário 

de campo de novembro, com o título “01.11.2018 — Pensar do zero o primeiro programa e 

tentativas sem sucesso de fazer o grupo focal” (Apêndice B, Diários de Campo, dia 01. 

11.2018). 

Na linguagem audiovisual, o movimento da câmera (para frente — in —, para trás 

— off —, para baixo ou para os lados) é chamado de travelling20. Relacionando esse termo 

técnico à realidade da pesquisa, pode-se verificar que foi feito um travelling na metodologia do 

estudo, deslocando de um quadro21 para outro o percurso metodológico, assim como se 

movimenta a câmera de um ângulo para o outro. Sendo assim, diante desse movimento, 

condicionado pela realidade do campo, as técnicas e os instrumentos de pesquisa foram 

modificados. 

A observação estruturada de natureza participante mostrou-se ideal para este 

trabalho, uma vez que o campo permitiu essa abertura. Entende-se estruturada, porque as visitas 

tinham um objetivo a ser analisado, embora os critérios não tenham sido tão rigorosos. A 

intenção da estruturação do acompanhamento dos encontros era manter a sintonia com os 

objetivos, finalidades e categorias previamente estabelecidas.  

A receptividade do grupo foi acolhedora, contudo, preferiu-se dar direcionamento 

a esta pesquisa no sentido de estabelecer breves participações, durante as reuniões de pautas, 

com algumas sugestões e dicas para a execução dos processos, ou durante as vivências práticas, 

como suporte dos jovens na condução das gravações, como, por exemplo: manuseio de 

equipamentos sob direção dos jovens, articulação com algum entrevistado e organização do 

ambiente para realização das entrevistas. Toda ação teve solicitação e supervisão dos jovens 

envolvidos na formação. 

Bauer e Gaskell (2003) definem como prioridade duas questões centrais, “o que 

perguntar” e “a quem perguntar”. No âmbito desta pesquisa, o quesito “o que perguntar” foi 

elaborado após alguns dias de acompanhamento dos encontros da formação e depois de muita 

                                                           
20 Definição do termo disponível em: http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-

glossarioaudiovisual, acesso em 23 de abril de 2018. 
21 Quadro: retângulo resultante da projeção da pirâmide sobre uma superfície plana, seja o filme, seja a tela de 

projeção. Definição disponível em: http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-

glossarioaudiovisual, acesso em 23 de abril de 2018. 

 

http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
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leitura do referencial teórico escolhido. Além das categorias temáticas bases da pesquisa 

(Formação Humana em Paulo Freire, Educomunicação, Protagonismo e Juventudes), outras 

categorias e subcategorias foram aparecendo, conforme as relações entre a vivência observada 

e as concepções dos autores. São elas: dialogicidade, autonomia e empoderamento, e cada uma 

traz outras tantas subcategorias. 

A questão “a quem perguntar” já foi detalhada anteriormente. Com a mudança, 

manteve-se a indicação de três jovens oriundos de temporadas passadas e outros três da 

temporada atual. Por não ter acesso aos jovens, o primeiro foi sugerido pela equipe do Cuca, e, 

a partir de então, os próprios jovens foram promovendo a indicação de quem a pesquisa 

entrevistaria. O critério de escolha sugerido se manteve: quem eles achavam que se destacava 

ou se destaca no Conexões Periféricas, ou seja, uma concepção básica do termo protagonismo. 

Devido à disponibilidade e às imposições do campo, todos os seis foram submetidos à mesma 

técnica de apuração: a entrevista individual.  

Os respectivos autores defendem que, na montagem de uma entrevista, a elaboração 

do tópico guia é vital para o processo ser bem-sucedido. Segundo eles, a preparação do 

entrevistador vem da internalização dos tópicos guia, aplicados a uma conversa aparentemente 

natural e casual. Indicam que o tópico guia da entrevista é pensado a partir da problemática da 

pesquisa e se propõe a dar conta dos fins e objetivos do estudo. “Ele se fundamentará na 

combinação de uma leitura crítica da literatura apropriada, um reconhecimento do campo (que 

poderá incluir observações e/ou algumas conversações preliminares com pessoas relevantes)” 

(BAUER; GASKELL, 2003, p. 66). 

Nesse sentido, os tópicos guias das entrevistas realizadas com os jovens tiveram 

base na leitura do corpo teórico, no acompanhamento da 4ª temporada e nas conversas informais 

com os jovens e com alguns membros da equipe de formadores, professores, técnicos e gestores. 

Para o entendimento do protagonismo juvenil junto aos jovens do Cuca, foram definidos os 

seguintes tópicos: “Apresentação e Breve Histórico”; “Concepção pessoal sobre Autonomia, 

Empoderamento e Protagonismo”, enfocando também em que momentos de suas vidas foram 

marcados por essas características.  

O outro tópico foi embasado na “Concepção Teórica” sobre o entendimento das 

categorias dialogicidade, autonomia, empoderamento, protagonismo e demais subcategorias, 

propondo relação com as impressões dos jovens a respeito do assunto. Durante as entrevistas, 

foram surgindo outras categorias, como superação, periferia, Rede Cuca e políticas públicas. O 

último tópico guia proposto foi “Programa Conexões Periféricas”, fazendo relação com outras 

categorias já mencionadas.  
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O roteiro da entrevista semiestruturada foi montado a partir da lógica: pessoal — 

global — pessoal: concepção pessoal sobre os assuntos e suas experiências individuais; 

concepção teórica sugerindo a reflexão dos jovens sobre as categorias determinadas; e relato de 

experiências durante a formação do Conexões Periféricas, relacionadas a algumas categorias 

bases do estudo. 

Bauer e Gaskell (2003) entendem que a entrevista individual é um convite para o 

entrevistado falar longamente sobre tais questões. O entrevistador não pode oferecer um 

questionário de perguntas predeterminadas e esperar respostas que traduzam as categorias 

específicas da pesquisa. O roteiro foi estruturado com tópicos guia e um conjunto de possíveis 

perguntas, embora nem todas tenham sido realizadas igualmente para os seis entrevistados. 

Dependia muito do tom e do rumo que a conversa estava sendo levada por cada jovem. Outras 

perguntas também surgiam no decorrer das falas. A esse respeito, Bauer e Gaskell (2003, p. 73) 

afirmam que “As perguntas são quase que um convite ao entrevistado para falar longamente, com 

suas próprias palavras e com tempo para refletir”. 

A entrevista individual ou em profundidade, como assinalam os autores, faz parte 

de um processo social que provoca uma interação, e a palavra é o principal meio de troca. Não 

se trata de uma relação de troca de palavras entre entrevistador e entrevistado, mas de um 

empreendimento cooperativo entre ideias e significados, entre percepções e realidades. Ambos 

são envolvidos nessa produção de conhecimento. “Deste modo, a entrevista e uma tarefa 

comum, uma partilha e uma negociação de realidades” (BAUER E GASKELL, 2003, p. 74). 

Os passos da entrevista qualitativa são enquadrados no Quadro 1:  

 

Quadro 1 — Passos da entrevista qualitativa 

 
Fonte: (BAUER E GASKELL, 2003, p. 88) 
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Ainda em conformidade com esses autores, a entrevista individual é vista como um 

instrumento que capta as informações com profundidade, desde que a conversa seja moldada 

por uma interação díade, um a um. Ela difere do papo comum e, geralmente, demora mais de 

uma hora. Os autores recomendam que, para sugestionar o entrevistado a falar longamente, o 

entrevistador precisa deixá-lo à vontade e se conectar com ele, oferecendo confiança e 

segurança. Bauer e Gaskell (2003) chamam essa conexão de rapport, isto é, entre ambos há um 

encorajamento verbal e não verbal, que passa tranquilidade e estimula a vontade de falar. 

É provado que esse rapport existiu nas entrevistas que abasteceram a pesquisa, 

principalmente entre os jovens que foram acompanhados na temporada atual. Houve conexão, 

interação, troca. Alguns jovens costumavam cobrar quando seria realizada a entrevista, por 

ansiedade de participar e de saber o que seria perguntado. Quando a opção foi entrevista 

individual, todos se sentiram mais à vontade em falar e houve mais disponibilidade. Os três 

veteranos quiseram se identificar e os três alunos matriculados, preferiram não revelar suas 

identidades.  

Outra conexão que é destacada é a relação virtual. Muita coisa se resolvia e se 

tratava através do grupo de conversas no WhatsApp. A princípio, havia o grupo oficial, 

composto por todos os jovens, pelos facilitadores, professores, equipe técnica, gestores e 

secretário de juventude de Fortaleza. No decorrer do processo, com os acontecimentos, 

principalmente com a exclusão da conta do Instagram do Conexões Periféricas e a não 

aprovação do primeiro programa (Ver Diário de Campo), os jovens criaram outro grupo de 

conversas, buscando mais privacidade entre os pares. Dessa vez, o grupo era mais seleto, 

composto por apenas 10 pessoas. Os três entrevistados desta pesquisa estavam lá, mais uns 

outros jovens, e os dois pesquisadores22 que estavam em campo. O nome do grupo era 

“Conexões das Tretas”. Lá os jovens mais atuantes no processo estavam mais suscetíveis a 

comentar e opinar sobre diversos assuntos. Embora as deliberações do processo em si 

acontecessem no grupo oficial, chamado “Conexões 2018”, o qual contava com 17 

participantes. 

A coleta é tão importante quanto a análise. Seguindo esse grau de relevância, este 

estudo manteve o rigor na etapa da análise dos dados. Como explicam Gaskell (2003, p.85), a 

finalidade da análise é “procurar sentidos e compreensão”, embora deva ir além do valor 

aparente. Mas como? Enxergando as representações centrais e as periféricas. 

                                                           
22 A pesquisadora deste estudo, na área da Educação, e outro pesquisador, da área da Comunicação, que realizava 

uma pesquisa etnográfica. 
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A entrevista individual tem seu procedimento de análise. A pesquisa não o utilizou 

por reconhecer em outra forma, a maneira mais propícia para a análise dos dados. Apesar de ter 

algumas aproximações com a análise tradicional da entrevista individual, o presente estudo 

optou pela técnica da análise textual “Tempestade de Luz”, de Moraes (2003). 

Bauer e Gaskell (2003) consideram que a análise não é um processo mecânico, 

decorre de um conjunto de intuições criativas que podem acontecer em qualquer lugar e tempo. 

Indicam-se as etapas da análise de dados da entrevista em profundidade/individual como 

 

Um procedimento proveitoso e construir uma matriz com os objetivos e finalidades 

da pesquisa colocados como temas no título das colunas, e o que cada entrevistado 

(grupo) diz, como se fossem as linhas. Isto estrutura os dados, juntando as respostas 

de um modo acessível. Em uma coluna final se acrescentam notas e interpreta. [...] 

Conserve sempre a sua frente as finalidades e os objetivos da pesquisa, procure 

padrões e conexões, tente descobrir um referencial mais amplo que vá além do detalhe 

particular. Às vezes, trabalhe rapidamente e com imaginário, outras vezes trabalhe 

metodicamente, examinando cuidadosamente as seções do texto em relação a tópicos 

específicos. Vá em busca de contradições, da maneira como as atitudes e opiniões se 

desenvolvem nas entrevistas, e de clássicas racionalizações. (BAUER; GASKELL, 

2003, p. 85) 

 

Da proposta da entrevista individual, a presente pesquisa relacionou os seguintes 

elementos com a técnica da “Tempestade de Luz”: o uso das matrizes, a estruturação em tabelas 

das relações e contradições. 

Entretanto, o uso da “Tempestade de Luz” foi direcionado a esta pesquisa, por causa 

da maneira que ela conduz a análise a partir da fragmentação, da desmontagem dos textos, do 

caos, passando pela organização, categorização, sistematização, até chegar a uma nova 

compreensão. Moraes (2003, p. 193) assume que a “emergência e a comunicação desses novos 

sentidos e significados é o objetivo da análise”. 

O presente trabalho teve como amostragem as entrevistas transcritas, as anotações 

do diário de campo, suas observações e registros, documentos da Rede Cuca, como planos de 

aula, planejamento do curso, edital, entre outros, além de entrevistas com gestores. 

Nesse sentido, Moraes (2003) registra os seguintes passos para análise Tempestade 

de Luz: 

Unitarização: a fase da fragmentação do texto, foco nos detalhes. A fragmentação 

leva às unidades de contexto. As unidades são definidas no sentido dos propósitos da pesquisa 

e podem ser a priori ou emergentes. Elas conduziram para o novo passo, a categorização. 

Categorização: é um processo de comparação entre as unidades. Esta fase conduz a 

análise a um agrupamento de elementos semelhantes, uma vez que “Os conjuntos de elementos 

de significação próximos constituem as categorias” (MORAES, 2003, p. 197). Em seguida, há 
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uma produção de comentários em torno das categorias, que é o dito processo de categorização, 

podendo se agrupar em categorias gerais ou subcategorias específicas. Aqui também inicia o 

processo de estabelecimento de relações entre as categorias, à medida que elas vão sendo 

definidas. 

Captação do novo emergente: é a fase em que se elabora o metatexto. “Os 

metatextos são constituídos de descrição e interpretação, representando o conjunto um modo 

de compreensão e teorização dos fenômenos investigados” (MORAES, 2003, p.202). 

Destacam-se duas falas que resumem a proposta da Tempestade de Luz e suas fases, 

seguidas fielmente por esta pesquisa. 

A primeira fala de Moraes (2003, p. 196-202) versa sobre a explicação das fases e 

da metáfora Tempestade de Luz: 

 

A luz de uma tempestade só é possibilitada pela formação de um sistema conturbado 

de nuvens em permanente agitação e movimento. A desordem é condição para a 

formação de novas ordens. [...] A partir das gotículas de água e de suas cargas elétricas 

formando o mundo desornado e caótico das nuvens de uma tempestade, podem 

emergir os raios de luz a iluminar todo o cenário (MORAES, p.196 e 202, 2003). 

 

Para resumir o passo a passo de como realizar a análise sugerida, Moraes (2003, p. 

201) explica que, 

Se no primeiro momento da análise textual qualitativa se processa uma separação, 

isolamento e fragmentação de unidades de significado, na categorização, o segundo 

momento da análise, o trabalho dá-se no sentido inverso: estabelecer relações, reunir 

semelhantes, construir categorias. A pretensão não é o retorno aos textos originais, 

mas a construção de um novo texto, um metatexto. 

 

Proferidas as devidas considerações sobre as escolhas metodológicas deste 

trabalho, acompanhado do embasamento teórico, é chegada a hora de mudar o cenário de 

percepção. A partir de então, a pesquisa faz o enquadramento da produção acadêmica sobre as 

temáticas que fundamentam este estudo: Educomunicação, Protagonismo Juvenil e Formação 

Humana em Paulo Freire. 
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4 ZOOM NO ESTADO DA QUESTÃO: PANORAMA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

SOBRE EDUCOMUNICAÇÃO, PROTAGONISMO JUVENIL E FORMAÇÃO 

HUMANA EM PAULO FREIRE  

 

O presente capítulo compromete-se a capturar uma rápida reflexão sobre a 

“realidade das produções acadêmicas”23, ou seja, compreender o contexto em que os conceitos 

e categorias aqui destacados estão inseridos. Somente após essa análise, os demais capítulos 

têm suporte para aprofundar os elementos conceituais propostos pela pesquisa, bem como tratar 

de retornar à realidade dos sujeitos da pesquisa e ao contexto em que estão inseridos: os jovens 

e o Programa Conexões Periféricas da Rede Cuca.  

A ciência está em constante transformação, por isso o saber precisa ser 

transformado, assim como a realidade. Entretanto, a ciência jamais poderá ser o único agente 

transformador dessa realidade. A tendência de refletir sobre a relação entre realidade e ciência 

é de autoria de Paulo Freire e Antonio Faundez, no livro chamado “Por uma pedagogia da 

pergunta” (FREIRE; FAUNDEZ, 1985). 

Os autores afirmam que não se deve partir do conceito para entender a realidade. É 

a realidade que é o ponto de partida, para, através do conceito, compreendê-la. Na verdade, o 

entendimento realidade-conceito-realidade é visto em Dialética do Concreto24 (KOSIK, 1985 

apud FREIRE; FAUNDEZ, 1985), e eles se apropriaram dessa concepção para defender que o 

conceito nada mais é do que um mediador para a compreensão da realidade. Diante dessa 

perspectiva, a de que o conceito é algo mutável, Freire e Faundez (1985) dizem ser na sua 

capacidade de mediação que eles se transformam.  

Os conceitos e suas categorias são lidos criativamente pela realidade, de forma que 

a aura autônoma da ciência em relação à transformação se apaga aos poucos, reforçando o 

processo de que a ciência parte do concreto, mediada pelo conceito e retorna ao concreto. É um 

ciclo permanente.  

Ao exemplificar o conceito de favela, partindo da interpretação das classes 

populares (onde não há água) e dos intelectuais (uma situação sociopatológica), Freire (1985, 

p. 64) reflete sobre a dimensão autônoma de transformação da realidade, partindo apenas do 

conceito: “Assim, em lugar de entender a mediação do conceito na compreensão do concreto, 

                                                           
23 Alusão ao tema tratado após ele: a perspectiva realidade-conceito-realidade, vista em Kosik e retomada por 

Paulo Freire e Antônio Faundez. 
24 Karel Kosik. A Dialética do Concreto, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1985, 2.a edição 
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ficamos no conceito, perdidos na sua descrição. Pior ainda, terminamos por imobilizar o 

conceito, fazendo-o estático”. 

 Na obra (FREIRE; FAUNDEZ, 1985), Faundez, em resposta a Freire, 

complementa que a verdadeira revolução está para uma concepção da ciência como mediadora 

para a compreensão e transformação da realidade. 

Portanto, o trabalho parte do entendimento de que, em qualquer iniciativa científica, 

é fundamental olhar para trás e enxergar o contexto, para ter condições de elaborar o texto em 

si. A relevância de identificar o quê, quem e de onde se fala o assunto em foco, colabora para 

um trabalho de pesquisa bem estruturado. 

Assim, este estudo faz uso da prática Estado da Questão — EQ25, a fim de enxergar 

a complexidade da “realidade das produções acadêmicas”, em um determinado período, 

relacioná-la a esta pesquisa e justificar a relevância e algum elemento inédito deste trabalho. 

Esse mapeamento nos oferece a visão ampliada do assunto, mais clareza no trato 

do que está sendo estudado, e nos conduz a uma revisão sistematizada. É realizado o 

mapeamento geral no acervo científico das plataformas digitais da Scielo, Periódico Capes e 

Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações — BDTD. No âmbito local, foi possível 

realizar apenas o Estado da Arte e um breve apontamento. 

Os filtros usados foram: versão em português, sem delimitações das áreas de 

conhecimento e trabalhos correspondentes aos últimos 5 anos (2012 — 2017). Foram usados 

os seguintes descritores na busca: Educomunicação, Protagonismo Juvenil e Formação 

Humana em Freire, para identificar as temáticas próximas ao objetivo central desta pesquisa.  

Nesse intuito, foram evidenciadas as colaborações anteriores e de que forma elas se 

relacionam com a problemática deste estudo. As quantidades de produções encontradas nos 

bancos de dados de cada uma das três referidas plataformas estão apontadas na Tabela 1. 

Convém esclarecer que, diante da grande quantidade de produções encontradas na 

plataforma BDTD (3.612), usando o descritor Formação Humana em Paulo Freire, optou-se por 

acrescentar um novo filtro, “Ciências Humanas: Educação e Ensino e Aprendizagem”, de modo 

que foi possível reduzir para 232 produções. 

 

 

                                                           
25 Realizar o Estado da Questão possibilita ao pesquisador conhecer o panorama de pesquisas e estudos na sua área 

de interesse, o que ocorre mediante criterioso levantamento bibliográfico realizado em diferentes instrumentos de 

busca. É possível conhecer, por meio de um inventário, o que foi pesquisado e, portanto, as contribuições de sua 

pesquisa para o conhecimento científico na área. (SILVEIRA; NÓBREGA-THERRIEN, 2011). 
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Tabela 1 — Panorama do Estado da Questão 

ESTADO 

DA ARTE 

 

Critérios: 

 

2012-2017 

(5 anos) 

Em português 

Revisados por 

pares 

Educomunicação 
Protagonismo 

Juvenil 

Formação 

Humana em 

Paulo Freire 

CAPES 18 produções 52 produções 182 produções 

SCIELO 8 produções 18 produções 4 produções 

BDTD 81 produções 724 produções 
3.612/232 

produções 
Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

Após a fase exploratória sobre o contexto da “realidade científica” acerca das 

temáticas sugeridas, e a partir de uma análise dos resumos e de uma leitura direcionada dos 

trabalhos filtrados, não foram encontradas publicações que relacionem a Educomunicação aos 

princípios freireanos de forma explícita.  

É válido ressaltar que as contribuições de Paulo Freire são presentes em quase todos 

os estudos que analisam alguma prática pedagógica com abordagem educomunicativa. Seria 

até uma indelicadeza não inserir a obra freireana em estudos sobre iniciativas 

educomunicativas. Suas concepções aparecem atreladas ao contexto histórico da 

Educomunicação e, pontualmente, em alguns aspectos característicos da comunicação ou da 

educação e não da Educomunicação em si. 

Este estudo tem o direcionamento de relacionar, diretamente, a Formação Humana 

em Paulo Freire com a Educomunicação (por conseguinte, suas intervenções para o 

Protagonismo Juvenil). Para isso, no quinto capítulo, será traçado um paralelo entre duas 

grandes categorias freireanas: Dialogicidade, Autonomia e aspectos afins da Educomunicação. 

No recorte realizado acima, não encontramos trabalhos com essa abordagem específica, o que 

justifica parte da relevância dessa investigação. 

Tendo esse panorama da realidade científica em torno da problemática levantada 

por este estudo, também identificamos que as produções de cunho educomunicativo 

estabelecem relações com as dimensões apresentadas na Tabela 2. 
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Tabela 2 — Estado da Questão: Educomunicação e suas dimensões relacionais nas produções 

cientificas 

Dimensões 

Pedagógica; 

 

Comunicação Pedagógica; 

 

Ecopedagógica; 

 

Educação Ambiental e Práticas 

Socioambientais; 

 

Desenvolvimento Sustentável; 

 

Educação Indígena; 

 

Educação Musical; 

 

Educação Sexual; 

 

Formação Pastoral; 

 

Formação de Professores / Tutores; 

 

Prática Social, Participação Social e 

Cidadania; 

 

Meio de ressignificação do 

envelhecimento por idosos; 

 

Cibercultura e Redes Sociais; 

 

Gestão de Processos e Recursos 

Educomunicativos; 

 

Políticas Públicas; 

 

Movimentos Sociais; 

 

Educação Infantil, Ensino Fundamental, 

Nível Médio, Ensino Superior; 

 

Mídia Espetáculo; 

 

Acessibilidade para surdos; 

Autonomia do sujeito e criticidade; 

 

Transformação Social; 

 

Educação para os Meios; 

 

Tecnologias de Informação —TICs; 

 

Educação à Distância —EAD; 

 

Bases epistemológicas; 

 

Educação para os Meios — TV, Rádio, 

Impresso, Internet, Games e Desenhos 

Animados; 

 

Práticas formativas em espaços formais e 

informais; 

 

Práticas audiovisuais em espaço formal e 

informal de formação; 

 

Linguagem e Identidade; 

 

Mediação de relação entre públicos e o 

museus; 

 

Temas geradores de Paulo Freire; 

 

Criança e Consumo; 

 

Campo acadêmico; 

Novas Práticas Jornalísticas; 

 

Semiótica 

 

Preconceito Racial; 

 

Freire e Comunicação Popular*; 

 

Protagonismo Juvenil*. 

Fonte: Elaboração própria, a partir da aplicação do Estado da Questão (EQ) 

 

Os termos estão listados em duas colunas, por fins de otimização do espaço, não 

havendo relação entre os termos paralelos. Para fins de identificação das dimensões 
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relacionadas à Educomunicação, realizamos a leitura dos títulos e resumos dos trabalhos 

científicos produzidos. 

Os últimos aspectos dimensionais da Tabela 2 foram marcados com um asterisco 

(*) para de ilustrar o relacionamento com a temática desse estudo. A dimensão “Protagonismo 

Juvenil” ou “Participação de Jovens” e “Paulo Freire” relacionada à Educomunicação foi 

encontrada explicitamente em títulos em menos de dez produções, apesar de essas categorias 

serem vistas de forma implícita, nas demais produções. Assim sendo, foi feito uma concisa 

apresentação dos trabalhos situados nesse âmbito temático. 

Os assuntos citados acima abordam as seguintes concepções: 

Protagonismo Juvenil26 e a relação entre participação cidadã de jovens e a interface 

entre comunicação e educação, no sentido de fortalecimento da ação cidadã juvenil por meio 

de paradigmas educomunicativos.  

A colaboração da Rádio Escola para o Protagonismo juvenil — Projeto Jornada 

Ampliada27 — que oferece atividades socioeducativas de contraturno para crianças e jovens em 

vulnerabilidade social.  

No âmbito da Educomunicação28 e das colaborações de Paulo Freire, temos o 

trabalho de Nayana de Paula Martins, que se baseia na construção curricular a partir de temas 

geradores, seguindo a perspectiva freireana junto à promoção da Educação Ambiental na escola. 

Entre os resultados, a pesquisa constatou que o envolvimento dos estudantes durante o processo, 

no sentido de se tornarem sujeitos de sua própria história, foi um dos resultados mais marcantes.  

Protagonismo juvenil e as percepções e concepções dos participantes do Programa 

Projovem sobre Educação Ambiental29, discutindo a Educomunicação como uma das 

ferramentas da iniciativa. A pesquisa mostrou que os jovens foram protagonistas das ações 

propostas e ainda se transformaram em multiplicadores da Educação Ambiental.  

A Educomunicação é posta como uma nova maneira de pensar e fazer educação, 

diante do impacto das novas tecnologias. O estudo revela que as experiências educomunicativas 

                                                           
26 ROMÃO, Lilian Cristina Ribeiro. Educomunicação e participação cidadã de adolescentes e jovens, no 

Brasil. Dissertação de Mestrado. ECA/USP. 2016. São Paulo. 
27 SARTORI, Ademilde Silveira. Educomunicação e protagonismo juvenil: contribuições de uma rádio 

escolar. Dissertação de Mestrado, 2015. UDESC, Santa Catarina. 
28 MARTINS, Nayara de Paula. Articulações entre os temas geradores de Paulo Freire na promoção da 

educação ambiental na escola. 2015. 105 f. Dissertação de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências-

Universidade de Brasília, Brasília, 2015. 
29 CALADO, Karine de Andrade. Protagonismo juvenil e educação ambiental: estudo do Programa Projovem 

Adolescente do município Borborema-PB. 2014. 99f. Dissertação Mestrado em Gerenciamento Ambiental – 

UFP. João Pessoa.) 
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permitem um engajamento entre os estudantes da Escola Municipal de São José, em Santa 

Catarina, através da produção radiofônica.  

Outro artigo apresenta o estudo de caso da TV Ovo30 — uma associação sem fins 

lucrativos, localizada em Santa Maria, Rio Grande do Sul, que proporciona formação 

audiovisual para jovens cidadãos que vivem em áreas pobres da cidade — e visa discutir a 

formação das identidades culturais contemporâneas e o exercício da cidadania comunicativa. O 

estudo traz a confirmação de que a TV Ovo é um espaço de transformação social, de 

protagonismo juvenil e de democratização do acesso à produção de vídeos e à cultura, e 

contribui para o desenvolvimento de um importante papel na construção das identidades 

juvenis.  

Por fim, destaca-se o artigo mais recente, publicado em 2017, por uma das autoras 

bases desta pesquisa, Cecília M. Krohling Peruzzo, na categoria Comunicação Popular. Esta 

produção31 se aproxima da proposta desta pesquisa, no que tange a relação paralela entre os 

princípios freireanos a uma certa concepção. No presente estudo, o paralelo é feito diretamente, 

aos pressupostos da Educomunicação. Em seu artigo, Peruzzo (2017) apresenta um paralelo 

com a comunicação popular e comunitária. Segundo a autora, a concepção de Educomunicação 

está atrelada ao fato de que, 

 

Atualmente, existem pela América Latina incontáveis iniciativas de trabalho social ou 

comunitário que se “especializaram” em promover as relações entre Educação e 

Comunicação no nível comunitário (às vezes também chamadas de educomunicação 

ou mídia educação) com vistas à transformação da vida de grupos vulneráveis, junto 

a segmentos adolescentes e juvenis, e mesmo de adultos, que podem até nem falar 

mais de Paulo Freire, mas que incorporaram seus conceitos (PERUZZO, 2017, p. 5). 

 

Na ocasião, a autora conduz a narrativa organizando os “Pressupostos freireanos 

aderentes à práxis da comunicação” nas seguintes categorias: Democratização da Cultura; 

Consciência Crítica; Educação das Massas; Deixar de Ser Sombra. Quando aborda os 

“Princípios da Pedagogia Libertadora”, classifica nos seguintes aspectos: Ser Sujeito; Atitude 

Crítica; Aderência à realidade/criticidade; Comunicação como diálogo. Em relação aos 

“Princípios freireanos incorporados pela comunicação popular”, ela destaca: diálogo, pessoa-

                                                           
30 MOMBELLI, Neli Fabiane; ROSA, Rosane. A construção de indentidades juvenis por meio do audiovisual: 

caso TV Ovo. Revista Razón y Palavra: Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en 

Comunicación. NÚMERO 80 AGOSTO - OCTUBRE 2012. 
31 PERUZZO, Cicilia M. Krohling. Ideias de Paulo Freire, aplicadas à Comunicação Popular e Comunitária. 

Revista FAMECOS: mídia, cultura e tecnologia. Porto Alegre, v. 24, n. 1, janeiro, fevereiro, março e abril de 2017. 
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sujeito; comunicação-ação para a prática da liberdade; aderência à realidade/criticidade; 

comunicação e transformação social.  

Ainda na tentativa de compreendermos o contexto da “realidade das produções 

cientificas” em torno dos temas abordados, apresenta-se, para compor este panorama, a 

contextualização publicada pela Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em 

Educomunicação — ABPEducom. Em seu site, a Associação registrou que as pesquisas sobre 

Educomunicação avançaram em 200% nos últimos 5 anos. A conclusão é de um estudo 

monográfico do curso de Educomunicação, da Universidade de São Paulo (USP), vinculada à 

Escola de Comunicação e Artes (ECA), de 2017. O estudo recebeu o título “Interfaces entre 

Educomunicação e Educação Ambiental: caminhos desenhados a partir de políticas públicas e 

de teses e dissertações brasileiras”, da autora Beatriz T. Alves32.  

Na oportunidade, a educomunicadora revela que a aceleração do crescimento se dá 

em parâmetro da tese de doutorado, concluída em 2013 por Rose Pinheiro, sendo apontados 97 

trabalhos produzidos entre 2000 e 2011. Em contrapartida, segundo Alves (2017), esse número 

alcançou a marca de 293 produções encontradas no acervo da CAPES, com descritores 

“Educomunicação” e “pesquisa com educomunica”, identificados nos títulos, resumos e 

palavras-chaves. Adverte que esse mapeamento na CAPES não integra a totalidade de pesquisas 

sobre o assunto, pois não admite, em seu acervo as monografias de especialização e os trabalhos 

de conclusão de curso. 

Outro dado importante, nesse cenário acadêmico, é que subiu para 80 o número de 

centros de pesquisas sobre o tema: a USP sai na frente com 75 pesquisas; a UFPR e a UFMT 

apresentaram 21 pesquisas cada; e a UDESC, 10 pesquisas. 

O Núcleo de Comunicação e Educação da Escola de Comunicação e Educação da 

Universidade de São Paulo (NCE/ECA-USP) é evidenciado na dissertação “Duas décadas de 

Educomunicação: da Crítica ao Espetáculo”, por Cláudio Messias (2011), como um dos 

terminais de produção acadêmica sobre a inter-relação entre esses dois campos do saber.  

É dito que as discussões acerca desse novo campo, que resultaria no neologismo 

Educomunicação, motivaram a criação do periódico referência nesse assunto: a Revista 

Comunicação & Educação nasce em 1994. No NCE, é publicada uma pesquisa que faz uma 

comprovação empírica do então recente conceito.  

                                                           
32 ALVES, Beatriz Truffi. Interfaces entre Educomunicação e Educação Ambiental: caminhos desenhados a partir 
de políticas públicas e de teses e dissertações brasileiras. USP, 2017. 
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Com esse propósito, Ismar Soares iniciou, em 1997, a pesquisa “A Inter-relação 

Comunicação e Educação no âmbito da cultura latino-americana: o perfil dos pesquisadores e 

especialistas na área”. Com dois anos de duração, o estudo teve o intuito de analisar as 

formações dos entrevistados e suas ações comunicativas em ambiente da educação formal, 

envolvendo produção e recepção midiática nos mais diversos ecossistemas educativos. 

Segundo a leitura de Messias (2011) sobre as conclusões de Soares e Machado 

(1999), na ocasião da conclusão da pesquisa em 1998, a recusa em investigar a interface entre 

as duas áreas (comunicação e educação), foi percebida na fase emergente em que se 

encontravam os estudos em Educomunicação. Porém, à vista deste autor, vinha se 

desenvolvendo um campo inaugural, ainda que bem fundamentado e estruturado 

metodologicamente. Assim, Messias (2011) afirma que é nesse contexto, através dos 

desdobramentos da pesquisa, que Ismar Soares consegue legitimar o conceito Educomunicação. 

Em outro momento, com a publicação do artigo “Educomunicação: um campo de 

mediações”, nesta referida revista, Soares (2014) tem grande impacto no meio cientifico, 

conforme cita Messias (2011), chegando à condição de um dos 10 autores mais citados em 

monografias, dissertações e teses. No período de sua pesquisa, este também recorre ao buscador 

do Google e verifica mais de 1.850 resultados, digitando no buscador o título do artigo acima.  

Desde a criação do NCE até a efervescência das produções científicas, Messias 

registra relevantes contribuições feitas por Ismar Soares para os estudos nesse terceiro campo 

autônomo. Contudo, trata-se de um campo de relação de e entre saberes, um espaço de 

transdiscursividade, multidisciplinaridade e pluriculturalidade. Segundo ele, “Com prática 

definida por Kaplún, batismo feito por Soares e registro de identidade vinculado ao Núcleo de 

Comunicação e Educação da ECA/USP, o novo campo do conhecimento continuaria a avançar 

na condição de projeto de curso de nível superior” (MESSIAS, 2011, p. 102). 

Em consultas (com finalidades específicas) ao Sistema Rebeca (banco de dados da 

ECA/USP até 2009; a partir de 2010, foi incorporado a uma unificação dos bancos de dados da 

universidade), feitas em 2009, Messias (2011) concluiu que havia três décadas que se estudava 

esse tema. Na década de 80, o estudo é realizado a partir da dimensão da Educação, depois uma 

fase de transição, quando os estudos falavam sobre Educação para Comunicação e, quase 

chegando nos anos 2000, assumiu de vez a concepção de Educomunicação.  

Nesse sentido, constatou que há “um aumento considerável de trabalhos atribuindo 

o assunto à Educação, enquanto o emprego do assunto Educomunicação mantém-se 

numericamente estável” (MESSIAS, 2011, p. 165). 
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Trazendo a proposta do mapeamento para as bases científicas locais, este estudo 

apresenta apenas um Estado da Arte33, que é mais simplificado, porém não menos importante 

que o Estado da Questão34, realizado neste capítulo, acolhendo um panorama geral do cenário 

científico produzido, acerca das temáticas: Formação Humana em Paulo Freire, 

Educomunicação e Protagonismo Juvenil. 

Foi tomada a referida decisão, tendo em vista as condições de busca das plataformas 

das principais instituições de ensino superior. O estudo concentrou essa análise mantendo o 

período de 2012 a 2017 e continuando com os mesmos descritores. Porém, teve de sofrer 

algumas adaptações ao longo das buscas, devido à quantidade de publicações triadas e da 

usabilidade das plataformas escolhidas.  

A busca foi realizada nas plataformas de bases de dados das principais 

universidades do Ceará e Fortaleza: Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade 

Estadual do Ceará (UECE) — as duas únicas de origem pública — e Universidade de Fortaleza 

(UNIFOR) — de natureza privada. Apenas esta entrou na amostragem, por ter maior projeção 

nacional e internacional, ao longo de seus 45 anos de existência, concentrando maior 

maturidade acadêmica que as outras faculdades particulares da região, que também têm seu 

valor. 

Iniciando por ela, a UNIFOR apresenta, em sua base de dados35, 818.838 teses e 

4.397.419 de dissertações. Partindo deste universo, ao pôr os descritores na busca da 

plataforma, apenas uma obra foi encontrada. Na busca “Protagonismo Juvenil”, foi encontrada 

apenas a tese intitulada “Protagonismo juvenil no enfrentamento à violência evidenciado nos 

planos municipais de saúde e relatórios anuais de gestão”, de 2016, do programa Saúde 

Coletiva, de autoria de Aline de Souza Pereira.  

Nas buscas sobre “Educomunicação” e “Formação Humana em Paulo Freire” ou 

“Paulo Freire”, nada foi encontrado, tanto na busca simples quanto na busca avançada. É 

provável que haja, na pós-graduação, alguma produção que faça menção aos temas, entretanto 

                                                           
33 Definição: Tem um caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica que se procura 

investigar, conforme ressaltam Nóbrega-Therrien e Therrien (2010). Há a escolha de um tema e, a partir dele, é 

feito um levantamento da produção existente, não havendo, portanto, um diálogo, uma análise crítica e uma relação 

com uma investigação de interesse do pesquisador. 

³² Definição: Nóbrega-Therrien e Therrien (2010) afirmam que, no Estado da Questão, há uma busca mais seletiva 

e crítica da produção cientifica, restringindo-se aos estudos e parâmetros próximos ao interesse do pesquisador. O 

material encontrado é confrontado com a proposta de investigação a ser desenvolvida, havendo um diálogo entre 

o pesquisador e a produção científica encontrada, buscando-se articulações, convergências e divergências.  
35 Disponível em: https://www.unifor.br/bdtd, Fonte dos dados: Relatório RBCA131, acesso em 28 de janeiro de 

2019. 

https://www.unifor.br/bdtd
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a plataforma só seleciona se os termos pesquisados estiverem presentes no título, e não na obra 

como um assunto recorrente. 

No caso da Universidade Estadual do Ceará36, a busca foi mais delicada, uma vez 

que a universidade não oferece uma base de dados geral. Dessa forma, a busca precisou ser 

realizada por curso, no caso na Pós-graduação em Educação e na Pós-graduação em Políticas 

Públicas. Lá não existem cursos na área da comunicação, por isso o estudo partiu para outro 

curso mais próximo da realidade estudada. As bases são organizadas, embora bem limitadas. 

São organizadas por turmas, e, abrir esta seção, cada turma tem seus alunos e clica-se em cada 

aluno para fazer a análise prévia nos demais casos: título, resumo, palavra-chave e, em algumas 

ocasiões, a introdução. 

Tendo essa realidade de busca, ficou inviável a triagem, turma por turma, nome por 

nome. Há um buscador simples na página, mas não funciona para essa especificidade. Ainda 

assim, o estudo usou o atalho no teclado “Ctrl + Alt + F”, para buscar uma possibilidade de 

achar alguma obra. Nada específico foi encontrado. Fica então, a sugestão da tomada de 

soluções para a plataforma de busca da UECE. 

A Universidade Federal do Ceará37 mostrou ter a mais completa e atualizada base 

de dados, permitindo uma série de filtros que facilitam o processo de busca, além de um acervo 

bem organizado e disponível. Usando o descritor “Educomunicação”, dentro do período 

indicado, a busca selecionou 9 trabalhos. 

Na investigação de “Formação Humana em Paulo Freire” e/ou “Paulo Freire”, 

encontrou-se um total de 8.571 publicações na primeira vistoria, feita sem crivo. A segunda 

vistoria foi realizada para o filtro automático da plataforma, data “1999-2019”. O número 

diminuiu para 8.240. Descobrindo novos filtros, o estudo recortou ainda mais, reduzindo o 

tempo para o período desta análise, de 2012 a 2017 e para área da “Educação”, resultou em 189 

obras. Em seguida, o mesmo passo foi repetido, desta vez incluindo apenas a área 

“Comunicação”, e foi encontrado um universo de 15 publicações. 

Combinando os filtros da data, “2012-2017”, e dos setores da UFC, o estudo 

selecionou a “Faculdade de Educação” e o “Centro de Humanidades”, que reúne os cursos de 

áreas afins entre Comunicação e Educação. Foram então obtidos, respectivamente, os números 

de produções 57 e 6. Quando a busca foi feita com o filtro “ICA” (Instituto de Cultura e Artes), 

setor que abriga os cursos de Comunicação e afins, a busca gerou apenas 6 resultados. 

                                                           
36 Bases de Dados acessadas: http://www.uece.br/ppge/index.php/teses-e-dissertacoes/teses e 

http://politicasuece.com/  
37 Base de dados acessada: http://www.repositorio.ufc.br/ 

http://www.uece.br/ppge/index.php/teses-e-dissertacoes/teses
http://politicasuece.com/
http://www.repositorio.ufc.br/
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Identificados outros filtros, como o de assunto, também se consultou, em todo o repositório, 

“autonomia” — tendo sido triados 3 estudos —, “empoderamento” — retornou apenas 1 estudo 

—, “dialogicidade” e “protagonismo” — para esses assuntos, nada foi localizado. 

Quando a busca foi realizada para o descritor “Protagonismo Juvenil”, 389 

publicações apareceram; combinado com o filtro de setor da UFC, “FACED” (Faculdade de 

Educação), reduziu-se para 59, “ICA” gerou 13 resultados e “CH” (Centro de Humanidades), 

juntou 100 produções. Registra-se, nesta dissertação, a excelência dos serviços prestados 

através do Repositório da UFC e por toda a equipe competente por trás desta eficiente 

plataforma. No Ceará, é a única base de dados mais completa em termos de organização, 

usabilidade e disponibilidade da produção científica local. Pelo fato de que as demais 

universidades locais não acompanham o nível da Federal do Ceará, não foi possível aplicar o 

Estado da Questão e realizar a análise prévia de cada estatística levantada. 

Até aqui, o estudo evidenciou a reflexão de Freire e Faundez (1985) sobre 

“realidade-conceito-realidade”, ressaltou a relevância da compreensão da realidade mediada 

pelos conceitos e do mapeamento das categorias temáticas, por meio do Estado da Questão 

(EQ) e de outras fontes, como os trabalhos de Messias (2011) e Alves (2017), apresentou breves 

considerações sobre alguns estudos, recolheu alguns resultados iniciais e aplicou o Estado da 

Arte na produção de âmbito local. 

A pesquisa passa para um novo cenário científico: o aprofundamento do referencial 

teórico. O caminho até aqui, foi de fundamental importância para o desenvolvimento do diálogo 

entre autores clássicos e contemporâneos, que conversam sobre Educomunicação, 

Protagonismo Juvenil e Formação Humana em Freire. Então, avancemos para as cenas38 dos 

próximos capítulos. 

  

                                                           
38 Cena: Pode ser composta por um ou mais planos. São agrupados em uma mesma cena dos planos que têm uma 

continuidade temporal e espacial entre si. Definição acessada e disponível no link: 

http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual 01 de maio 

2018,  

 

http://www.mnemocine.com.br/index.php/cinema-categoria/28-tecnica/141-glossarioaudiovisual
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5 REPLAY: UM ENCONTRO ENTRE EDUCOMUNICAÇÃO E OS MOVIMENTOS 

SOCIAIS 

 

O presente capítulo apresenta uma revisão literária sobre as particularidades e o 

cenário social que ambientaram o encontro entre os Movimentos Sociais e a Educomunicação. 

É o momento de apertar o replay39 e resgatar o entendimento de como se fez o percurso 

educomunicativo, principalmente na América Latina e no Brasil.  

Nesse frame40, compreende-se o que ocasionou tal aproximação, como a 

Educomunicação passou a absorver elementos dos Movimentos Sociais e, consequentemente, 

incorporou aspectos da Comunicação Popular e da Educação Popular. Na sequência, a trajetória 

histórica e contextual desses dois expoentes dos Movimentos Sociais ganha foco nesta seção. 

Porém, antes disso, é necessário o entendimento dos conceitos e dos pressupostos 

que determinam a Educomunicação um novo campo, uma nova área e o um novo método. As 

contribuições de Mário Kaplún, Jesús Martín-Barbero, Paulo Freire, Ismar Soares e Donizete 

Soares se apresentam como fundamentais para esta compreensão. 

 

5.1 Encontro entre Educação e Comunicação 

 

O nome pode causar estranhamento para quem não tem intimidade com o universo 

da Educação ou da Comunicação. Ou, traduzindo a partir da raiz da palavra pode trazer, 

ligeiramente, a ideia de educação da comunicação. Na verdade, o que vem a ser a 

Educomunicação? Seria um novo campo, uma nova área ou um novo método pedagógico? 

Como o próprio nome induz a pensar, seria uma convergência das duas áreas do 

conhecimento em prol de outras alternativas de aprendizagem? Seria a Educação para os meios 

de Comunicação ou uma forma de pensar a Comunicação, a partir da Educação? 

Este trabalho se apropria das concepções de teóricos, das duas áreas e traz à tona as 

concepções de que é uma prática que emite ação e reflexão; é uma alternativa de movimentos 

sociais em busca de acesso democrático aos meios de comunicação e educação; é a educação 

para o uso crítico dos meios; é um método pedagógico que usa os meios de comunicação como 

                                                           
39 Replay: Refere-se ao número de vezes que um usuário reviu o anúncio no vídeo.  Disponível em: 

http://www.playdeprata.com.br/dicionario-de-videos, acesso em 02 de junho de 2018,  
40 Frame ou Cadência (Frame rate) é a frequência com que um dispositivo de processamento de imagens 

produz consecutivas imagens chamadas de quadros ( frames em inglês). O termo também se aplica para 

gráficos de computador, câmaras de vídeo e sistemas de captura de movimento. Disponível em: 

http://www.playdeprata.com.br/dicionario-de-videos, acesso em 02 de junho de 2018.  

http://www.playdeprata.com.br/dicionario-de-videos
http://www.playdeprata.com.br/dicionario-de-videos
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instrumento de estímulo da visão crítica; é o ato ressignificação do uso da mídia como elemento 

de transformação social; é um modelo de educação de natureza dialógica. Inclusive, há autores 

que descrevem a Educomunicação como sendo um desdobramento da Comunicação 

Popular/Comunitária. Cada uma dessas concepções citada será referenciada no decorrer das 

próximas linhas. 

Ao contextualizar brevemente, a trajetória dessa inter-relação, Santos (2012) 

destaca a década de 80, quando internacionalmente houve uma preocupação com a educação 

para a recepção de mensagens midiáticas. Logo após, na década de 90 surgem metodologias de 

abordagem prática de educação à mídia, espalhadas pelo Brasil.  

Aqui, essa inter-relação aconteceu além da leitura crítica da mídia, trazendo o 

diferencial de aliar tais práticas com a produção de uma comunicação democrática e 

participativa. Somente em 1999, o termo foi evidenciado em produções acadêmicas do 

NCE/USP, onde se chegou a um conceito elaborado pelo conjunto de estudiosos do grupo de 

pesquisa. Diante da necessidade de orientação para um novo profissional, o educomunicador, 

surge a primeira formação universitária no Brasil, em 2009 através da licenciatura em 

Educomunicação. 

Santos (2012) acredita que a Educomunicação colabora para que os jovens 

movimentem seus pensamentos, exponham suas opiniões e conheçam de que forma os meios 

de comunicação agem, visando à compreensão crítica e à transformação da realidade social. 

Para Santos (2012), esse novo campo dialoga com vários outros, permitindo uma intervenção 

de diversas áreas, entre elas a da Pedagogia da Comunicação, direcionada ao “[...] cotidiano da 

didática e, optando-se, sempre que conveniente, pela pedagogia de projetos na elaboração das 

ações” (SANTOS, 2012, p. 93). 

Moura, Silva e Nogueira (2017) retomam a questão da inter-relação e organizam 

uma lista de indicadores de suas possibilidades de intervenção, como: Educação para a 

comunicação; Expressão comunicativa através das artes; Mediação tecnológica; Pedagogia da 

comunicação; Gestão da comunicação no espaço comunicativo; Produção midiática; Reflexão 

epistemológica da Educomunicação. 

No Brasil, um dos principais estudiosos do assunto é Ismar de Oliveira Soares. O 

pesquisador reúne uma extensa trajetória no campo educomunicativo e está, atualmente, 

presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais da Educomunicação 

(ABPEducom).  

Em consonância com a ABPEducom, instituição de referência no assunto, fundada 

em 2012, esse conceito é insumo para mais de 60 centros de pesquisas de pós-graduação no 
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Brasil, nas áreas da Comunicação, Educação e Ciências Humanas. Está presente em mais de 

200 teses de mestrado e doutorado, entre 1999 e 2016, conforme o banco de teses da CAPES.  

Para a ABPEducom, a Educomunicação é percebida como: 

 

[...] um paradigma orientador de práticas sócio-educativo-comunicacionais que têm 

como meta a criação e fortalecimento de ecossistemas comunicativos abertos e 

democráticos nos espaços educativos, mediante a gestão compartilhada e solidária dos 

recursos da comunicação, suas linguagens e tecnologias, levando ao fortalecimento 

do protagonismo dos sujeitos sociais e ao consequente exercício prático do direito 

universal à expressão.41 

 

ABPEducom também diz que a Educomunicação é um campo interdisciplinar que 

proporciona diálogos, principalmente, entre a comunicação e a educação, possibilitando 

oportunidades de reflexões e ações que visem à ampliação da capacidade de expressão de todos 

os envolvidos no processo, bem como garante a melhoria do coeficiente comunicativo das ações 

comunicativas, convertendo-as em práticas de diálogo social a serviço da cidadania, tendo as 

mídias como suporte dessa reflexão.  

Ainda seguindo o entendimento da ABPEducom, a Educomunicação promove o 

protagonismo comunicativo dos sujeitos. Todos, durante o processo, são sujeitos ativos 

(educando e educador), independente de idade, gênero, nível econômico ou social, envolvendo-

os em uma prática educativa participativa e criativa. 

Soares (2014) afirma que a Educomunicação promove esse encontro entre as duas 

áreas, de forma que seja extraído o produto da interface entre as duas. “No caso, a 

Educomunicação dialoga com a Educação, tanto quanto com a Comunicação, ressaltando, por 

meio de projetos colaborativamente planejados, a importância de se rever os padrões teóricos e 

práticos pelas quais a comunicação se dá” (SOARES, 2014, p. 24). 

Dessa forma, busca transformações sociais que priorizem, desde o processo de 

alfabetização, o exercício da expressão, tornando tal prática solidária fator de aprendizagem 

que amplie o número dos sujeitos sociais e políticos preocupados com o reconhecimento 

prático, no cotidiano da vida social, do direito universal à expressão e à comunicação. 

Donizete Soares (2006) também reflete sobre o termo e na tentativa de uma 

definição, parte do mesmo pensamento que Ismar Soares (2014), de que a Educomunicação 

absorve os fundamentos dos tradicionais campos da Educação, da Comunicação e de outros 

campos das Ciências Sociais.  

                                                           
41 Informação retirada do site da ABPEducom. Disponível em http://www.abpeducom.org.br/educom/conceito, 

acesso em 20 de abril de 2018 

http://www.abpeducom.org.br/educom/conceito
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Na compreensão de Soares (2006), a Educomunicação não é uma metodologia 

fechada, mas sim um conjunto de metodologias que têm como objetivo a independência e 

autonomia dos educandos, por meio do acesso ao direito à comunicação. A intenção da 

Educomunicação é colocar os meios de informação a serviço dos interesses e necessidades dos 

educandos.  

Abreviando o pensamento de Soares (2006, p. 3), nesse sentido, a Educomunicação 

é a “[...] capacidade de entrecruzar saberes, promovendo a interlocução ou a conversa entre os 

que constroem e/ou se utilizam desses saberes”. Dessa maneira, o autor se propõe a definir a 

Educomunicação como um novo campo de pesquisa, reflexão e intervenção social, com 

objetivos, conteúdos e metodologias particulares. Em meio ao novo campo, os integrantes da 

prática educomunicativa estão comprometidos com outro tipo de gestão, a co-gestão, de modo 

que declaram um novo discurso e experimentam uma outra forma de convivência social, 

pautada no respeito ao próximo. 

Até aqui, é destacada a concepção de que a Educomunicação é um campo de inter-

relações entre a Educação e a Comunicação, que se fundem e projetam um novo campo. Um 

campo feito da interseção de dois conjuntos de saberes, que sempre foram próximos. Como 

Soares (2006) justifica, que se refere ao termo Educomunicação, como um campo, e não 

ciência, por acreditar que a concepção de campo seja um espaço amplo, sem intervenções 

antigas que impeçam novos avanços.  

 

Trata-se, então, de um espaço no qual transversa saberes historicamente constituídos. 

Como um tabuleiro no qual se lançam pedras para, com elas, construir grandes lances 

— assim se apresenta esse novo campo. Não importa a origem das peças, assim como 

não se privilegia quem possa colocá-las ali. Seja qual for o tipo ou a forma de 

conhecimento, o campo não somente tem condições de recebê-lo, mas, sobretudo, de 

promover o diálogo com ele e dele com os outros. Isto é: se há — ou tem de haver — 

algo que particulariza, caracteriza ou é específico desse campo chamado de 

Educomunicação é a sua capacidade de entrecruzar saberes, promovendo a 

interlocução ou a conversa entre os que constroem e/ou se utilizam desses saberes. 

(SOARES, 2006, p. 3) 

 

 

O autor reflete que o neologismo vai além da junção de dois termos. Essa junção 

gera um terceiro termo, fundamental para seu exercício: Ação. É a ação que dá a tônica desta 

prática, é na ação que se tem o elemento inaugural desta recente forma do saber, área do 

conhecimento ou campo em construção. É um campo de ação política, que cede lugar para 

encontros e debates das diversidades, diferenças, semelhanças, aproximações e 

distanciamentos. Seu conteúdo fundamenta-se no sentimento das pessoas sobre elas mesmas, 
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para com os outros e para com o mundo sem distinções ou privilégios diante da diversidade de 

idade, sexo, credo ou condição social. 

Na ocasião, é importante destacar o trabalho de Schöninger, Sartori e Cardoso 

(2016), que, juntos, analisam de que forma a Educomunicação está sendo trabalhada em artigos 

científicos, observando suas bases pedagógicas e discutindo os pressupostos da prática 

pedagógica educomunicativa. Partem da definição de Soares (2014), que compreende a 

Educomunicação como ações que integram praticas educativas em processos comunicativos 

democráticos, abertos e participativos, fortalecendo os ecossistemas comunicativos em 

ambientes educativos. 

Os autores trazem o entendimento de Prática Pedagógica Educomunicativa (PPE), 

a partir da perspectiva de Sousa e Silva (2013, apud SCHÖNINGER; SARTORI; CARDOSO, 

2016). Explicam que a PPE é uma iniciativa mediadora, que potencializa os ecossistemas 

comunicativos, entre os sujeitos que se engajam no processo educativo. Dessa forma, as PPE 

possibilitam novos espaços de aprendizagem e o estímulo da criatividade dos educandos diante 

as referências midiáticas. 

Schöninger, Sartori e Cardoso (2016) reforçam o conceito de ecossistemas 

comunicativos, a partir da concepção de Jesús Martín-Barbero, como “[...] uma ambiência que 

possibilita a construção e reconstrução do conhecimento de maneira coletiva, com uma reflexão 

constante e compartilhada do fazer pedagógico” (SCHONINGER; SARTORI e CARDOSO, 

2016, p. 3). Esse é um autor muito caro, para o entendimento entre as aproximações entre os 

campos da comunicação e educação. Já numa dimensão a respeito da suposta criação de um 

novo campo, no caso a Educomunicação, Mário Kaplún se mostra um importante autor, 

partindo da sua concepção sobre o termo educomunicador e sua concepção sobre comunicação 

educativa. 

Schöninger; Sartori e Cardoso (2016) rememoram que Mário Kaplún foi o pioneiro 

a registrar a Educomunicação em seus escritos, no âmbito da América Latina. Afirmam que a 

concepção educomunicativa de Kaplún, vem da base da pedagogia da libertação, do filósofo 

brasileiro Paulo Freire (SCHONINGER; SARTORI; CARDOSO, 2016, p. 3). Somente mais 

tarde, o filósofo espanhol Jesús Martín-Barbero fundamentava a inter-relação entre 

comunicação e educação, apresentando o conceito ecossistema comunicativo.  

Outro subsídio de Martín-Barbero (2014) que embasa esta pesquisa é a relação que 

ele estabelece entre comunicação, cultura, linguagem, poder e educação. O renomado autor 

aprecia em sua obra “A comunicação na educação”, o valor do legado de Paulo Freire, no 
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sentido de compartilhar as ideias referentes ao combate a uma alfabetização distante da cultura 

dos educandos.  

Acolhe o entendimento da palavra geradora, dentro do processo de comunicação e 

no processo educativo que debate as práticas comunicativas. Para Martín-Barbero (2014), a 

comunicação deve partir do lugar de quem fala, de seus interesses, de suas ações, preferências, 

de seu repertório de experiências, ponto analisado, posteriormente, em relação à prática 

educomunicativa e à palavra geradora, dentro do Conexões Periféricas. Direciona seu olhar para 

as possibilidades numa educação na comunicação e defende que os processos de aprendizagem 

(leitura e escrita), fora da sala de aula, associadas ao desenvolvimento social e cidadão, 

correspondem a um maior incentivo a criatividade, capacitação profissional e participação 

política. 

De certa forma, também faz lembrar a vivência das atividades do Conexões 

Periféricas na Rede Cuca, em que se trabalha em prol de uma educação para comunicação, fora 

do âmbito escolar, capacita os jovens para o mercado de trabalho (alguns foram até contratados 

por emissoras e produtoras de TV) e os envolve num debate político, ao oferecer a eles a 

estruturação e produção das temáticas dos programas. 

Voltando a cena para o Brasil, atualmente, Ismar Soares é pesquisador brasileiro e 

coordenador do Núcleo de Pesquisas em Educomunicação (NCE), é quem toma a frente 

científica do assunto, desenvolvendo, praticando, fomentando e divulgando a Educomunicação. 

Porém, há divergências no meio acadêmico e social da proposta geracional desse novo campo 

adotado por Ismar Soares, seu aparato cientifico e seguidores dessa concepção. Este trabalho 

reconhece que há outras percepções que não posicionam a Educomunicação como uma nova 

área, oriunda de uma inter-relação. Simplesmente, reconhece a Educomunicação como um 

conceito, um tanto contemporâneo, mas um conceito, que acolhe o diálogo entre duas grandes 

áreas e é nesse transito, nesse movimento entre elas, que surgem suas nuances. 

A questão é que esta pesquisa tem apenas a intenção de introduzir o assunto, que 

fundamenta a análise da prática pedagógica observada (Conexões Periféricas). Não é a da 

pretensão do estudo levantar uma análise das percepções defendidas pelos autores. Apesar 

disso, reconhece-se a importância de pelo menos mencionar algumas posturas teóricas que vão 

ao encontro da concepção teórica em evidência.  

Retomando a análise de Schöninger, Sartori e Cardoso (2016), que trata da revisão 

sistemática da Educomunicação e da Prática Pedagógica Educomunicativa, considerou que: os 

artigos que discutem Educomunicação, escola e prática pedagógica concluíram que todas 
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produções analisadas, consideram a importância do diálogo nos ecossistemas comunicativos, 

portanto referenciam Paulo Freire e sua teoria dialógica, no quadro teórico. 

Kaplún (2002) inspira seu raciocínio, conduzido por um viés transformador, como 

defende Paulo Freire. O pesquisador diz que a mídia concebida no contexto transformador se 

faz instrumento para uma educação popular, que alimenta algo muito maior: o processo 

educacional transformador. Portanto, garante que a produção dos conteúdos na Pedagogia da 

Comunicação é destinada a causar uma tomada de consciência dos destinatários sobre sua 

realidade, despertar uma reflexão ou gerar uma discussão.  

Ainda conforme as análises dos artigos feitas por Schöninger, Sartori e Cardoso 

(2016) foram vistas que as PPE, podem colaborar para que a escola reflita sobre como educar 

para, com e por meio das tecnologias, exercendo a vivência em diferentes linguagens 

midiáticas. 

O uso meios de comunicação no ambiente escolar ou em práticas pedagógicas 

informais, foi inicialmente pensado por Mário Káplun. A partir da sua vasta experiência 

produzindo materiais de comunicação educativa, dando cursos e oficinas de treinamento, 

transforma a pratica em texto, possibilitando criar as concepções teóricas oriundas de uma 

experiência concreta. Dentro do contexto teórico da Pedagogia da Comunicação, inaugurado 

por esse autor, nasce a concepção de “comunicação educativa”. Parte do princípio que “[...] 

toda acción educativa, aun aquella que se realiza en el aula y sin uso de medios, implica un 

processo comunicativo” (KAPLÚN, 2002, p. 10). 

Segundo Kaplún (2002), a comunicação educativa abre espaços para a participação, 

problematização, personalização, interpelação, que em vez da reprodução dos modelos de 

comunicação hegemônicos, prefere o exercício do olhar crítico sobre as mensagens e os meios. 

Trata-se de uma Pedagogia trabalhada, interrogada e dialogada.  

Santos (2012) também compartilha da ideia de que a Educomunicação é um campo 

de intervenção social, que emerge da inter-relação entre educação e comunicação. Concordando 

com o pensamento de Kaplún (2002), Santos (2012) evidencia dois pressupostos que 

fundamentam a Educomunicação. O primeiro é o de que a educação só acontece, enquanto ação 

comunicativa, e o segundo é o de que toda comunicação é, em si, uma ação educativa.  

Destaca que a educação e a comunicação tiveram demarcações independentes e 

aparentemente neutras: “À educação coube administrar a transmissão do saber indispensável 

ao desenvolvimento social e à comunicação difundir as informações, promover lazer popular e 

manter o sistema produtivo através da publicidade” (SANTOS, 2012, p. 90). O processo de 

aproximação entre os dois campos se tornou irreversível, como também defende o autor. 
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Ainda destacando a percepção de comunicação educadora, Kaplún (2002) parte da 

premissa de que a comunicação educacional deve buscar sempre, um resultado educativo. 

Portanto, o pensador divide sua compreensão em dois momentos: o entendimento sobre os 

modelos de educação e os modelos de comunicação. 

Os modelos de educação compreendem duas modalidades, que abrangem três 

moldes, segundo Kaplún (2002). Dois deles estão agrupados no modelo exógeno (externo ao 

destinatário, em que o aluno é visto com objeto de educação): Educação com ênfase no 

conteúdo e a educação com ênfase nos efeitos. O outro compreende ao modelo endógeno (parte 

do destinatário, em que o aluno é sujeito da educação): Educação com ênfase no processo. No 

modelo exógeno, a educação é objeto, no endógeno, o educando é sujeito 

Na realidade, Kaplún (2002) reconhece que são modelos que se misturam, ou seja, 

estão presentes em diferentes proporções nas diversas ações educativas. Não é que um modelo 

desconsidere o outro, é que um privilegia um aspecto, ainda que se absorvam elemento dos 

outros.  

A educação com ênfase no conteúdo (modelo exógeno) corresponde à educação 

tradicional, que transmite conhecimentos e valores do professor para o aluno, da elite às massas 

ignorantes. Kaplún (2002) relaciona o modelo com ênfase nos efeitos à “engenharia 

comportamental”, que consiste em moldar a conduta das pessoas com objetivo previamente 

estabelecidos. 

 Já a concepção com ênfase no processo, que compreende o modelo endógeno, 

enfoca a importância do processo de transformação dos indivíduos envolvidos e das 

comunidades. É claro que há preocupação com os conteúdos/comunicados e com os 

efeitos/comportamento, mas não é seu foco. O que interessa é a relação dialética entre as 

pessoas e sua realidade, o desenvolvimento de suas capacidades intelectuais e sua consciência 

social. 

Sendo assim, Kaplún (2002) relativiza que o modelo de comunicação emerge de 

cada modelo acima. No primeiro modelo, que valoriza a transmissão do conhecimento, via 

professor/comunicador/educando, o autor resgata Paulo Freire, como o maior crítico a este 

modelo, com a concepção de educação bancária, em que o educador deposita conhecimento no 

aprendiz, um mero receptáculo de informações. Assim é que se reproduz uma comunicação, 

vertical, paternalista e autoritária. Seguindo o modelo clássico: emissor-mensagem-receptor, 

em um processo de transmissão de comunicação, tamanha verticalidade resulta em um 

monólogo, no qual quem sabe é quem emite, e quem ouve é quem não sabe e recebe as 
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mensagens passivamente. Então, esse modelo gera uma comunicação unidirecional, em que o 

emissor é o proprietário dessa “relação” dominadora. 

Kaplún (2002) sugere a todos que se propõem a fazer uma comunicação educativa 

a percepção durante o processo. Questiona se a comunicação educativa está lançando 

afirmações ou colaborando para a criação de condições que levem os envolvidos a uma reflexão 

pessoal. Ademais, sugere que se reflita e verifique que tipo de mídia está sendo feita: uma mídia 

monológica ou dialógica?  

Kaplún (2002, p. 27) inicia sua reflexão sobre que tipo de comunicação prevalece 

no modelo de educação com ênfase nos efeitos afirmando que “O comunicador é uma espécie 

de arquiteto da conduta humana”. Ou seja, uma comunicação que tem como método o agir em 

série, para condicionar o aluno a adotar os comportamentos e ideias. Trata-se de uma 

comunicação que veio da necessidade de fazer diferente, que dá feedback ao destinatário, que 

postula mudança de atitudes, que propõe ações e avalia os resultados delas. Mas, como ressalta 

Kaplún (2002), apesar de certas aparentes coincidências que podem se tornar atraentes, ainda 

está longe da educação e da comunicação libertadora. Essa comunicação é tão autoritária e 

fiscal quanto o modelo unidirecional tradicional. É mais do mesmo, quer dizer, é um modelo 

de educação domesticador, de adaptação ao status quo: 

 

Sigue habiendo un emisor (E) protagonista, dueño de la comunicación, que envía um 

mensaje (m) a un receptor (R), el cual, por consiguiente, continúa reducido a un papel 

secundario, subordinado, dependiente; pero ahora aparece una respuesta o reacción 

del receptor, denominada retroalimentación (r) o, en inglés, feedback, la cual es 

recogida por el emisor. El modelo puede ser percibido, por tanto, como algo más 

equilibrado y participativo, ya que, aparentemente, le reconoce un papel relativamente 

más activo al receptor, a quien se le daría al menos la oportunidade de reaccionar ante 

el mensaje recibido y tener así alguna influencia, algún peso en la comunicación. 

Parecería atenuarse la unidireccionalidad del modelo e insinuarse una cierta 

bidireccionalidad. Sin embargo, no debemos olvidar que estamos ante una 

comunicación persuasiva cuyo objetivo es el de conseguir efectos. Indagando con más 

rigor, se descubre que en ella el feedback tiene un significado y una función muy 

diferentes (KAPLÚN, 2002, p. 37). 

 

“Ação-Reflexão-Ação”: esse é o caminho para a Educação com ênfase no processo 

(modelo endógeno), que concentra seus esforços no indivíduo e no processo e tem como 

principal inspirador o educador Paulo Freire e sua proposta libertadora da educação (KAPLÚN, 

2002). É nesse modelo, concentramos nossa atenção para estendermos uma relação com as 

categorias temáticas da pesquisa: Educomunicação, Juventude e Formação Humana em Paulo 

Freire.  
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É válido retratar mais uma aproximação entre a Pedagogia da Comunicação e a 

Educomunicação: ambas reconhecem o valor epistemológico da Pedagogia do Oprimido, de 

Paulo Freire, autor base deste trabalho. 

 

En cierto modo, se puede decir que es un modelo gestado en América Latina. Aunque 

recibió valiosos aportes de pedagogos y sociólogos europeos y norteamericanos, en 

nuestra región Freire y otros educadores le imprimen su clara orientación social, 

política y cultural y la elaboran como una «pedagogía del oprimido», como una 

educación para la democracia y un instrumento para la transformación de la sociedad. 

SUS BASES: Partiremos, para caracterizarla, de una frase del propio Freire: «La 

educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para 

transformarlo» (KAPLÚN, 2002, p. 45). 

 

Em sua compreensão, a partir da base freireana, a educação transformadora 

estabelece compromisso social para com os excluídos, age em prol da sua libertação, põe ênfase 

no diálogo, na troca, na interação dos envolvidos no processo. Este modelo não trabalha com a 

perspectiva da educação que informa ou molda comportamentos. 

O propósito é maior: é a transformação da realidade, em que o educador e o 

educando, viram educador-educando, em que o papel do educador é diretivo e não mais diretor 

do processo. Ele tem a responsabilidade de acompanhar os educandos, estimulando-os no 

“processo” de análise e reflexão de suas realidades, construindo juntos os saberes. 

Mais de um sinal os une na grafia, educador-educando, ambos caminham lado a 

lado, dando sentido ao postulado freireano de que ninguém educa ninguém, ninguém educa a 

sim mesmo, os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Kaplun (2002) 

completa seu pensamento dizendo que o “processo” educativo permanente, aliado aos 

postulados acima, delineiam a dinâmica a ser seguida pelos homens na Educação com ênfase 

no processo. 

Esse modelo, conforme Kaplún (2002, p. 48), também sugere mudança de atitudes 

“Para que haya un proceso transformador real, es necesario que los estereotipos y los hábitos 

del hombre dominado afloren a su conciencia y él vaya poco a poco revisándolos 

criticamente”. A mudança consiste na transição do homem não crítico para o homem crítico, 

saindo do condicionamento passivo, fatalista e egoísta e propondo-se a uma abertura aos valores 

solidários e comunitários.  

Tamanha transformação é realizada por meio de um “processo” livre, cuja a 

autonomia é a condição de sua execução. Ainda que a autonomia seja a chave de abertura para 

o processo de transformação, esse modelo nunca poderá ser voltado para o âmbito individual. 

Outra condição marcante nesse processo é a coletividade. Ninguém é educado sozinho, os 
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indivíduos se educam através da experiência compartilhada de inter-relação com os outros. 

Kaplún (2002, p.47) lembra que Paulo Freire dizia: “o grupo é a célula da educação básica”. 

A coletividade remete a outra característica do modelo em discussão. A auto-gestão 

é também condição básica para o processo. Entre tantas características desse modelo, destaca-

se sua representatividade por meio da participação ativa do sujeito no processo educativo e a 

formação para a participação em sociedade, além de outras qualidades que o processo reúne, 

como: a exaltação da criatividade, coragem e a capacidade potencial de cada indivíduo. 

Kaplún (2002) chama atenção para um risco de que essa concepção de educação 

transformadora possa implicar em pessoas “mais freireanas que Freire”, quer dizer, que podem 

enxergar distorcida essa compreensão e assumir uma interpretação absolutista, exagerada e 

radical. Eles acabam vendo a educação enfocada no processo como algo inoperante e condenam 

as contribuições freireanas como uma imposição ou até mesmo como uma nova maneira de 

manipulação. 

Portanto, com base na revisão literária específica sobre Educomunicação, os autores 

que dialogaram conosco aceitam a aproximação entre a Comunicação e a Educação, 

interferindo em novas formas de pensar e agir sobre os métodos pedagógicos, fomentando a 

criação do conceito Educomunicação. Pontuam também, que a Educomunicação, como uma 

forma de estratégia educacional, contribui para o diálogo entre os envolvidos. Consideram que 

Educomunicação se encaixa com a proposta de um novo pensar, servindo como um novo 

caminho, mais participativo, crítico e produtivo. 

Entre a Educação e a Comunicação, há uma ponte que estreita os dois campos: o 

filósofo Paulo Freire, em suas obras, valoriza o agir pedagógico libertador, por meio de 

processos dialógicos. 

Enfim, a interface entre essas duas grandes áreas do saber, Comunicação e 

Educação, e suas intervenções projeta um alcance significativo, além de se aproximar de alguns 

conceitos e ideias já consagradas, que serviram de inspiração para seu desenvolvimento e 

conquista de um espaço legítimo: Movimento Sociais, Comunicação Popular/Comunitária, 

Educação Popular e Pedagogia Libertadora. Este último por sua vez, é contexto fundamental a 

esta pesquisa, que se propõe a relacionar a Formação Humana em Paulo Freire às práticas 

educomunicativas do Programa Conexões Periféricas e suas interferências na promoção do 

protagonismo juvenil. Em momento oportuno desta pesquisa, são abordadas as interações entre 

esses conceitos. 

 

5.2 Encontro com a Midiaeducação  
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Soares (2014), uma das mais atuantes referencias na temática Educomunicação, 

pontua seus aspectos históricos. Vem destacando os projetos que foram surgindo, a mobilização 

das instituições, a valorização por parte da UNESCO, o movimento pela educação para as 

mídias. Lembra, inclusive, a primeira ocasião em que o termo Educomunicação ganhou 

notoriedade no Brasil, a saber, no I Congresso Internacional sobre Comunicação e Educação, 

em 1988. 

Entretanto, antes de introduzir o cenário brasileiro da Educomunicação, é válido 

ressaltar que esse conceito já vinha marcando outros territórios, como Inglaterra, Austrália, 

Canadá e Estados Unidos, como lembra Soares (2014).  

Esses países tinham programas e práticas seguindo essa vertente, alguns até 

apoiados por seus governos, de forma que a temática passou a ser conteúdo curricular 

obrigatório. Nos EUA, por exemplo, após o primeiro mandato de Clinton, a educação para as 

mídias passou a fazer parte dos parâmetros curriculares de todas unidades federadas, como 

explica Soares (2014). 

Aproximadamente a partir da década de 70, a aproximação entre comunicação e 

educação, inicia com a concepção da Educação Midiática ou Educação para as Mídias, também 

conhecida como Midiaeducação42. Vale ressaltar que ambos são conceitos próximos, mas que, 

atualmente, possuem delimitações teóricas expressivas, conforme aponta Costa (2015, p. 95): 

“Neste aspecto, apesar das semelhanças, quando tratamos de Educomunicação e de 

Midiaeducação, há diferenças que ampliam e promovem debates, troca de ideias, para o 

aperfeiçoamento necessário no trato com o uso da mídia na Educação”. 

No contexto latino-americano, Soares (2014) destaca que a educação para as mídias 

apareceu em iniciativas isoladas de pessoas ou instituições religiosas, educação, academia ou 

ativistas de movimentos populares, e demoraria a ganhar o status de política pública.  

O autor também indica, nessa conjuntura de descaso, a contribuição da Argentina 

(SOARES, 2014). Através da ONG Las Otras Voces, o país mantinha programas de educação 

para os meios, com resultados de abrangência nacional. Contudo, reconhece que, tanto no Brasil 

quanto na Argentina, os esforços educomunicativos são alvo da dedicação de organizações não 

                                                           
42 “Por midiaeducação convém entender o estudo, o ensino e a aprendizagem dos meios modernos de Comunicação 

e Expressão, considerados como parte de um campo específico e autônomo de conhecimentos, na teoria e na 

prática pedagógica, o que é diferente de sua utilização como auxiliar para o ensino e a aprendizagem em outros 

campos do conhecimento, tais como a Matemática, a Ciência e a Geografia (UNESCO, 1984). O conceito possui 

várias grafias, e adota-se, neste artigo, o termo sem hífen — Midiaeducação” (COSTA, p.92, 2015). 
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governamentais e de universos acadêmicos nas áreas da Educação e da Comunicação. A partir 

desse interesse pelo assunto, ONGs e universidade construíram uma ponte para que a educação 

midiática se aproximasse das políticas públicas. 

Diante do cenário libertador, pós-guerra e do advento da Educação Midiática, 

registrado na trajetória educomunicativa, como distingue Alves (2007), é que se deu início às 

reflexões sobre a convergência entre mídia e educação. Estudos passaram a revelar a função 

dos meios em sociedades subdesenvolvidas, como as latino-americanas, principalmente a 

funcionalidade da leitura crítica, que oferecia a possibilidade de o sujeito se posicionar diante 

das realidades opressoras vivenciadas. 

Para Alves (2007), a leitura crítica dos meios despontou na análise de estruturas 

narrativas como em textos literários, discursos dos impressos e mensagens publicitárias. Na 

mesma proporção, ganhava forças as análises das imagens e mensagens midiáticas.  

Em paralelo, na realidade pós-guerra, a educação vigente era tradicional, 

autoritária, vertical e unidirecional, reconhecida por Paulo Freire como educação bancária 

(Alves, 2007). Em linhas gerais, Freire (1987) inicia a concepção da educação bancária como 

instrumento de opressão, por ser um meio de transmissão de conteúdos de interesse da elite 

dominante, e a relação educador-educando não passa de um ato mecânico, no qual educadores 

conduzem os educandos à memorização, que não gera reflexão, nem, muito menos, 

transformação: “Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos 

são os depositários e o educador o depositante” (FREIRE, 1987, p. 33). 

Ademais, a visão bancária encara o saber como uma doação, numa relação vertical 

de aprendizagem, em que os mais sábios transferem, depositando comunicados e saberes nos 

que nada julgam saber. Sobre essa doação, Freire esclarece: 

 

Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão 

— a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da 

ignorância, segundo a qual está se encontra sempre no outro. O educador, que aliena 

a ignorância, se mantém em posições fixas, invariáveis. Será sempre o que sabe, 

enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez destas posições 

nega a educação e o conhecimento como processos de busca (FREIRE, 1987, p. 33-

34). 

 

Nesse contexto, a crítica de Freire ao modelo convencional, refletiu uma pedagogia 

libertadora, que passa a ser de grande inspiração para estudiosos latino-americanos, que 

acreditam na comunicação e na educação dialógica, logo, libertadora, como alternativa para o 

modelo vigente. 
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Paulo Freire conduz sua teoria libertadora partindo de uma visão bidirecional da 

sociedade, entre opressor e oprimido, e a libertação, por sua vez, surge como uma proposta de 

rompimento diante das desigualdades e injustiças. Dessa maneira, apresenta a dialogicidade, 

conceito bastante ressaltado em sua obra, e, em Pedagogia do Oprimido, faz um 

aprofundamento de Educação como Prática da Liberdade, defendida como a essência da 

educação para a liberdade. 

Então, Freire (1987) defende essa prática como um ato de amor, humildade, fé, 

confiança, consequentemente dialógico, capaz de propiciar o pensamento crítico, que nos leva 

à verdadeira comunicação sem a qual não haverá educação. 

Depois desse parêntese teórico, resumindo as concepções freireanas sobre educação 

bancária e educação libertadora, o estudo resgata o percurso da Midiaeducação no Brasil e seu 

encontro com Educomunicação. 

Na América Latina, com ênfase no Brasil, Soares (2014) também concorda com 

Almeida (2012) sobre a dimensão educomunicativa de educação para as mídias, em um 

primeiro momento. Ele lembra que as primeiras manifestações seguiam a tendência do 

protocolo cultural, como os cineclubes, uma tradição oriunda da Europa e do Canadá: “Fato 

notável foi o uso dos debates sobre a produção cinematográfica internacional, para acalentar, 

nos círculos de cultura, discussões sobre temas filosóficos e políticos, na efervescente sociedade 

do início dos anos 1960” (SOARES, 2014, p.19). 

Sobre a afirmativa de Almeida (2012) de que a Educomunicação dá seu primeiro 

passo na educação para a comunicação, por meio da mediaeducation, a qual, por sua vez, 

“advém dos movimentos de estranhamento, rejeição ou aceitação às inovações tecnológicas no 

campo da comunicação” (ALMEIDA, 2012, p. 1).  

Nessa conjuntura, também são potencializados a atuação social dos meios de 

comunicação e os efeitos sobre suas audiências. Os educadores entram nesse cenário, quando 

passam a se posicionar sobre a mídia, de acordo com Almeida (2012, p. 3): “Nos anos 1930, os 

educadores mantiveram uma atitude paternalista, procurando evitar que crianças e jovens 

consumissem, as mensagens da mídia, consideradas prejudiciais ao desenvolvimento social e 

cultural”. 

Belloni (2012) também descrevem o percurso histórico da mídiaeducação como 

movimento social. Em paralelo, traçam narrativas de suas experiências como educadoras 

praticantes da modalidade formativa. Elas apontam a importância da mídia educação nos 

processos de formação, chamado por elas de socialização. Acreditam que as interações entre os 

campos da educação e da comunicação nos espaços de socialização têm como fio condutor a 
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convicção de integração das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) aos processos 

educativos.  

Belloni (2012) conceituam Midiaeducação como sendo a habilidade de falar a 

mesma linguagem dos educandos, usando os meios de comunicação para que se criem 

condições de ensino priorizando a comunicação sobre os padrões escolares. 

A inserção das TICs para a UNESCO43 é condição universal para a equidade na 

educação, qualidade do ensino e aprendizagem, desenvolvimento de professores e melhoria da 

gestão educacional. Seu potencial veio para colaborar com a diminuição da exclusão digital e 

democratizar seu acesso. Segundo a UNESCO, assim como o giz e os livros, as TICs são 

ferramentas que devem ser adaptadas para fins educacionais. 

Indubitavelmente, não podemos igualar os conceitos de Educomunicação, TICs e 

Midiaeducação numa mesma dimensão de entendimento e atuação. Educomunicação é um 

conceito, decorrente da inter-relação entre duas áreas, e envolve muitos elementos 

fundamentais para sua concretização, inclusive o uso das TICs. Já estas são atributos usados 

pela comunidade de ensino e aprendizagem, seja na educação formal, seja na informal, ou até 

mesmo nos processos educomunicativos.  

Soares (2014), aponta que a Educomunicação se tornou um atalho estratégico para 

o sistema educativo convencer a adesão à educação midiática, facilitando seu ingresso aonde 

se resistia seu acesso. As primeiras discussões debatiam sobre a Midiaeducação na condição de 

ferramenta pedagógica e tinha o objetivo de leitura crítica das mensagens, promovendo a 

democratização da educação, por meio da Educação a Distância (EaD/teleducação). Nesse 

sentido, esses autores trazem o conceito de mídia-educação44, no contexto da década de 70, 

usado pela UNESCO, em encontros internacionais: 

 

Estudo, ensino e aprendizaggem dos meios modernos de comunicação e expressão, 

como parte de um campo específico e autônomo de conhecimentos, na teoria e na 

prática pedagógicas, o que é diferente de sua utilização como auxiliar para o ensino e 

a aprendizagem em outros campos do conhecimentos tais como a matemática, a 

ciencia e a geografia (GONNET, 2004 apud BELLONI, p. 41, 2012). 

 

Ainda sobre a participação da UNESCO nessa trajetória, Belloni (2012) contam 

que, na década de 80, a organização avançou, no sentido de promoção da Midiaeducação. 

Dezenove países assinaram a Declaração de Grunwand, que versa sobre a obrigação dos 

                                                           
43 Disponível no link: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/access-to-

knowledge/ict-in-education/, acesso em 23 de abril de 2018. 
44 Definição de GONNET, J. Educação e mídias. São Paulo: Ed. Loyola. 2014, citada no capítulo de Maria Luiza 

Belloni, da obra de Fantin; Rivoltella (2012). 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/access-to-knowledge/ict-in-education/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/communication-and-information/access-to-knowledge/ict-in-education/
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sistemas educacionais em reconhecer as mídias como relevantes no processo formativo. Sendo 

assim, é registrado por Belloni (2012) que cada estudo, debate e pesquisa fomentados pela 

UNESCO colaborara para o fortalecimento da noção de Midiaeducação como ferramenta 

pedagógica. 

Outros avanços também são registrados por estes autores. No final da década de 90, 

em evento da UNESCO, a Conferência Internacional “Educando para as Mídias e para a Era 

Digital”, foram apresentados, como resultados: as tendências da prática da Midiaeducação 

oriundas do interesse dos estudantes; e a concepção de pensamento crítico e análise crítica, 

tendo como elementos fundamentais a participação e a democracia, no que interfere diretamente 

na cidadania; além da proposta de proporcionar novos paradigmas de educação. 

Ressalta-se novamente a contribuição de Costa (2015) para essa apresentação do 

percurso histórico da Midiaeducação e da Educomunicação e a participação de suas práticas em 

políticas públicas no Brasil: 

 

Como observado, historicamente, as redes municipais de ensino de São Paulo e Rio 

de Janeiro iniciaram as práticas pedagógicas com a educação midiática entre o início 

da década de 1990 e os anos 2000. E, nestes períodos, acabaram criando as Políticas 

Públicas na área por meio de rotas diferenciadas, influenciadas pelas marcas herdadas 

do paradigma latino-americano da Educomunicação na capital paulista e da tradição 

europeia da Media Education no Rio de Janeiro. Entretanto, é notável que as ações 

pedagógicas com a Comunicação são anteriores, nos referidos sistemas de ensino 

municipais, ao surgimento de Políticas Públicas e que, particularmente, no contexto 

da época, a questão das inovações tecnológicas influenciaram muito essas decisões 

nas duas redes. (COSTA, 2015, p. 105). 

 

Em vários lugares, como na França, Suécia, Itália, França, EUA e América Latina, 

algumas iniciativas motivaram as práticas educomunicativas. Podem-se citar, como exemplos: 

o início da produção de jornais escolares; o surgimento de associações, ONGs e centros de 

pesquisas sobre as relações entre mídia e educação; a leitura crítica dos meios; e a iniciativa 

universitária com cursos de formação em nível de graduação e pós. Da mesma forma, destaca-

se a inserção nas políticas públicas e o valoroso reconhecimento e fomento da UNESCO para 

a formação da alfabetização midiática e informacional.  

Conforme Almeida (2012), há uma forte atuação e influência da UNESCO, 

articulando e financiando eventos, debates e publicações que fomentam as ações de educação 

para as mídias. Diante da resistência dos meios educativos aos programas de educação 

midiática, Soares (2014) destaca a iniciativa da UNESCO como grande articuladora na América 

Latina, inicialmente, da Educação Midiática, mais tarde desdobrada no que chamariam de 

Educomunicação.  



79 
 

A Unesco também forneceu válidos subsídios para a aproximação entre as duas 

áreas (Comunicação e Educação), além de potencializar o enlace com as políticas públicas. 

Belloni (2012) também afirmam que a educação popular em tempos de ditadura militar, assumia 

uma função de militância em busca da transformação social através da educação, transportando 

o espírito militante para a mídiaeducação.  

Seguindo essa proposta ativista, a UNESCO passa a contribuir impulsionando a 

prática. As autoras registram que, a partir de 1960, foi um dos primeiros organismos 

internacionais que incentivou a Midiaeducação, que inicialmente centrava esforços na 

potencialidade alfabetizadora dos meios de comunicação. Assim, a Midiaeducação, ou 

educação para as mídias, assume uma postura formativa da criança ao adulto e se detém a focar 

na compreensão dos fatores sociais e econômicos pela lente da leitura crítica da mídia.  

Ainda no cenário da América Latina, Almeida (2012) relembra que a estratégia de 

usar os meios de comunicação como instrumentos ideológicos do Estado foi categórica na 

formação do pensamento latino-americano de educação para as mídias, “culminando com a 

consolidação de vínculos entre: meios de comunicação, exercício político, cidadania, cultura e 

movimentos sociais, reflexos da luta pela participação social e para a consolidação da 

democracia” (ALMEIDA, 2012, p. 8)  

Sobre a inserção da Educomunicação, nos países latino-americanos, ainda de 

acordo com Almeida (2012), o campo tornou-se mais difundido que a referida Midiaeducação, 

a qual, por sua vez, foi menos articulada. A ausência de sistematização dessa prática e a falta 

de linearidade dos acontecimentos, em diversos países, correspondem à determinante de 

existência ou não de políticas públicas voltadas a sua valorização. 

Quando as organizações eclesiásticas faziam as bases da ordem dominante, na 

sociedade latino-americana, segundo alguns autores, foi o tempo em que apareceram as 

primeiras práticas educomunicativas. Com o intuito de valorizar, através dos meios de 

comunicação, seus dogmas e valores, enquanto tentavam usá-los para conscientizar a 

população, numa perspectiva autolibertadora das condições opressoras.  

Em meio a ações evangelizadoras, em prol da libertação do indivíduo, o uso das 

primeiras tentativas de práticas educomunicativas absorve alguns elementos da pedagogia de 

Paulo Freire, que emolduravam o pensamento da época, principalmente das iniciativas da 

educação popular e da sua proposta transformadora. Seguindo a mesma tendência dos estudos 

da comunicação na América Latina, ressaltada acima, direcionamos a lógica das novas formas 

de reação à ordem dominante para a conjuntura dos Movimentos Sociais.  
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Nessa conjuntura, Gohn (2012) aponta que Igreja Católica, a partir da década de 70, 

promove as primeiras formas de organização comunitárias no Brasil. Apesar de admitir que a 

origem desses grupos vem de antes desse período, Gohn afirma que é a partir dessa década que 

acontece a latência dos movimentos sociais comunitários. 

Os agentes pastorais ganham notoriedade nesses movimentos, as frentes de lutas 

acontecem em várias regiões, simultaneamente, envolvendo camadas sociais das mais 

miseráveis, e as estratégias de demandas eram fundamentadas na noção de direitos. Esses 

movimentos passam pela fase de resistência, baseada em lutas e locais de atuação, pontuais, 

agregando participantes da oposição do regime vigente. As concepções teológicas 

fundamentam a conduta ética dos participantes, ainda que não haja um código ou um regimento 

interno escrito. 

A dependência dos movimentos comunitários para com as igrejas passou a crescer 

nessa ocasião, principalmente de estruturas físicas para realização dos encontros, da condução 

da luta, muitas vezes orientadas por líderes das pastorais. Outra dependência apontada por Gohn 

(2012, p. 44) é o papel decisivo do organograma eclesiástico: “Suas atuações pedagógicas, 

fundadas no método ver-julgar-agir, têm efeitos básicos nas decisões tomadas”. 

A propósito, Gohn (2012) esclarece os princípios que norteiam os movimentos 

comunitários: 

 

As características básicas do projeto comunitário são centradas no desenvolvimento 

do homem explorado em luta pela construção de uma sociedade mais igualitária. Os 

movimentos comunitários buscam no passado as raízes de uma convivência mais 

solidária, não negam o papel do Estado na sociedade mas reivindicam o seu controle, 

lutam pela autonomia dos movimentos fora do âmbito da máquina estatal, tomam o 

processo de institucionalização como uma necessidade, mas não lutam pela sua 

obtenção, encaram o processo de mudança como sendo uma tarefa histórica a longo 

prazo, acreditam na eficácia das ações passivas de resistência, utilizam-se de atos de 

desobediência civil como forma de protesto, reivindicam total autonomia partidária, 

porém a maioria de seus participantes tem compromissos partidários, particularmente 

com o PT (Partido dos Trabalhadores), PDT (Partido Democrático Trabalhista) e o 

PV (Partido Verde) (GOHN, 2012, p. 46). 

 

A década de 80, é marcada por outra fase, em que a Igreja sai de foco, e outros 

organismos sociais passam a ser mobilizadores dos interesses populares. Freire (1985) entra 

nesse debate sobre a relação entre a Igreja Católica brasileira e os movimentos populares. 

Lembra que, enquanto a ditadura silenciava o país, a Igreja, junto aos grupos populares, se unia 

em torno da leitura evangelho, num movimento de reclusão no seio da paróquia. O educador 

compara esse momento, a um movimento de retorno ao útero materno, “para defender-se da 

agressão do poder despótico” (FREIRE, 1985, p. 79). 
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Essa busca por segurança, na intimidade da igreja, com a leitura dos evangelhos e 

as discursões e reflexões, aliadas à realidade daquela época, culminaram na origem das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Na oportunidade, Freire (1985, p. 79) traz a relação 

entre oprimidos e opressores: 

 

No momento em que os grupos populares assumem o papel de sujeitos na leitura dos 

evangelhos que já não são apenas lidos para eles, a sua leitura se faz necessariamente 

na ótica dos oprimidos, já não na dos opressores. É esta leitura dos oprimidos que se 

juntava a formas de ação de protesto, de reinvindicação, a meu ver que termina, de 

um lado por converter muitos sacerdotes e freiras à compreensão e à prática proféticas; 

de outro, por reforçar em outros a opção já clara pelos ‘pobres’. É esta leitura que 

anima a Teoria da Libertação desde os seus primeiros passos. É interessante observar 

como as comunidades eclesiais de base acabaram por assumir tarefas eminentemente 

políticas, sem por isso perder a dimensão de fé em que se constituem, fazendo-se 

espaços de luta. 

 

Gohn (2012) traz a compreensão de que é possível os movimentos sociais 

possuírem um caráter educativo, a partir da articulação de determinadas dimensões, a exemplo 

da política, da cultura política e da dimensão espacial-temporal. 

Na dimensão política, por exemplo, a autora aponta que o perfil educativo dos 

movimentos sociais é construído na medida em que os indivíduos passam a ter consciência de 

seus direitos e deveres, o que, consequentemente, reflete na organização de grupos que lutam 

por determinados interesses. Os indivíduos, ao tomarem conhecimento, se apropriam de 

informações, desenvolvem conhecimentos, identificam os interesses e desenvolvem estratégias 

de formação de demandas em prol do bem, por ser um direito social. Nesse processo, as 

assessorias técnicas, políticas e religiosas são fundamentais quando se relacionam com as 

camadas populares. 

Em decorrência disso, Gohn (2012) levanta a seguinte hipótese sobre o caráter 

educativo dos movimentos populares: os movimentos sociais populares são formas renovadas 

de educação popular?  

Para responder, a autora dirige seu entendimento para a produção literária brasileira, 

que abrange as temáticas dos movimentos sociais populares urbanos e educação popular. De 

início, admite que ambas as categorias não fazem uso de programas pré-estabelecido e são 

formadas por agentes institucionais ligados a igrejas, partidos políticos, universidades, 

organizações, sindicatos e outros. Segundo ela, as metodologias desses programas foram 

articuladas pelos assessores dos movimentos, aplicadas e difundidas por lideranças. 

Partindo desses desígnios, Gohn (2012) nota que a educação popular passou a ser 

debatida e criticada, a partir da década de 70, período que coincide com o fim do regime militar, 
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portanto, quaisquer práticas que levassem a nação a outras alternativas políticas possíveis eram 

bem-vindas. Para ela, “A educação popular entrou na moda nos palcos de discussões. 

Paralelamente, grupos de intelectuais começaram a se engajar em assessorias a movimentos 

populares embrionários, de reivindicações por melhorias urbanas” (GOHN, 2012, p. 52). É 

nesse cenário que a educação popular deixa de ser exercitada como um programa pré-definido 

e assume o papel de uma nova prática social. 

Já introduzido o mote para a próxima seção deste capítulo, o estudo finaliza a 

discussão sobre Midiaeducação, Educomunicação e a articulação com os movimentos sociais 

no Brasil, para dar prosseguimento a um encontro muito especial para o entendimento do 

percurso histórico da Educomunicação. Seu encontro com a Educação Popular e com a 

Comunicação Popular, dentro do contexto dos Movimentos Sociais é detalhado a partir do 

próximo tópico. 

 

5.3 Encontro da Educomunicação com os movimentos sociais 

 

Neste tópico, destaca-se um breve histórico sobre a trajetória da Educomunicação, 

com ênfase na América Latina e no Brasil, principalmente pontuando com quais fenômenos ela 

se deparou no meio do caminho e quais elementos foram aproveitados em sua construção. 

Apesar das facetas que a Educomunicação vem assumindo ao longo da sua jornada, 

iniciada a partir da década de 60, o pesquisador Ismar Soares em entrevista a programa de TV45 

do Canal Futura comenta que o termo “educomunicazione” foi aceito como um verbete de um 

dicionário italiano, pela primeira vez, em 2002. É um termo relativamente recente e traz consigo 

diversas visões sobre seu conceito, características e atuação.  

Diante o surgimento de várias palavras no vocabulário português, a versão 

brasileira do dicionário Michaelis apresentou, em 2015, a modernização lexográfica da obra, 

disponível apenas em meio digital, e admitiu o verbete Educomunicação como “educação para 

formação do cidadão crítico em relação à mídia, especialmente à televisão”. É um significado 

ainda limitado e não abarca a complexidade a que o termo remete. 

Em seu percurso histórico, a Educomunicação tem encontros com a Educação para 

os Meios/Midiaeducação e com os Movimentos Sociais, que, por sua vez, abre as portas para a 

Educomunicação absorver elementos da Educação Popular e da Comunicação Comunitária, 

Popular ou Alternativa. Diante da vasta literatura consolidada, é certo que cada temática rende 

                                                           
45 Programa Conexão Futura, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VyyRgZlpIck, acesso em 10 de 

outrubro de 2017. 
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aprofundadas análises, entretanto, aqui adentraremos superficialmente em seus conceitos e 

alguns fatores, para entendermos a relação deles com a Educomunicação.  

Na esfera da Comunicação Popular e da Educação Popular, são detalhados alguns 

postulados e teorias, diante da colaboração para constituição da Educomunicação, como área 

do saber e pratica social. Nesse sentido, destacamos alguns nomes fundamentais, como Cecília 

Peruzzo, Maria da Glória Gohn, Carlos Rodrigues Brandão e Paulo Freire. 

Antes de dar um play nesse encontro, é importante dizer que o trabalho se 

fundamenta na concepção de que o diálogo entre Comunicação e Educação promoveu o 

surgimento do conceito Educomunicação, que vem se moldando, lançando suas iniciativas 

próprias. Contudo, é preciso olhar para trás e perceber que a história apresenta intervenções 

teóricas no âmbito da Educação Popular e da Comunicação Popular, que são indispensáveis 

para o desenvolvimento do termo da Educomunicação, enquanto conceito. Por isso, faz-se 

necessário que esta pesquisa acesse o passado desses dois fenômenos. 

 

5.3.1 Encontro com a Educação Popular 

 

A interface entre Comunicação e Educação, que resulta em Educomunicação, 

ultrapassou a educação para as mídias/Midiaeducação e adentrou em outras extensões do 

conhecimento. Chegará o momento de se fortalecer e absorver elementos da Educação Popular 

e da Comunicação Popular, articuladas pelos Movimentos Sociais. 

Educar e comunicar são ações inseparáveis e complementares. Essa afirmação é 

nata no campo da Educação Popular, conforme expressa Torres (1988), embora alerte que há 

uma lacuna entre as duas áreas. Esse divórcio acontece por causa da própria forma de uso, por 

parte das organizações e instituições populares. Educadores e comunicadores trabalham 

separadamente, desprezando a razão de que a temática da comunicação, dita popular, é 

conteúdo de formação da educação popular e que esse mesmo conteúdo também é aproveitado 

para a formação de comunicadores populares. Há uma dimensão comunicacional inerente à 

Educação Popular.  

Além disso, Torres (1988) alerta que os materiais de comunicação precisam criar 

condições, através das quais, possam se fazer reflexões e análises coletiva do conteúdo 

reportado. O diálogo autêntico entre comunicação e educação popular realiza-se a partir do 

conhecimento do mecanismo de como se operam as redes e relações de comunicação entre os 

setores populares.  Nesses moldes, a Comunicação Popular tem o dever de conduzir produções 

na contramão da atomização, do isolamento e da dispersão de esforços, apesar de não ser a 
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postura adotada pelas organizações e iniciativas que pregam a Educação Popular em suas 

atividades. 

Gohn (2012) assegura que as produções dos materiais da Educação Popular 

passaram a ser desenvolvidas pelo próprio grupo, que canaliza suas energias e esforços, por 

meio das oficinas de trabalho, para a produção de suas cartilhas, baseadas nas demandas 

populares. É nesse momento que a prática da educação popular se reestrutura. 

A exemplo da Educação Popular, como uma nova prática social, Gohn (2012) diz 

que seus programas alternativos se configuram em trabalhos coletivos conectados às 

populações mais pobres e passam a assumir o caráter político dos trabalhos, saindo do perfil 

alfabetizador e escolar, que vinha sendo alimentados desde a sua origem. Nesse contexto, novos 

programas oficiais de educação são atualizados e seguem a tendência de direito social. 

A educação popular, de acordo com Gohn (2012), tem como princípio norteador o 

exercício de uma ação pedagógica conscientizadora, que atua em prol dos interesses das 

camadas populares, e não das assessorias dos movimentos populares, como passou a acontecer.  

Barreiro (1980) defende que a verdadeira práxis pedagógica popular se baseia no 

princípio educativo freireano de que ninguém educa a ninguém, ninguém se educa sozinho, os 

homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Para ser autêntica, a educação popular 

deve estimular a tomada de consciência das classes dominadas, em forma de ação política que 

promova a libertação. Dessa forma, a educação popular caminha no sentido de criar atitudes e 

comportamentos que conduzam à organização do povo, rumo a níveis superiores de atuação 

política, lutando por seus interesses, que provoquem o sentido crítico, autônomo e criativo. 

Contudo, Barreiro (1980) garante que a busca por conscientização, por parte da 

Educação Popular, é autentica quando resulta em verdadeiros processos de conscientização. A 

Educação Popular passa a ser instrumento da consciência crítica popular, quando possibilita a 

dinâmica entre alguns elementos transformadores e passa assumir a forma de: ação crítica da 

realidade social vigente; ação mobilizadora de transformação da realidade social; revisão crítica 

da ação realizada; reformulação da ação transformadora; reavaliação crítica da realidade social, 

entre outros. Enfim, a Educação Popular deve procurar sua adequação aos processos, através 

dos quais se mobiliza a ação transformadora. 

Diante da necessidade de comunhão entre Comunicação e Educação, até mesmo 

dentro da Educação Popular, relembra-se o aparecimento da Educomunicação, no berço da 

Midiaeducação. A exemplo, Almeida (2012) compartilha do entendimento de que as raízes da 

Educomunicação se originaram na educação para a comunicação ou mediaeducation, apoiada 

na pedagogia de Paulo Freire, voltada para a autonomia crítica do sujeito.  
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Mais uma vez, Paulo Freire é referido nesse debate, pois o patrono da educação 

brasileira, acredita na educação dialógica como indispensável no processo do conhecimento. 

Segundo ele, “A educação é comunicação, é diálogo, é diálogo na medida em que não é 

transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação 

dos significados” (FREIRE, 1987, p. 66).  

O diálogo é o que caracteriza a comunicação, tão essencial no processo 

educomunicativo, e, para Paulo Freire, é a base da autentica educação. Segundo o autor, o 

humanismo verdadeiro é o caminho para a libertação. Portanto, para esse caminho ser feito, 

deve seguir os passos da dialogicidade (FREIRE, 1983).  

Freire (1985, p. 33) afirma que “O diálogo é um encontro amoroso dos homens que 

mediatiazados pelo mundo, o pronunciam, isto é, o transformam e, transformando-o, o 

humanizam para a humanização de todos”. Assim, além da interdisciplinaridade, que 

proporciona um diálogo entre diversos conhecimentos, a base dialógica freireana da 

Educomunicação, possibilita um encontro com diversas atenuantes da educação libertadora 

promovida por Freire. Portanto, o estudo se propõe a analisar essas conexões com mais 

intensidade, no próximo capítulo, dedicado a este assunto. Mas, até chegar lá, ainda 

percorreremos os principais nomes e fatos históricos da Educomunicação, para completar a 

finalidade proposta pelo trabalho. 

No cenário internacional da trajetória da Educomunicação, a partir da década de 60, 

foi um período em que a Midiaeducação era fortemente comparada à teleducação, ao trabalho 

das emissoras de rádio educativa (educação de adultos e oficiais). Eram ações promovidas pelos 

movimentos sociais, conforme destaca Belloni (2012). 

No âmbito da América Latina, em especial no Brasil, os movimentos sociais 

adequaram os meios de comunicação, em prol da Educação Popular, como por exemplo, o 

Movimento de Educação Básica (MEB), rádios comunitárias, imprensa nanica, inclusive o 

relevante papel da Igreja Católica que pregavam contra a ditadura. 

 

A mídia-educação vai aparecer nesses conturbados anos 1960, entre educadores e 

comunicadores muitas vezes ligados às igrejas, como uma preocupação com o poder 

ideológico das mídias de massa e sua importância na formação dos jovens e adultos, 

notadamente com relação aos valores humanistas e cristãos. Essa preocupação se 

refere principalmente aos perigos, especialmente para crianças e jovens, trazidos pelo 

acesso a mensagens relativas à violência e à sexualidade, que teriam como efeito a 

banalização de comportamentos violentos e de uma sexualidade submetida às regras 

do consumo (BELLONI, 2012, p. 37). 
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Inicialmente, Belloni (2012) recordaram que por volta da década de 60, a 

mídiaeducação era vista como Educação Popular, inspirada nas correntes pedagógicas da Nova 

Escola e outras vertentes construtivistas. Para elas, “A educação popular é antes de mais nada 

uma formação do cidadão: a alfabetização é ferramenta para compreensão do mundo 

(conscientização) e de expressão da cidadania (participação), segundo os ensinamentos do 

mestre Paulo Freire” (FANTIN; RIVOLTELLA, 2012, p. 33). 

Brandão (1984) também descreve que, a partir da década 60, estreavam no país as 

primeiras manifestações de educação para as classes populares, passando a ser chamada de 

educação de base, como o MEB, educação libertadora e, mais tarde, Educação Popular. 

Segundo ele, essas amostras do que mais tarde seria a Educação Popular eram vivências 

realizadas no interior de grupos e movimentos, em que educadores trabalham com a cultura 

popular, em âmbito profissional ou militante, e fazem dessa prática uma base ideológica das 

lutas de classes que reivindicam a transformação social, política, econômica e cultural de 

setores das classes populares. 

Do mesmo modo, Alves (2007) argumenta sobre a importância da Igreja católica 

como uma estratégica articuladora dos Movimentos Sociais, a partir da década de 60, através 

das CEBs, que constituíam um berço de movimentos populares da época, já que se definiam 

como espaços alternativos de transformação da sociedade. Segundo Alves (2007, p. 3), “As 

CEBs garantindo a presença da Igreja nos movimentos populares, ao mesmo tempo em que 

servem como um espaço de articulação destes movimentos de resistência”. 

A Educação Popular, de acordo com Barreiro (1980, p. 28) teve origem a partir das 

“práticas e descobertas de grupos cristãos comprometidos com intervenções sociais 

libertadoras, cada vez mais próximas de projetos realistas de participação nas transformações 

sociais”. 

Nóbrega (1988), em sua pesquisa sobre a relação entre as Comunidades Eclesiais 

de Base e a Educação Popular, parte do entendimento de esta é uma educação produzida nas 

classes populares ou para estas classes, em função de seus interesses. Apesar disso, reconhece 

que a “destinação para as classes populares não basta para uma genuína educação do povo” 

(NÓBREGA, 1988, p. 13).  

Trazendo suas reflexões sobre as CEBs, a autora (NÓBREGA, 1988) as considera 

como organizações agentes da promoção humana, da justiça social, das aspirações de 

libertação, das condições opressoras, portanto uniu a ação evangelizadora da Igreja às 

comunidades populares num mesmo patamar de aspirações.  
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Nóbrega (1988) deixa claro, em sua escrita, que a proposta transformadora das 

CEBs é uma ação política, que implica em uma educação para a participação política. Segundo 

ela, a proposta da Igreja é baseada em dois pressupostos: a dignidade e o bem comum. A Igreja, 

por sua vez, estimula a promoção dos valores que devem aspirar a política e deve admitir uma 

militância partidária, fortalecendo sua presença na política, como uma forma de expressão do 

seu poder, ainda que seja em prol dos menos favorecidos.  

Para a construção desse poder, Nóbrega (1988, p. 58) cita algumas posturas, como 

a “organização dos oprimidos, a análise da realidade sobre o crivo do juízo crítico, o recurso do 

diálogo, à não-violência, à resistência, à reivindicação etc.”. Portanto, a Igreja, ciente da sua 

função política, tem de se posicionar como uma educadora para a participação política. Esta 

educação (criadora, personalizante, dialógica, libertadora), por sua vez, necessita de um método 

apoiado na experiência. “Esse método se consolida teoricamente na Teologia da Libertação e, 

praticamente nas experiências das CEBs” (NÓBREGA, 1988, p. 60). 

Feitas essas considerações, o pensamento de Nobrega (1988) é encerrado nesse 

contexto, destacando as premissas básicas do que ela aceita como Educação Popular: 

participação política, promoção de autonomia, de reflexão e decisão, lugar em que se produz 

saber e poder popular, gerando conscientização e organização.  

Em sua análise sobre a comunidade de Capim de Cheiro Baixo, explica que essa 

ergueu sua representação política com a colaboração da educação popular e que se tornou “uma 

escola de formação, um serviço ao meio campesino dos posseiros e um corpo representativo” 

(NÓBREGA, 1988, p. 147). O serviço foi além dos mutirões de plantio, refletiu nos mutirões 

morais de apoio mútuo e solidariedade, principalmente nos momentos difíceis, levando os 

posseiros a se posicionarem, de forma coletiva, diante da ordem econômica e política vigente. 

Ao pensar sobre o que venha a ser a Educação Popular, Torres (1988) envereda seu 

raciocínio por dois caminhos. Segundo ele, existem muitas interpretações e posicionamentos 

sobre a temática no plano do discurso realizado pela comunidade teórico-cientifica, 

apresentando visões mais gerais e o discurso reproduzido pela comunidade de educadores 

populares dedicados à prática. 

No campo teórico, ainda que se delineiem várias concepções e práticas que 

coexistem dentro do campo da educação popular, Torres (1988) defende seu caráter processual 

e inacabado. Diz que há consensos fundamentais em torno de elementos inerentes à educação 

popular, a qual vem estabelecendo um sentimento de pertença por parte dos que a praticam.  

Portanto, em decorrência do sentido de pertença, há uma possibilidade de admitir 

um movimento de educação popular firmado no caráter político-pedagógico, transformador, 
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popular, democrático, processual, integral, sistemático, em seus objetivos, seu sujeito e em seus 

conteúdos. Ressaltando o caráter político-pedagógico, tanto Nóbrega (1988) quanto Torres 

(1988) evidenciam esse assunto. Nóbrega parte do pressuposto de que ação transformadora da 

ordem vigente é uma ação política, e a própria educação se faz através da ação. Nesse sentido, 

o autor sugere uma educação para a participação política. Torres (1988), por sua vez, afirma 

que a Educação Popular (EP), atuando como uma prática social, tem, em sua matriz, uma 

intencionalidade e um objetivo político. “Dessa maneira, a EP se firma ao mesmo tempo como 

uma forma renovada de fazer política e uma forma alternativa de fazer educação” (TORRES, 

1988, p. 17). 

Ainda acrescenta outras interpretações sobre o caráter pedagógico e político da 

educação: a EP é um espaço de participação social com método de ação política, pode ser vista 

como equivalente à educação política, ou é concebida como uma nova forma de educação 

política, é uma prática política com implicações pedagógicas, uma dimensão educativa da ação 

política, uma estratégia com conteúdo político. Para Torres (1988), a EP concentra-se na 

possibilidade de potencializar a capacidade do povo, transformando cada um em sujeito do 

processo educativo e de seu destino, “fazendo da educação um instrumento a serviço de sua 

libertação cultural, política e social” (TORRES, 1988, p. 18). 

Na perspectiva do caráter transformador, Torres (1988) comenta que a educação 

popular se propõe à transformação social, a partir da construção de um projeto político-social, 

em conformidade com os interesses dos setores populares. A respeito dos seus conteúdos, o 

autor afirma que é preciso valorizar as experiências oriundas do saber e da cultura popular. 

Passando para o discurso da comunidade prática, Torres (1988) traz concepções 

sobre a EP, evidenciando a experiência. A prática vem preenchendo lacunas de interpretações 

simplistas, unilaterais, mecanicistas que alguns postulados da comunidade teórica apresentam. 

O terreno da prática apoia-se em algumas premissas básicas da educação popular, entre elas 

destacamos: a busca por mudança social responde aos interesses do povo, dirigida aos setores 

populares, é participativa, crítica, dialógica, parte da prática e da experiência dos educandos, 

parte da realidade e regressa a ela para transformá-la. 

Brandão (1984) pensa a Educação Popular como um esforço coletivo e organizado 

do próprio povo, e o educador colabora como o aporte de seu conhecimento. Situa três 

tendências de pensamentos sobre a educação popular. Conforme explana, a Educação Popular 

é reconhecida como um movimento de trabalho pedagógico destinado ao povo, com a função 

macro de conscientização. Ela também é vista como um espaço de convergência entre 
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educadores e movimentos populares e como aquela em que o próprio povo realiza e constrói 

seu próprio conhecimento. 

As contribuições de Paulo Freire sobre a Educação Popular, fundamentadas na 

proposta de uma prática cultural para a liberdade, são notadas por Brandão (1984), e inspiraram 

um movimento revolucionário de educadores contra a educação institucionalizada. Com isso 

veio a necessidade de reescrever a prática pedagógica para além da transmissão do 

conhecimento, repensando também, o sentido político do lugar da educação. Esse ato de 

repensar a educação, segundo Brandão, traduziu na criação da educação popular, vinculada 

organicamente com o compromisso da criação de um novo saber, o popular. Na oportunidade, 

Brandão (1984, p. 70) afirma que: 

 

Não é apenas uma sociedade transformada que se cria uma nova cultura e um novo 

homem. É ao longo do processo coletivo de transformá-la através do qual as classes 

populares se educam com a própria pratica, e consolidam o seu saber com aporte da 

educação popular (BRANDÃO, 1984, p 70). 

 

Para Nóbrega (1988), a Educação Popular carrega uma categoria implícita, a de 

autonomia. Observa que para haver uma educação, em torno dos interesses populares, a 

autonomia das classes populares é preciso ser uma realidade. 

Dentro dessa perspectiva autônoma, o que determina a educação como popular, é a 

comunidade como agente prioritário dos interesses propostos, antes do próprio educador e do 

educando. De acordo com seu olhar, educador e educando são agentes secundários, que 

colaboraram para a consolidação dos interesses das classes populares. 

Nóbrega (1988) reforça que Educação Popular é a práxis como produtora de 

transformações aliada ao pensamento crítico e uma percepção mais aguda da realidade social. 

É a produção de um saber popular, oriundo das classes subalternas, produzidos na dialética 

reflexão/ação, cuja implica-se um processo de conscientização.  

Desse modo, apoia a Educação Popular no ato de  

 

Descobrir-se como comunidade (consciência comunitária), descobrir-se como 

camponeses ou posseiros, sujeitos de uma causa comum (consciência de classe), com 

seus problemas, interesses, aspirações comuns deverão ser categorias pertinentes ao 

processo de produção do saber da comunidade em questão. Descobri as relações 

sociais de opressão, seus agentes, seus mecanismos são também projeções da 

conscientização. Essa passagem do senso comum à consciência crítica levará a 

conscientização, colocando-a além da pura descoberta pela reflexão (NÓBREGA, 

1988, p. 19). 
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Abreviando o pensamento de Nóbrega (1988), elencamos alguns indicadores de 

uma Educação Popular: a autonomia de reflexão, autonomia da decisão, produção de um poder 

e de um saber popular, conscientização, conscientização comunitária, consciência de classe e 

organização, como racionalização dos meios de reflexão e ação. 

Feito alguns apontamentos sobre as contribuições da EP para o início das práticas 

educomunicativas, dentro do percurso histórico, a pesquisa muda a cena para as reflexões sobre 

as contribuições da Comunicação Popular, outro elemento importante para estruturação do 

conceito Educomunicação. 

 

5.3.2 Encontro com a Comunicação Popular 

 

Ainda desenhando o panorama histórico, no que se refere à inclusão da 

Educomunicação no Brasil, a partir do viés da Educação Popular para o da Comunicação 

Popular, historicamente, é válido destacar que tanto a Comunicação como a Educação no Brasil, 

foram destinadas às classes de mais posses. A Educomunicação chega, em meio ao contexto da 

necessidade de democratização desses dois grandes eixos, formadores de cidadãos.  

Diante do contexto repressivo vivenciado no Brasil na década de 70, conquistar e 

afirmar para todos sua autonomia passou a ser a preocupação dos Movimentos Sociais 

Populares, que buscavam respaldo na Igreja Católica. E assim foi, até a época de efervescência 

dos movimentos, ela se mantinha insuspeita e intocável (PERUZZO, 1998). 

Nesse meio de busca por justiça social e acesso aos direitos humanos, diante da 

insatisfação as restrições à liberdade e das condições precárias do brasileiro, Peruzzo (1998) 

diz que são postas em prática “novas” formas de se comunicar, uma comunicação alternativa a 

tudo isso, que reportasse a voz das camadas populares, sem interferências diretas do governo 

ou da iniciativa privada.  

 

Era uma comunicação vinculada à prática de movimentos coletivos, retratando 

momentos de um processo democrático inerente aos tipos, às formas e aos conteúdos 

dos veículos, diferentes daqueles da estrutura então dominante, da chamada “grande-

imprensa. [...] Quer dizer, ela é resultado de um processo, realizando-se na própria 

dinâmica dos movimentos populares, de acordo com as suas necessidades. Nessa 

perspectiva, uma de suas características essenciais é a questão participativa voltada 

para a mudança social (PERUZZO, 1998, p. 115). 

 

Recentemente, relacionando seus estudos sobre Comunicação Popular e 

Educomunicação, Peruzzo (2017) comenta que esta, apoiada nos ideais de Freire, tem seu ponto 

de partida em um contexto de injustiça social, necessidade de transformação, opressão política 
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do regime militar, analfabetismo, pobreza e desigualdade social extrema, coincidindo com o 

mesmo contexto de atuação dos movimentos sociais e da Comunicação Popular. 

Discorrendo sobre momentos significativos da Educomunicação no Brasil e seu 

encontro com os movimentos sociais, Peruzzo (2017) destaca vários atores coletivos e 

individuais que defenderam pressupostos da educação dialógica e libertadora nas raízes de suas 

práticas, como setores da católica alinhados à Teologia da Libertação, como o trabalho das 

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), da Pastoral da Terra (CPT), Pastoral Operária (PO), 

Pastoral Social (PS), o Movimento de Educação de Base (MEB), movimentos sociais populares, 

organizações não governamentais (ONGs) e outros atores coletivos e individuais. 

A Educomunicação, segundo Almeida (2012, p.11) por sua vez, tem referências 

próprias, “enraizados na tradição da comunicação popular de resistência à invasão cultural. ” 

Sobre a relação entre comunicação popular e movimentos sociais e Educomunicação, abrem-

se outros registros relevantes nesse panorama histórico.  

Entende-se Comunicação Popular para e com o povo, como observa Peruzzo 

(1998), ao analisar os principais estudos sobre a temática — Comunicação Popular nos 

movimentos sociais absorvem a questão “povo”, como aqueles oriundos de classes subalternas, 

submissas, econômica e politicamente, às classes dominantes.  

O termo “popular” também envereda por três linhas de pensamentos, segundo 

Peruzzo (1998): a de popular com conotação de folclore, de massa compreendendo o universo 

da indústria cultural; e o popular como alternativo, que situa suas ações dentro do contexto dos 

movimentos sociais e nessa perspectiva, a comunicação popular também vem sendo chamada 

de alternativa, dialógica, horizontal, comunitária e participativa. 

Sendo assim, a autora aponta algumas características sobre a comunicação popular 

no seio dos movimentos sociais populares: expressão de um contexto de luta, conteúdo crítico-

emancipador, espaço de expressão democrática, o povo como protagonista, instrumento das 

classes subalternas.  

Diante desses apontamentos inerentes à Comunicação Popular, destacamos o 

argumento de Peruzzo (1998, p. 125) de que “desenvolve-se no bojo da educação libertadora, 

[como instrumento de ampliação de suas lutas, por isso assume o poder de ser] meio de 

conscientização, mobilização, educação política, informação e manifestação cultural do povo”.  

A respeito do conteúdo critico-emancipador, a autora observa que a busca pela 

justiça social gera um anseio de emancipação e a comunicação popular torna-se produto de uma 

situação concreta, em que as mensagens são geridas por meio de uma organização popular com 

objetivos alinhados. 
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 O diálogo entre a Comunicação Popular e a Educação Popular resultam no 

desenvolvimento da Educomunicação no Brasil, como assinalam Marques e Talarico (2016, p. 

18), concentrando a Educomunicação como um campo de oposição a um “sistema que aliena a 

classe trabalhadora, para quem se voltam suas primeiras ações”. 

 Esses autores reforçam que as causas populares buscam legitimidade por meio da 

comunicação popular e que ela, por sua vez, vinculada à educação, veio para fortalecer a 

ideologia dos movimentos sociais da época. Portanto, a Educomunicação, para Marques e 

Talarico (2016), surgem como resposta aos movimentos sociais que lutavam pelo o acesso 

democrático à educação quanto à comunicação. 

 Conceitos como autogestão, cidadania, comunicação de massa, participação social 

e radiodifusão, no âmbito das formas de comunicar os movimentos sociais, são trabalhados por 

Peruzzo (1998), que acredita na responsabilidade da comunicação de envolver os indivíduos na 

construção da cidadania. Ela apresenta um Brasil de movimentos reivindicatórios e libertários, 

que levantavam bandeiras de lutas em prol da vida, da justiça social e da pessoa humana.  

 Ressalta a emergência de novos movimentos que vem surgindo com a dinâmica 

dos antagonismos e das lutas de classes, que energizam ou paralisam ou satisfazem interesses 

demandados. Entre eles os movimentos sociais populares, que de acordo com a autora, abarca 

além das classes sociais dos manuais, ou seja, os proletariados e os camponeses.  

 Peruzzo (1988) recorda que, durante 21 anos de ditadura militar, alguns setores das 

classes subalternas viveram à procura do exercício da cidadania, e os verbos denunciar, resistir 

e organizar saltam à ação, projetando novos personagens e novos movimentos sociais populares 

e sindicais, apoiados na sociedade civil e, principalmente, em setores da Igreja Católica e de 

outras instituições atentas aos Direitos Humanos. 

 Menezes (2013) apresenta um estudo sobre as interpelações entre Comunicação e 

Educação em processos de educação informal. No contexto dos movimentos sociais, ela tece 

suas exposições sobre este universo particular da comunicação, dando ênfase ao contexto dos 

movimentos sociais. Nesse curso, ela salienta que a comunicação popular foi uma ferramenta 

fundamental e estratégica para expressão dos movimentos sociais e para a colaboração na 

ampliação do caráter educativo em torno da cidadania. 

Peruzzo (1998, p. 275) é mais específica ao falar em cidadania: “todos os homens 

têm o direito de participar livremente da vida da comunidade e que, por outro lado tem deveres 

para com esta mesma comunidade”. O homem digno de exercer sua cidadania, de acordo com 

a autora, é aquele que faz valer seus direitos e deveres de participar na sociedade, tanto como 

cidadão, como protagonista do processo. 
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Destaca também o que é necessário para uma efetiva participação popular: “Em 

matéria de comunicação, não basta incentivar o envolvimento. É necessário criar canais para 

tanto e mantê-los desobstruídos” (PERUZZO, 1998, p. 276).  

Dentro dessa perspectiva, Peruzzo (1998) admite que já houve mudanças 

significativas em relação a abertura da participação popular, pois instituições, grupos e 

movimentos sociais pertinentes as classes mais baixas estão compondo um processo de auto-

organização e de comunicação, visando a transformação social. 

Santos (2017), compreende que a Comunicação Popular, se fundamenta nos 

Movimentos Sociais, e emprega Gohn (2003), ao se referir às ideias iniciais que os 

determinaram. Como exemplo, citam-se os ideais dos movimentos operários, por volta de 1840, 

na Europa, em que trabalhadores eram representados por sindicatos e partidos políticos. “Para 

Gohn (2003), existe uma grande dificuldade de nomear outros tipos de ‘movimentos’ que não 

se aproximassem do mundo operário-sindical” (SANTOS, 2003, p. 56).  

Em sua concepção, movimentos sociais populares estavam apenas ligados à 

proposta operária-sindical, embora reconhecesse a presença de outras naturezas de movimentos 

sociais, sem muita força. O autor também chama atenção para o caráter democrático e popular 

dos movimentos sociais. Dessa forma, menciona Santoro (1989, apud SANTOS, 2003), que 

amplia a abrangência dos movimentos, na contramão de Gohn.  

As organizações sociais que têm caráter de mobilização e organização das classes 

populares, seja na cidade, seja no campo, são compreendidas como movimentos populares, 

como as associações de bairro, clubes, grupos organizados que levantam uma bandeira de luta 

social, inclusive os movimentos sindicais. Sendo assim, outras categorias vão sendo 

incorporadas à atuação dos movimentos sociais, como as ideias de responsabilidade social, 

compromisso social, desenvolvimento sustentável, protagonismo social, entre outras.  

Dessa forma, Santos (2017) também defende a ligação entre a Comunicação 

Popular e a alternativa articulada às lutas contra a opressão e a injustiça. Atribui o surgimento 

desta forma de comunicar como instrumento impulsionador dos movimentos sociais.  

 

Nesse contexto, os movimentos sociais podem ser definidos como iniciativas que se 

pautam por uma proposta sócio-político e cultural, que se concretizavam por meio da 

participação de diversos sujeitos sociais, que se organizavam e se expressavam por 

suas demandas e bandeiras de lutas (SANTOS, 2017, p. 56). 

 

 É claro que, no decorrer da história, novas formas de se fazer movimentos sociais 

e novos ideais de luta foram incorporados a essa prática. Portanto, Santos (2017) admite que os 
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movimentos sociais se reinventam ao longo do tempo, assim como suas lutas, seja atuando na 

conjuntura política, econômica, cultural ou social, seja na sua forma de organização, articulação 

e mobilização. A Comunicação Popular era o reflexo disso, acompanhava o movimento e 

reproduzia as necessidades da vez. 

 Apoiado nos argumentos, de que os movimentos sociais partem dos ideais 

freireanos, de que a comunicação é essencial para a transformação social e, que o processo 

dialógico é vital para a libertação do indivíduo, Menezes (2013) expõe que a finalidade 

educativa da comunicação, tem a função de problematizar a opinião pública sobre os diversos 

assuntos pautados. 

 Assinala as primeiras experiências educomunicativas no Brasil, partindo de 

movimentos radiofônicos, encabeçado por Roquette Pinto, com a finalidade de educar o povo 

e popularizar a cultura. Em seguida, várias práticas educomunicativas são realizadas no 

ambiente escolar usando o cinema, televisão, impressos e rádio.  

O autor também discorre que a Comunicação Popular no Brasil, tem suas práticas 

iniciadas nos anos 60 a 64, período que coincide com o Movimento de Educação de Base (MEB) 

e o Método Freire, que têm como fio condutor a alfabetização que leva à libertação (MENEZES, 

2013). Observa que é nesse processo de libertação que se percebe a ligação entre comunicação 

e educação no instinto dos ideais dos movimentos sociais. Dessa forma, aponta alguns 

movimentos específicos, que levantaram a bandeira da Comunicação Popular, articulando o 

interesse público em produtos comunicacionais, que veiculam assuntos ideológicos e visões de 

mundo contra hegemônicas, diferindo do discurso social tradicional.  

Assim como Peruzzo (2017), Menezes (2013) também reconhece como atores que 

defenderam pressupostos da educação dialógica e libertadora os Centros Populares de Cultura 

(CPCs), os Movimentos de Cultura Popular (MCPs) e o Movimento de Educação de Base 

(MEB), como experiências que agregam comunicação e educação, fundamentadas na 

pedagogia de Paulo Freire e articuladas aos movimentos populares, no período de 1945 a 1964. 

Menezes (2013) acredita que a Comunicação Popular conecta a este processo 

educacional e torna-se articuladora do estilo alternativo dos movimentos sociais, com produtos 

comunicacionais que fornecem subsídios para a relação dialógica, bidirecional e participativa. 

Para ele, “A comunicação nos movimentos permite aos seus integrantes conhecerem os seus 

próprios problemas e lutar por uma justiça social, sem, no entanto, assumir um discurso 

panfletário” (MENEZES, 2013 p. 11). 

Na oportunidade, Santos (2017) também inclui nesse contexto, Paulo Freire como 

um grande inspirador desta forma de comunicar e dos movimentos sociais. Através de suas 
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reflexões sobre a dialogicidade na Comunicação e na Educação e a prática libertadora, que 

emoldurava na época o desenvolvimento de um novo campo.  

 

Esse modelo, segundo Paulo Freire será pautado na compreensão de que o 

conhecimento é construído por meio das relações entre os seres humanos e o mundo, 

onde a comunicação se caracteriza como a situação social onde os sujeitos criam o 

conhecimento coletivamente, ao invés de transmiti-lo, dá-lo ou impô-lo (SANTOS, 

2017, p. 64). 

 

Dessa forma, o autor defende esse novo modelo como um processo que envolve 

participação dos sujeitos de forma horizontal, em que o diálogo e a reciprocidade são 

fundamentais. 

Marques e Talarico (2015, p. 425) também confirmam que a expressão 

Comunicação Popular apareceu, aproximadamente, na década de 60, período em que o país 

passava por “severas limitações à liberdade de expressão tanto em nível individual quanto 

coletivo, [...] [e que os] interesses econômicos desconsideram as demandas das classes 

subalternizadas” e nascem com o objetivo de legitimar os interesses populares a partir do uso 

dos meios de comunicação.  

Ainda segundo esses autores, a Comunicação Popular vem de um contexto 

alternativo e está voltada às classes populares e às comunidades pobres, visando cedê-las 

espaço, vez e voz à disposição da vontade coletiva (MARQUES; TALARICO, 2015). 

Diante da quantidade de compreensões acerca do tema, Marques e Talarico (2015) 

resumem que Comunicação Popular compreende um tipo de comunicação em menor escala (em 

relação à comunicação de massa), moderada pela horizontalidade e pela intenção em dar voz 

aos excluídos socialmente.  

Finalizando, o panorama histórico da Educomunicação, principalmente na América 

Latina e sua implementação no Brasil, este capítulo se encerra, enfatizando a trajetória dos 

encontros entre Educomunicação, Midiaeducação, Movimentos Sociais, Educação Popular e 

Comunicação Popular. Embora esta pesquisa reconheça que a referida contextualização não 

compreenda a complexidade e a riqueza de detalhes de todo arcabouço histórico da 

Educomunicação, não deixa de pontuar alguns acontecimentos que levam ao entendimento de 

como o termo absorveu características desses fenômenos. 

Percorrido este caminho sobre a história da Educomunicação e seus encontros, a 

partir de então, este estudo cria condições de seguir com a análise sobre as afinidades entre a 

Educomunicação e a Formação Humana de Paulo Freire, descritas no próximo capítulo. 
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Posteriormente, o referencial teórico é alinhado às análises a respeito do Protagonismo Juvenil 

e o Programa Conexões Periféricas. 
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6 ENCONTRO ENTRE AS ASES FREIREANAS NA PROPOSTA 

EDUCOMUNICATIVA E AS JUVENTUDES DO CONEXÕES PERIFÉRICAS 

 

 

Nas cenas anteriores, observou-se que os Movimentos Sociais marcaram a gênese 

da Educomunicação, na América Latina e no Brasil, a partir de ações da Comunicação e da 

Educação Popular (ALVES, 2007; PERUZZO, 2017; ALMEIDA, 2012). 

Na perspectiva de Alves, 2007 o surgimento da Educomunicação está vinculado a 

algumas matrizes teóricas, como Leitura Crítica da Comunicação, Comunicação Popular, além 

de alguns acontecimentos e experiências, contados com mais detalhes no capítulo anterior. 

Segundo a autora, é no final da década de 70, na América Latina, que se cria o cenário de um 

“deslocamento metodológico” (p.06), que remete a novas possibilidades promissoras na 

investigação cientifica entre os campos da educação e da comunicação. “Trata-se não apenas 

de uma operação teórica de ruptura, mas de uma reconfiguração de perspectiva que transcende 

em grande medida as disputas intelectuais e apresenta-se como resposta (...)”. (ALVES, 2007, 

p.06). 

Na base dessas reconfigurações entre os campos da educação e comunicação, Alves 

reforça o papel dos Movimentos Sociais, lá na década de 60, com a força da Igreja Católica 

articulando as ações de comunicação e educação. Neste contexto, as CEBs “constitui-se no 

berço e no motor de muitos movimentos populares enquanto espaços alternativos de 

transformação da sociedade” (p.05). 

Pareando a este momento importante de representação e expressividade dos 

movimentos sociais, através das CEBs, surge Paulo Freire com as ideias da educação 

libertadora, inspirando os trabalhos dos movimentos, tanto na educação quanto na comunicação 

popular. 

Peruzzo (1988) vem acrescentar que por volta dos anos 70, os movimentos sociais 

no Brasil são direcionados ainda mais para as lutas por justiça social e acesso aos direitos 

humanos, com isso novas práticas de se comunicar ganham notoriedade, uma comunicação 

resultado da dinâmica dos movimentos populares e de suas necessidades. E a comunicação 

popular por sua vez, está sustentada nos ideais de Freire (necessidade de transformação social), 

com ela nasce vários coletivos  de movimentos populares, que deram início as primeiras práticas 

que viriam, a ser no futuro intituladas de práticas educomunicativas. 

Reforçando a fala de Almeida (2012, p.11), a Educomunicação tem referências 

próprias, “enraizados na tradição da comunicação popular de resistência à invasão cultural. ” 
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Neste episódio, enquadra-se a maneira como o campo da Educomunicação, veio 

encontrar nas bases freireanas fundamentação para sua ação. Diante dos estudos apontados 

anteriormente, também se capturou que a concepção de que a teoria dialógica e as percepções 

da formação humana e pedagógica, em Paulo Freire, com ênfase em suas reflexões sobre 

autonomia e dialogicidade, está na base epistemológica educomunicativa (PERUZZO, 2017; 

KAPLÚN, 2002). 

Alves (2007) também menciona Káplun (1985) e seu conceito de comunicação 

educadora. É por meio de Káplun que se entende que a educação na prática da comunicação e 

seus resultados educativos. Nesse contexto, os meios de comunicação são geradores de uma 

educação transformadora. Para este autor, o modelo de comunicação educativa centrada no 

processo e na plena participação do sujeito está diretamente relacionado ao que Paulo Freire 

concebe como educação libertadora/transformadora. (ALVES, 2007, p.4). 

Portanto, para iniciar o debate teórico deste capítulo, o pensamento de Freire (1996) 

é posto em destaque: a reflexão freireana sobre sermos seres inconclusos, portanto, somos seres 

condicionados e não determinados, pois “onde há vida, há inacabamento” (FREIRE, 1996, p. 

22). Essa ideia do inacabamento faz do homem um ser ético. Para o educador, o respeito à 

dignidade e à autonomia do ser são imperativos éticos. E ainda mais, é taxativo quando diz que 

qualquer desvio contra a autonomia do ser ultrapassa os limites das transgressões éticas, e é 

considerado uma transgressão à natureza humana.  

 

É neste sentido também que a dialogicidade verdadeira, em que os sujeitos dialógicos 

aprendem e crescem na diferença, sobretudo, no respeito a ela, é a forma de estar 

sendo coerentemente exigida por seres que, inacabados, assumindo-se como tais, se 

tornam radicalmente éticos (FREIRE, 1996, p. 25). 

 

O autor acredita no diálogo como fundamento para formação humana. Com base 

nisso, o argumento freireano sobre enxergar o mundo e nossa existência como algo inacabado 

e em constante transformação é lembrado por Olinda e Goldberg (2017). As autoras reforçam 

o conceito de que o diálogo, pautado nessa perspectiva freireana, possibilita aos sujeitos exercer 

a criticidade e, por fim, leva à transformação, por isso apontam: “compreender a categoria do 

diálogo é compreender a relação de reciprocidade entre os seres humanos. [...] o diálogo é 

capacidade humana de transformação, e de se fazerem cada vez mais críticos e comunicativos” 

(OLINDA; GOLDBERG, 2017, p. 50). 

Tendo em vista a percepção das autoras a respeito do diálogo como algo tão 

relevante, capaz de realizar a transformação, fica expresso que o autor base deste estudo, Paulo 
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Freire, apresenta uma proposta mais reduzida, acerca do diálogo, porém não menos relevante 

que a visão das referidas autoras. Portanto, com base na perspectiva freireana, o diálogo  

potencializa a transformação, contudo não a efetiva de fato, conforme expresso por Olinda; 

Goldberg (2017). O diálogo como um potencializador  de transformações, aos olhos de Paulo 

Freire, é um caminho repleto de amor, valentia, liberdade e coragem.  

Ainda seguindo as compreensões de Olinda e Goldberg (2017), a categoria diálogo 

é validada como uma condição de ampliação da nossa capacidade de comunicação, a qual, 

permite o conhecimento da realidade, criticamente, fato que interfere diretamente em nossa 

capacidade de transformar. Portanto, Olinda e Goldberg (2017) afirmam que o diálogo não 

iguala nem reduz os sujeitos, na relação dialógica, fundamental para a formação humana, já que 

o respeito é um princípio mediador entre os homens. Somente dessa forma há um crescimento 

mútuo, sem competições.  

É relevante destacar a conclusão dessas autoras sobre a compreensão do diálogo na 

visão de Paulo Freire: “Um diálogo baseado nos princípios baseados por Freire requer um 

pensar crítico e um compromisso com o processo de humanização. Esse pensar não se 

dicotomiza da ação, que também deve ser dialógica, dialética e transformadora” 

(NASCIMENTO; GOLBERG, 2017, p. 51). 

Abraçando a proposta de que o falar tem que combinar com o agir, o Conexões 

Periféricas, de acordo com o coordenador de comunicação Cuca, Rogério Maia, dialoga com 

as diretrizes freireanas, a exemplo da dialogicidade verdadeira e alinha em alguns aspectos, o 

discurso à prática dialógica do programa. Em entrevista exploratória, Maia diz que o Programa 

é um gerador de conflito em que o jovem tem a possibilidade de desconstruir o que construiu, 

criar e participar de um processo de conhecimento e reconhecimento de identidades, inclusive 

a do programa, sobretudo participar de um processo de conhecimento e respeito ao outro, as 

diferenças. Para ele, o conflito decorrente das diferenças é um elemento criativo e não um 

aspecto impeditivo de realização do programa.  

Mesmo diante de autores sociais tão diferentes, o fundamento em comum é a 

produção de uma comunicação democrática sobre a periferia, que está conectada e produz suas 

mensagens. São juventudes de perfis, idades, guetos, territórios, ideologias e formações 

diferentes entre si.  

Em campo, durante as formações, ainda que haja um número pequeno de jovens — 

uma frequência de dez a quinze jovens —, não foi possível demarcar um perfil base dos 

comunicadores. “É a jovem de cabelo curto que é destemida, o jovem que anda de skate debaixo 

do braço, o jovem que é trabalhador e estudante, o jovem estudante, o que tem a pegada mais 
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do morro e gosta de hip-hop [...] isso é diversidade, isso gera conflito”, exemplifica Maia. 

Sabemos que essa fala do gestor é superficial na possível identificação do perfil do jovem 

comunicador do Conexões Periféricas, porém nos demonstra a complexidade que é a 

diversidade que habita esta iniciativa. 

Segundo Maia, o Conexões tem a intenção de conviver com o conflito sem excluí-

lo. “Imagine a convivência semanal de alguns jovens discutindo pautas e produzindo 

conteúdos?”, exemplifica.  

É visto que em toda relação social e interação entre os indivíduos o conflito é 

recorrente. A pesquisa não tem a pretensão de negar o conflito, é natural que exista dentro do 

programa, contudo não é uma atividade fim e sim, se mostra como um efeito colateral, da 

interação vivida entre os pares. A diversidade presente na formação possibilita o conflito. Para 

se ter uma noção rápida sobre isso, somente a rotina de produção na construção coletiva de 

pautas, a divisão e o rodízio de tarefas são geradores de conflitos, somados à diversidade de 

idade, de gêneros, de gostos, de anseios, de personalidades, ideologias e a convivência, formam 

uma equação complexa, repleta de diversidade. A formação humana em Paulo Freire veio nos 

apresentar, nas próximas linhas relevantes fundamentos para relacionarmos a esse contexto de 

diferenças. 

A jornada de Paulo Freire na educação reuniu várias ideias, orientações, 

concepções, reflexões, exemplos e práticas, agregadas em conjunto de saberes congregados em 

uma herança autoral, eternizada em suas inúmeras obras e feitos. A pesquisa entende essa 

herança como um legado a ser transmitido aos interessados na proposta freireana sobre 

educação, formação pedagógica e humana, assim como tantos outros assuntos relevantes. 

O legado freireano nos apresenta uma extensa diversidade de saberes. Muitos temas 

são instigantes ao utilizar os pressupostos de Paulo Freire: “a relação oprimido e opressor e seus 

desdobramentos”, o “Ser Mais”, “Pedagogia Libertadora”, “Ninguém liberta ninguém, ninguém 

se liberta sozinho”, “os homens se libertam em comunhão”, “a concepção bancária da 

educação” e o “obscurecimento do currículo”, “a relação educador e educando na perspectiva 

libertadora”, “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre 

si mediatizados pelo mundo” e tantas outras temáticas.  

Os pressupostos dialógicos estão presentes tanto na dimensão das relações 

humanas, como na dimensão dos processos educativos. Com base no legado freireano e nas 

relações com a vivência formativa do Conexões Periféricas (ver os tópicos seguintes) é possível 

constatar que as referências epistemológicas de Paulo Freire são fundamentos para a 

Educomunicação.  
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Por isso, foi percebido a possibilidade de entrelaçar várias categorias e concepções 

com a ação educomunicativa, inclusive, relacioná-los à experiência formativa das juventudes 

do Programa Conexões Periféricas. Uma forma de justificar, na prática, o pressuposto 

orientador citado acima: a Educomunicação tem como referências epistemológicas as ideias de 

Paulo Freire. 

Diante da complexidade de sua obra, inúmeras categorias temáticas são trazidas por 

Paulo Freire, e, apesar de destacarmos algumas categorias, a fim de relacionar com a 

problemática desse estudo, entende-se que elas estão interligadas e integradas num universo 

dialógico.  

Compreendemos que não dá para ler Paulo Freire separando as categorias temáticas 

em caixas conceituais. Em Freire, tudo está integrado, conectado: um pensamento leva a outro, 

que nos leva a um vasto terreno de interpretações, todas elas fundamentadas na perspectiva do 

humano como um ser inconcluso, em processo de mudança constante, integrado e mediatizado 

pelo mundo. E a matriz inspiradora que se estende por toda sua obra, é baseada no ideal político 

de transformação da sociedade (sonho político), na direção para que essa mudança seja uma 

realidade.  

Durante a construção até a concretização desse sonho político, Freire e Schor (1986) 

reconhecem o medo como um sentimento natural do ser humano, embora não seja algo que o 

diminua. O medo permite que o ser humano se reconheça como um ser humano que pode 

estabelecer limites.  

São os limites que nos fazem “entender criticamente” o medo ao invés de 

simplesmente, racionalizá-los. Para os autores, é o processo de racionalização do medo, que 

dispara o processo de negação dos sonhos,  podendo nos imobilizar. 

Então, o “entendimento crítico do medo” e a experiência de pôr em prática o sonho, 

embora ainda seja arriscado, é o caminho concreto para possível transformação revolucionária, 

de acordo com Freire e Schor. Segundo os autores, “Quanto mais você reconhece que seu medo 

é consequência da tentativa de praticar seu sonho, mais você aprende a pôr seu sonho em 

prática” (FREIRE; SCHOR, 1986, p. 71). Do ponto de vista da Educação Libertadora como um 

agente catalizador desse sonho, Freire e Schor (1986) reforçam a importância dos Movimentos 

Sociais no processo de entendimento crítico do sujeito para com seus medos, para com a 

realidade, para com a proposta de transformação dela. (berço da Educomunicação).  

Para estes autores é no interior dos movimentos sociais que é possível dar vida ao 

ato crítico de conhecimento, a educação desveladora, a educação democrática, a educação 

libertadora. Os autores dizem que o distanciamento do controle oficial, permite mais liberdade 



102 
 

na luta pela mudança social, através da educação crítica, uma vez que, “Na intimidade destes 

movimentos, temos aspectos da educação libertadora que algumas vezes não percebemos. [...] 

estes possuem uma autonomia que falta à sala de aula formal [...]” (FREIRE; SCHOR, 1986, p. 

52). 

Ao trazer à tona a compreensão rápida sobre sonho da transformação e sua relação 

com o medo e a proposta de entendimento crítico, é compreendido que, diante da perspectiva 

freireana, não se pode pensar em transformação social, sem falar em diálogo freireano, sem 

falar em comunicação, sem falar em comunhão, em transformação, em educação. Assim se 

constitui o encadeamento de ideias dentro da lógica freireana.  

Seguindo essa lógica, na qual se parte da compreensão de que todos elementos da 

obra de Freire estão “juntos e misturados”, direcionados a concretização de um sonho 

revolucionário de transformação social, a pesquisa limita-se em discutir duas temáticas centrais 

em Paulo Freire: Dialogicidade e Autonomia. São sintetizados, a partir delas, outros assuntos 

chaves para a discussão, que elencamos como subcategorias temáticas. Dentro da categoria 

“Dialogicidade”, usamos as subcategorias “diálogo e comunicação”, “co-laboração”, “tema-

gerador/pergunta/tolerância” e “politicidade da educação”.  

Esse caminho foi possível devido às leituras de clássicos de Paulo Freire, como 

“Pedagogia do Oprimido”, “Pedagogia da Tolerância”, “Pedagogia da Autonomia”, 

“Comunicação ou Extensão?”, “Medo e Ousadia”, “Por uma pedagogia da pergunta” e 

“Educação como prática da liberdade”.  

Após as leituras e fichamentos, foram identificadas algumas categorias temáticas 

que sintonizam com o Programa Conexões Periféricas e, depois de novas leituras, desta vez 

mais direcionadas, foi traçado um paralelo entre as categorias e alguns aspectos desse programa, 

que serviram para elaboração das fichas de observação, preenchidas com o olhar específico para 

tais categorias, além da tessitura do texto. A partir das categorias agrupadas e sintonizadas ao 

projeto da Rede Cuca, foi permitida a relação com os eixos temáticos Educomunicação e 

Protagonismo Juvenil. A articulação temática entre os fichamentos, a observação participante 

e as categorias temáticas que emergiram da própria formação foi feita a partir de elementos 

afins entre elas. Por exemplo, a formação tem como proposta de base, o ouvir e o falar dos 

jovens, antes de qualquer procedimento, ou seja, a proposta diálogo freireano, que vai além do 

ouvir e falar é presente em quase todo o processo do Conexões Periféricas. As rodas de 

conversas, reuniões, formações, aulas, qualquer que seja o encontro é baseado no diálogo, 

partindo de pontos de interesse da realidade dos jovens. É claro que o programa segue uma 

diretriz institucional, por isso tem limites pedagógicos e editoriais, quem limitam os diálogos 
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possíveis. Mas só em reconhecer a realidade de cada jovem e possibilitar que o diálogo, 

inclusive as escolhas das pautas sejam fundamentadas da realidade deles, é algo legitimo de 

vinculação com a proposta freireana “tema geradora”. Reconhecendo essas afinadades entre a 

pratica educomunicativa é que foi possível iniciar uma articulação comparativa e reflexiva 

sobre os pressupostos freireanos e a formação em analise. 

Quanto à Educomunicação, são relacionadas a todo instante suas concepções com 

as do Programa e com as de Paulo Freire. Embora, não tenham sido encontrados indícios na 

literatura freireana que façam referência direta ao campo do saber educomunicativo, até porque 

sua concepção só veio após os escritos de Paulo Freire. Entretanto, em um levantamento prévio, 

realizado na parte introdutória deste estudo, momento em que aplicamos o Estado da Questão, 

percebeu-se que não há produções que relacionem diretamente a Educomunicação a categorias 

freireanas.  

O que foi encontrado foram referências a Paulo Freire na trajetória 

educomunicativa. Além disso, também foram encontradas relações à comunicação ou à 

educação, conforme os preceitos de freireanos. Reconhece-se a relevância desse autor como um 

dos mais importantes educadores e filósofos, a pensar e dialogar, sobre a relação entre a 

comunicação e educação. Os próximos tópicos apresentam a proposta de aproximação entre a 

Educomunicação e os pressupostos freireanos. 

No intuito de atender os objetivos deste estudo, fez-se opção pela pesquisa 

bibliográfica nesse momento da pesquisa, a fim de analisar alguns pontos em comum entre o 

pensamento do educador Paulo Freire e o conceito da Educomunicação. Mais à frente, 

relacionaremos essa conexão freireana diretamente com a proposta do Programa Conexões 

Periféricas e olhar das juventudes analisadas na quarta temporada. 

 

6.1 Dialogicidade 

 

A partir das concepções gerais sobre as categorias centrais “Dialogicidade” de 

Paulo Freire, este estudo destaca em tópicos, outras sub-categorias temáticas freireanas, para 

relacioná-las com aspectos da prática educomunicativa do Programa Conexões Periféricas: 

Diálogo e Comunicação, Co-laboração, Tema gerador/Pergunta, Tolerância,e 

Policiticidade da Educação. 

 

6.1.1 Dialogicidade: Diálogo e Comunicação 
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Um dos indícios da integração das categorias comunicação e diálogo pode ser vista 

no trecho “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de 

saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados” 

(FREIRE, 1979, p. 69).  

Na ocasião do V Colóquio Internacional Paulo Freire, Accioly (2005, p. 3) registra 

que “A comunicação e a educação nasceram e cresceram juntas, tornando-se dependentes uma 

da outra para que pudessem ocorrer”.  

Não obstante a vasta produção cientifica em Educação e Comunicação, que 

referenciam Paulo Freire, a proposta deste estudo se difere dos demais por seu intuito de 

estabelecer relações diretas entre os elementos do pensamento freireano e da carga teórica da 

Educomunicação. Nunes et al. (2016), por exemplo, não estabelecem, abertamente, reflexões a 

respeito da Educomunicação e das contribuições de Paulo Freire, entretanto, situa a relação 

entre as bases epistemológicas da Comunicação e da Educação à luz da perspectiva dialógica 

de Paulo Freire.  

O pensamento freireano, enfatizado por Nunes et al. (2016), a respeito da 

concepção libertadora da educação, parte da matriz dialógica, segundo a qual educador e 

educando são sujeitos do processo educativo, de modo que a comunicação e a educação só 

existem através do diálogo. A esse respeito, Freire (1979, p. 67) afirma que “O que caracteriza 

a comunicação enquanto este comunicar comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o 

diálogo é comunicativo”.  

Nunes et al (2016) assinalam ainda que a noção de comunicação, dentro da 

perspectiva da pedagogia libertadora é presente em Extensão ou Comunicação (1979), 

conforme expresso na citação anterior. A proposta da comunicação dialógica de Paulo Freire é 

lembrada por esses autores, quando o educador se reporta ao respeito pelo outro, à negação do 

ajustamento ou acomodação, à valorização da integração, ao homem como sujeito de suas 

ações, e não como objeto. Accioly (2005, p. 3) também sintetiza o conceito de comunicação 

dialógica sob a ótica freireana afirmando que:  

 

O modelo dialógico de Paulo Freire baseia-se no respeito pelo outro, não visa 

acomodação ou ajustamento, mas enfatiza a integração que torna o homem sujeito de 

suas ações e o afasta da condição de objeto, de dominado, sem vez e sem voz. 

Enquanto a adaptação é um conceito passivo, a integração implica engajamento no 

sentido de mudar, de transformar a realidade, criticando-a para ser capaz de mudá-la. 

 

A proposta dialógica presente tanto na Educação quanto na Comunicação, às vistas 

de Paulo Freire é uma relação, acima de tudo, de AMOR. Um amor visto pelas lentes da 
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solidariedade, da humildade, da fé, da confiança e da esperança. “Não há diálogo, porém, se 

não há um profundo amor ao mundo e aos homens [...]. Sendo fundamento do diálogo, o amor 

é, também, diálogo”. (FREIRE, 1987, p.5). 

O amor que é base de muitas coisas, inclusive do diálogo freireano. É preciso notar 

a força do diálogo, entendendo o diálogo como um ato de amor. Como afirma Freire (1987) em 

Pedagogia do Oprimido, ao relatar os fundamentos do diálogo, este é um ato de amor, amor ao 

mundo e aos homens, ele é o fundamento do diálogo, que gera um ato de coragem, nunca de 

medo.  

Um amor que é sinônimo de compromisso com os outros e consigo. É o 

comprometer-se com a causa de sua libertação. Um compromisso, por ser amoroso, é dialógico. 

Um amor que é o único caminho que leva ao diálogo, que leva à criticidade, à conscientização 

e à transformação. Para Freire (1987), o diálogo é o encontro dos homens para Ser Mais, feito 

nas bases da esperança, pois os sujeitos precisam esperar algo do seu quefazer, para tanto é 

necessário o pensamento crítico, por parte dos sujeitos, para que eles, entendam que não há 

dicotomia entre mundo-homem, e sim uma relação solidária entre ambos. 

Segundo o educador, além do amor, é preciso HUMILDADE, uma vez que não há 

cabimento para a arrogância e para a autossuficiência, as quais são incompatíveis com o 

diálogo. De mãos dadas com o amor e a humildade, a CONFIANÇA, que faz os sujeitos 

dialógicos companheiros na pronúncia do mundo. Freire (1987) explica que, se falhar a 

confiança, falhou amor, humildade, fé e a esperança. 

Ao analisar, especificamente, a categoria diálogo na visão freireana, como 

fundamento para a formação humana, Olinda e Goldberg (2017) apontam que é na partilha e na 

escuta do outro, que se constrói o diálogo. Segundo as pesquisadoras, é necessário que 

estejamos abertos às possibilidades de encontro através do diálogo. Dessa forma, completamos 

este pensamento dizendo que é preciso ter sensibilidade, afetividade e disposição para permitir 

essa abertura, “[...] e neste encontro, ninguém sabe de tudo, há sempre o que aprender. O ser do 

diálogo é um ser humilde, portanto fora do diálogo não há dialogo fora da humildade” 

(OLINDA; GOLDBERG, 2017, p. 50). 

Após essas rápidas considerações sobre a aproximação entre a Comunicação e a 

Educação, a partir da ótica freireana, este estudo aponta que o diálogo entre essas duas áreas do 

saber, gerou um novo conceito, uma prática alternativa com proposta própria. Um campo de 

relação de e entre saberes, um espaço de transdiscursividade, multidisciplinaridade e 

pluriculturalidade, sobretudo autônomo, O Programa Conexões Periféricas, que tem como fio 
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condutor de sua formação a Educomunicação, é analisado por meio de determinadas categorias 

conceituais do pensamento freireano. 

 

6.1.2 Dialogicidade: Co-laboração 

 

O conceito de comunicação como diálogo, segundo Freire, traz à tona a ideia de co-

participação dos sujeitos no ato do pensar. Para Freire (1987), a co-laboração é uma das 

características que delineiam o perfil da teoria da ação dialógica, portanto, os sujeitos se 

encontram para a transformação do mundo em co-laboração. Não há espaço para relação de 

dominação, mas sim para um encontro para pronúncia do mundo, em que os sujeitos visam a 

transformação. Nesse sentido, Freire (1987, p. 96) salienta:  

 

O eu dialógico, pelo contrário, sabe que é exatamente o tu que o constitui. Sabe 

também que, constituído por um tu — um não-eu —, esse tu que o constitui se 

constitui, por sua vez, como eu, ao ter no seu eu um tu. Desta forma, o eu e o tu passam 

a ser, na dialética destas relações constitutivas, dois tu que se fazem dois eu. 

 

 Dentro da lógica de enxergar a si e ao outro, em comunhão, como agentes da 

mudança, Freire reconhece o papel da liderança revolucionária e alerta que sua relação para 

com as massas se dá pelo princípio da CO-LABORAÇÃO: um esforço diretivo, que norteie os 

envolvidos rumo a libertação, sem manipulação, conquistas e adesões. A co-laboração não nega 

o papel do líder, desde que ela seja revolucionária. Freire reconhece que ela é necessária em 

todos os níveis de função e responsabilidade e só é possível realizar-se na comunicação. “O 

diálogo que é sempre comunicação, funda a co-laboração” (FREIRE, 1987, p. 96). 

Trazendo esse aspecto freireano para a vivência do Conexões Periféricas, pode-se 

dizer que o Programa, por ser uma prática educomunicativa, a qual, por sua vez, tem bases 

freireanas, exerce o fazer em co-laboração. É visível durante a divisão de tarefas dos Ciclos de 

Estímulos, Ciclo de Produção e Ciclo de Vivências, detalhados no capítulo destinado à 

apresentação do programa. Convém lembrar que o Ciclo de Estímulos compreende os primeiros 

encontros, os de natureza teórica.  

O Ciclo de Produção segue uma sistemática técnica de produção dos programas. 

Permite que cada Cuca produza um programa, desde produção de roteiro e elaboração de pauta, 

até gravação e edição do material produzido. Maia (2017) detalha que os jovens passam por 

uma reunião de pauta, por programa, onde escolhem e elaboram pautas e roteiros.  
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Já o Ciclo de Vivências é a condução do programa, passando por produção, 

reportagem, apresentação e edição, e a aproximação dos participantes às experiências práticas 

na TV Ceará. O objetivo é que os jovens acompanhem as atividades de produção de um 

telejornal ou programa de entretenimento da emissora.  

Durante a formação em audiovisual, os jovens realizam rodízio de funções, o que 

permite uma ampliação do conhecimento e da prática, autonomia no fazer, e, sobretudo, remete 

ao espírito colaborativo, a partir do qual todos compartilham experiências e aprendizados, 

construindo um produto: o programa de TV. Tudo isso, “liderados” por um comunicador 

popular, gestores, técnicos e outros agentes da Rede Cuca, os quais têm o objetivo de 

implementar a formação, pela qual os jovens conduzem todo o processo, dirigidos por seus 

professores.  

A co-laboração também está presente no ato de perguntar. Para Freire (1987), é a 

pergunta que abre portas para o verdadeiro diálogo, que fundamenta as temáticas geradoras de 

um diálogo, de um encontro, de formações. 

 

6.1.3 Dialogicidade: Tema Gerador/ Pergunta 

 

Freire (1985) também nos comenta sobre o quanto de amor e suas virtudes podem-

se descobrir no ato de perguntar. É na indagação que se processa o pensamento ativo, criativo 

e crítico. O educador, a partir de uma matriz dialógica, defende uma aprendizagem mediada por 

perguntas, na qual se investigam problemas na busca por soluções. Para ele, todo conhecimento 

começa na PERGUNTA.  

É a curiosidade que melhora nossa capacidade de pensar, imaginar e criar. Freire 

nos faz refletir sobre a sociedade das respostas/opiniões. É válida a opinião, mas ela por si só, 

sem passar pelo crivo da criticidade, não convém. Por que não paramos de dar respostas para 

tudo e damos mais importância às perguntas? É nelas que mora a curiosidade, o impulso para 

o desejo de conhecer e aprender.  

Freire (1985) discorre sobre a valorização da pergunta e diz que são elas que nos 

abrem os olhos para novas dimensões e nos lançam o convite para o diálogo. A verdade se 

encontra no diálogo, é uma busca, não um resultado, ela está em parte em você, em parte, no 

outro. Faz essa reflexão sobre a necessidade de se aprender a começar a perguntar, pois o ensino 

hoje é resposta, e não pergunta. A educação libertadora vem como um ponto de partida para 

esse exercício de aprender a perguntar. 
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Partindo da importância da pergunta para qualquer processo formativo, este estudo 

se relaciona com a proposta dos temas geradores, que partem das perguntas aos educandos sobre 

o que se pode dialogar. Para a Freire (1987), o conteúdo da educação libertadora, deve partir da 

situação presente, existencial e concreta e deve refletir as aspirações do povo, contendo seus 

anseios, dúvidas, esperanças e temores. Há de haver essa sintonização com o que o homem fala.  

A preparação do conteúdo, a partir dos temas geradores um movimento é um 

movimento de busca que inaugura o diálogo da educação como prática da liberdade. Uma busca 

pelo universo temático do povo e de seus temas geradores. Então, o diálogo inicia-se pela 

pergunta: o que se pretende dialogar? 

O Conexões Periféricas, reconhecendo a pluralidade das juventudes participantes, 

além de possibilitar o rodízio de funções ao longo do processo, também permite a liberdade de 

escolha das temáticas a serem abordadas no programa. Trata de assuntos que circundam as 

diversas realidades dos jovens, temáticas propostas e debatidas entres eles, assim como a 

cogestão de todo o processo.  

 

6.1.4 Dialogicidade: Tolerância 

 

O Programa Conexões Periféricas é um exercício de políticas públicas e se 

apresenta como uma iniciativa que oferece aos jovens muito mais que formação audiovisual. 

Nesse sentido, Rogério Maia comenta: “Os jovens aprendem mais do que apertar um botão da 

câmera, é um processo de construção, conhecimento e respeito à diversidade”.  

Maia explica que a produção de conteúdo, a formação em audiovisual, a preparação 

para um possível mercado de trabalho e a aprendizagem sobre comunicação popular e 

democrática são objetivos da realização do Conexões Periféricas pela Rede Cuca. Contudo, a 

proposta de respeito à diversidade está implícita ao longo de todo o processo.  

Como já expusemos anteriormente, Direitos Humanos e Comunicação 

compreendem o conjunto de diretrizes institucionais da Rede Cuca. Jares (2002) concorda que 

os Direitos Humanos são um marco regulador da convivência, pois todo convívio é regido por 

normas e valores, e ele assegura que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o maior 

código regulador da conivência democrática. Ao falar sobre a Pedagogia da Convivência, Jares 

(2002) aponta que um dos marcos que incidem na convivência é a aceitação da diversidade. 

Segundo ele, a convivência é o aprendizado da conjugação da relação entre igualdade e 

diferença. 
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Quanto à convivência, vista como uma aceitação da diversidade, Freire (2004) traz 

a tolerância como a base para agir com o diferente. O autor parte do diálogo amoroso, corajoso 

e humilde, baseado no respeito ao diferente. Um diálogo em que o sentido de tolerância se 

afasta da postura condescendente ou indulgente de A para com B, longe da compreensão 

alienada de favor do tolerante com o tolerado, como se o tolerante fosse feito de uma 

benevolência que lhe dava superioridade para tolerar o tolerado, inferior, digno de ser perdoado 

e de ser grato para com o tolerante. Não, não é nesta convivência com o diferente que Freire 

acredita.  

A TOLERÂNCIA é a qualidade de conviver com o diferente, porém livre da postura 

condescendente, da ideia de favor a outro, de inferioridade. Para Freire (2004, p. 24), ela é uma 

virtude da convivência humana, “Mas ainda, na tolerância verdadeira não há propriamente o ou 

a que tolera e o ou a que é tolerado (a). Ambos se toleram”. A tolerância virtuosa não exige 

concordância com aquilo ou com quem se tolera, apenas demanda o respeito pelo diferente, que 

não o negue por ser diferente, de modo que, na experiência, seja possível aprender com o 

diferente. Essa virtude é uma instância do homem a ser criada e cultivada por nós, a ausência 

dela é distorção viciosa. 

Durante a execução do Programa, em todas as suas fases, a proposta de ser tolerante 

é vital para a sobrevivência do projeto. Sem ela, não é possível reconhecer a pluralidade que 

existe em cada sujeito. Não é possível sair da acomodação e experimentar outras funções, nas 

quais o jovem tem de confiar e de acreditar no potencial e no esforço do próximo que assumirá 

a função vaga. Não seria possível entrar num consenso a respeito das pautas a serem trabalhadas 

pelo Programa. Não seria possível o básico: o respeito ao próximo. A tolerância é uma virtude 

promotora da educação como um ato político, sem a qual é impossível exercer política tendo 

como meio a educação. 

 

6.1.5 Dialogicidade: Politização da educação 

 

Outro posicionamento inerente à produção e à trajetória de Paulo Freire é a visão 

da educação como um ato político. Em Medo e Ousadia, Freire (1986, p. 60) ressalta a grande 

descoberta de que “[...] a educação é política! Depois de descobrir que também é um político, 

o professor tem de se perguntar: ‘Que tipo de política estou fazendo em classe? [...] Essa ‘coisa’ 

é o projeto político, o perfil político da sociedade, o ‘sonho’ político”, ou seja, educar é manter 

ou rebelar o status quo. 
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Para ele, esse é o grande desafio do professor libertador, o de conciliar a prática do 

ensino com a opção política. Mesmo sendo um ato político, Freire reconhece seu alcance e não 

atribui apenas à educação a responsabilidade da mudança social, já que esta “[...] é feita de 

muitas tarefas pequenas e grandes, grandiosas e humildes! ” (FREIRE, 1986, p.60). 

Ainda, sobre a politicidade da educação, Freire (1986) assume que, em um tempo 

de sua vida, não mencionava essa perspectiva de que a educação é política e não apenas uma 

dimensão política. Passada essa fase ingênua, iniciou a inserção de alguns aspectos políticos da 

educação em suas produções, referindo-se à escrita de Pedagogia do Oprimido.  

Esse despertar veio tomando formas, e, até sua última linha escrita, Freire apresenta 

a educação como ato político em seus textos e ações. Afirma o educador: “Agora, eu digo que, 

para mim, a educação é política. Hoje, digo que a educação tem a qualidade de ser política, o 

que modela o processo de aprendizagem. A educação é política e a política tem educabilidade” 

(FREIRE, 1986 p. 42 ). 

Como Paulo Freire foi uma das inspirações da Educomunicação, base da formação 

do Conexões Periféricas, a dimensão política da educação jamais poderia ser esquecida dentro 

da proposta deste trabalho.  

A fala de Soares (2006) é pertinente ao perceber que a Educomunicação tem a 

“ação” como seu elemento inaugural. Além disso, reconhece como um campo de ação política, 

já que, no meio dessa inter-relação entre comunicação e educação, há um lugar de encontro, 

que debate sobre o prisma da “[...] diversidade de posturas, das diferenças e semelhanças, das 

aproximações e distanciamentos” (SOARES, 2006, p. 4).  

Em decorrência disso, aponta a transdiscursividade, a multidisciplinaridade e a 

pluriculturalidade como aspectos que compreendem a dimensão política da Educomunicação. 

 

Mas não só. É um espaço político entendido também como campo de ação prática. 

Não de experimentações ou ensaios como acontece nos laboratórios. O objetivo das 

práticas de Educomunicação não é submeter a teste essa ou aquela teoria, visando, 

assim, a generalização ou a criação de modelos a serem seguidos. Não é a 

universalização de um ou alguns conteúdos e/ou métodos o que se pretende com a 

prática educomunicativa. A ação que se desenvolve nesse campo de multirrelação é 

política porque, essencialmente, ela se dá num espaço de realizações. Isto é: de 

atualização ou concretização de projetos que nascem dos sonhos e/ou necessidades 

dos grupos sociais em processo de formação e organização. (SOARES, 2006, p. 4) 
 

Tendo em vista a relevância dos Movimentos Sociais e do pensamento freireano 

para o desenvolvimento da Educomunicação e sua tomada como um campo de ação política, 

percebemos a carga política na prática educomunicativa do Conexões Periféricas. Ao oferecer 

vez e voz aos jovens, trazendo suas visões de mundo, seus anseios, suas esperanças e desejos, 
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suas linguagens, suas formas de fazer acontecer, o programa possibilita aos jovens uma 

oportunidade de estimular e protestar contra o status quo.  

Pensar, criar e divulgar ações dos jovens das periferias de Fortaleza, por meio de 

um programa de políticas públicas, configura-se como um ato político, nesse contexto. Apesar 

de saber que muitas políticas públicas, de fato não são públicas, são demandas de interesses 

privados, contudo nesse panorama analisado, a formação mostrou-se ser, em geral, um ambiente 

formativo  que possibilita o questionamento, a denúncia, o desvelamento do que se quer 

esconder, põe em vista a participação dos jovens para com a política e diversas realidade 

socioculturais, expressos em reportagens de um programa de TV, divulgado na internet e em 

canal aberto oficial do Governo do Estado do Ceará (TVC). 

Contudo, confirmamos que o Programa Conexões Periféricas, como uma prática 

formativa em audiovisual, de base educomunicativa é um exemplo de que os pressupostos 

freireanos são atuais e benéficos para a formação pedagógica e humana. Conforme pontuado, 

o programa é exemplo do exercício do diálogo, amor, confiança, fé, humildade, esperança, co-

laboração e tolerância. É um espaço em que a dimensão política da educação é latente, desde a 

escolha das pautas até a transmissão na TV, possibilitando aos jovens uma expressão da 

cidadania (participação), segundo os ensinamentos do mestre da Educação, Paulo Freire. 

Movida pelo sentimento otimista de crer que a Educação está bem acompanhada ao 

lado da Comunicação, a pesquisa encerra esta reflexão sobre as bases freireanas na 

Educomunicação, com mais: “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela 

tampouco a sociedade muda”46. 

A investigação tem noção de que podem ser feitas outras conexões entre o legado 

freireano e a Educomunicação. O próprio programa analisado também remete a outras análises 

que exigem mais tempo e espaço para discussão. Porém, são evidenciados tais pontos sobre a 

base dialógica da Educação e da Comunicação, bem como os outros aspectos citados para 

registrar que a Educomunicação é um ambiente teórico de AÇÃO, AMOR, DIÁLOGO, CO-

LABORAÇÃO, TOLERÂNCIA E POLÍTICA, assim como o discurso e a vida de Paulo Freire.  

A seguir, é exposto uma nova discussão dentro das reflexões freireanas, que encerra 

aqui, o tópico Dialogicidade e seus pormenores relacionados ao programa analisado. Para 

chegar ao próximo tópico freireano, a análise da categoria Autonomia, é preciso acolher um 

breve entendimento sobre a perspectiva Juventudes, adotada pela pesquisa. Por isso, no 

                                                           
46 A obra não consta no referencial teórico, pois não foram a proveitadas outras partes, a não ser a frase destacada 

intencionalmente para este parágrafo. FREIRE, P. Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos. 

São Paulo: Paz e Terra, 2016. 



112 
 

próximo tópico é introduzido algumas concepções teóricas sobre as juventudes, que são 

relevantes para o estudo ter condições de analisar a fala de seus sujeitos: os jovens do Conexões 

Periféricas.  

 Logo após as compreensões sobre juventudes, é retomado o debate freireano, 

partindo da Autonomia, que se entrelaça com a concepção de empoderamento e finalmente, 

chega aos entendimentos a respeito do protagonismo juvenil.  

 

6.2 As juventudes  

 

No audiovisual, um elemento muito importante na edição e na montagem de um 

roteiro é a linha do tempo. Todo programa de edição de vídeo segue a mesma lógica: pôr em 

ordem os acontecimentos da história contada, sintonizando as linhas de áudio, imagem e efeitos. 

O resultado disso é o produto que o espectador vê na tela, todos os elementos em perfeita 

sincronia, em decorrência de um aspecto fundamental: a linha do tempo. 

A linha do tempo dessa produção científica já capturou os assuntos: 

Educomunicação, Formação Humana em Paulo Freire (em alguns aspectos, outros ainda serão 

abordados mais adiante), resta um importante assunto para essa combinação: as juventudes. 

Afinal, são elas a razão de ser desta pesquisa. 

O enquadramento desta seção, se propõe a refletir o termo juventudes, por 

considerar imprescindível para o debate promovido: o protagonismo juvenil e sua relação com 

o Programa Conexões Periféricas, da Rede Cuca. O presente estudo adota como matriz 

norteadora a concepção de “juventudes”. Antes de realizar os aprofundamentos sobre as 

categorias trabalhadas: autonomia, empoderamento e protagonismo juvenil, convém esclarecer, 

nesta sessão, a escolha por esse ponto de vista.  

A pesquisa se propôs a observar os jovens comunicadores integrantes do Programa 

Conexões Periféricas, em sua quarta temporada, realizada no período entre setembro 2018 e 

janeiro de 2019. O estudo os percebe como um conjunto social diverso, em que as razões 

biológicas, geracionais, etárias e funcionalistas da condição juvenil, apesar de serem relevantes, 

não abarcam a complexidade e a multiplicidade das juventudes contemporâneas, conforme 

apresentam Bourdieu (1983), Groppo (2004; 2012), Sales e Vasconcelos (2016), Pais (1990; 

2003) e Matos (2007). 

Bourdieu (1983), através do viés sociológico, percebe as juventudes, além dos 

paradigmas de idade social e biológica. Segundo ele, as juventudes pensadas por estas duas 

lentes é alvo de manipulação. Nesse sentido, o autor argumenta que, em um certo ponto da vida, 
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somos todos jovens/velhos, em relação ao ponto de vista de alguém, e “É por isso que os cortes, 

seja em classes de idade ou em gerações, variam inteiramente e são objetos de manipulação, 

[além do quê], [...] a idade é um dado biológico socialmente manipulado e manipulável” 

(BORDIEU, 1983, p. 113). Dessa forma, o autor coloca que é precipitado pensar a juventude 

como um grupo constituído como uma unidade social de interesses comuns.  

Pais (1990, p. 140) compactua esse posicionamento, e ainda acrescenta que reduzir 

a juventude a uma unidade social, pertencente a um grupo e a uma faixa etária, seria uma postura 

precipitada e uma “[...] evidente manipulação”.  

Nesse sentido, Groppo (2012) defende a dificuldade de se definir a juventude em 

termos de limites etários e características pré-definidas. Segundo ele, “[...] as definições 

patinam, escapam, tornam-se ambíguas. Entretanto, trata-se de uma realidade, um marco 

concreto de vivências” (GROPPO, 2012, p. 4).  

Matos (2007, p. 65), por sua vez, fala sobre a tentativa de cristalizar o conceito de 

uma juventude ideal, que parece ser uma tentativa de cercear “[...] a criatividade e as formas de 

expressões inovadoras dos jovens”.  

Em vez do pensamento reducionista e manipulável sobre o conceito de juventude, 

Bourdieu (1983) prefere analisar as diferenças entre as juventudes. É no reconhecimento da 

diversidade que o autor se apega para afirmar que a juventude, no singular é apenas uma 

palavra. Ainda diz que a palavra juventude (singular) seria um “[...] formidável abuso de 

linguagem [que inclui em seu significado] [...] universos sociais que praticamente não possuem 

nada de comum” (BORDIEU, 1983, p. 114). 

Sales e Vasconcelos (2016) complementam que pesquisar juventudes e educação 

expressa uma compreensão epistemológica da realidade social contemporânea, definida por 

elas como uma sociedade globalizada, em transformação acelerada visando a satisfação de 

interesses de uma classe hegemônica, regida pela lei do mercado, que por sua vez é volátil e 

flexível. A partir da compreensão de vários autores (SAVIANE, 2011; RAMOS, 2011; 

OLIVEIRA, 2003; CANÁRIO, 2008; DAYRELL E CARRANO, 2003; LECCARDI, 2005), 

Sales e Vasconcelos (2016, p. 74) fundamentam sua reflexão sobre juventudes, comungam com 

eles e optam pela compreensão da “[...] conceptualização que encara as diferentes formas de 

juventudes — expressas no plural —, heterogêneas”.  

Segundo elas, esse caráter diverso das juventudes interfere na riqueza e 

complexidade de gêneros, nas diversas condições das sociedades e grupos e nos espaços 

geográficos percorridos pelos jovens. Por isso, as pesquisadoras admitem a “complexidade e a 
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riqueza sociológica a que a noção de juventude está atrelada” (SALES; VASCONCELOS, 

2016, p. 74), unindo a abordagem construtiva histórica e social da juventude.  

A necessidade de entender o campo semântico da juventude, para além da 

percepção de unidade social é também atribuída a Pais (2003), que reconhece a diversidade 

como fator intrínseco a esse campo semântico. Para ele, “A juventude deve ser olhada não 

apenas na sua aparente unidade, mas também na diversidade” (PAIS, 2003, p. 47). A partir 

dessa perspectiva, expressa que não há conceito único de juventude que abarque os diferentes 

campos semânticos (os paradigmas da unidade e da diversidade).  

As juventudes do Conexões Periféricas correspondem aos jovens de 

aproximadamente 18 a 28 anos, todos sem emprego fixo, embora alguns sejam estudantes de 

graduação em instituições públicas ou privadas, grande parte no curso de jornalismo, ou 

estudantes de outras formações promovidas pelo Cuca, mas alguns não trabalham nem estudam, 

apenas participam da formação em análise. A maioria é do gênero feminino, moradores de 

diversos bairros de Fortaleza, em sua maioria periféricos. 

Diante dos apontamentos relacionados, é fundamental trazermos a discussão a 

perspectiva sociológica dialética das juventudes, vista por Groppo (2004). O autor segue seu 

pensamento em defesa da concepção sociológica dialética das juventudes. Nesse sentido, 

recupera o caráter social e histórico das juventudes modernas e contemporâneas. A concepção 

dialética não aceita a condição juvenil referida, apenas a faixa etária, como uma postura 

absoluta e universal. Para o pesquisador, essa categoria opera tanto no imaginário social, quanto 

nas estruturas das redes de sociabilidade.  

No entendimento de Groppo (2004), o aspecto social e histórico é condicionante 

para a análise das juventudes. Propõe fazer um cruzamento da juventude, enquanto categoria 

social, com outras categorias e com as condicionantes históricas. O resultado dessa inclusão 

histórica/sociológica apresenta grupos juvenis múltiplos e diversos, indo de encontro à 

perspectiva de uma juventude concreta. 

O autor ainda acrescenta outra argumentação. Enxerga a juventude como uma 

unidade geracional, de ordem apenas natural. Groppo (2004) aceita a ordem natural, sobretudo 

a ordem social, e arremata seu pensamento dizendo que as juventudes são criações históricas e 

não um invariante universal. Uma aposta, investida pelo professor, ao analisar as juventudes é 

a de desvencilhá-las das ciências que tendem a naturalizar a juventude, como a Biologia e 

Psicologia. 

Quanto à concepção dialética das juventudes, Groppo (2004, p. 14) concebe “a 

presença de elementos contraditórios no interior dos diversos grupos juvenis”. Portanto, na 
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história das juventudes modernas, esse autor considera, que juventude “é um percurso dialético 

entre a institucionalização das juventudes e a possibilidade de sua autonomia” (GROPPO, 2004, 

p. 14). 

Lembramos que a “autonomia juvenil” é um assunto transversal deste estudo, assim 

como a análise da categoria “empoderamento”. Foi um caminho que optamos para então 

chegarmos num aprofundamento sobre a categoria central, o “protagonismo juvenil”, e nos 

condiciona a refletir sobre a questão principal da pesquisa: compreender como a ação formativa 

do Programa Conexões Periféricas, com base na formação humana em Freire e na 

Educomunicação, interfere no protagonismo juvenil dos jovens comunicadores. 

Nesse sentido, Groppo (2004) também lembra que a condição de autonomia juvenil 

não pode ser interpretada como esquerdismo, nem como revolta política. A autonomia juvenil 

pode ser reprimida, contida ou ser absorvida pela estrutura social. 

A respeito da categoria protagonismo, destacada neste estudo, Groppo (2004) lança 

uma contribuição relevante para a discussão. Ao explicar a dialética das juventudes, o autor, 

nos conduz a refletir sobre o que tem de geral, na condição juvenil. Sendo assim, relaciona esta 

condição a uma relação experimental, com valores e estruturas sociais, com base em Karl 

Mannheim e Marialice Foracchi: “Ela é experimental no sentido de significar um primeiro 

contato do indivíduo como protagonista destes valores — papel que pode ser rejeitado ou 

sabotado durante tal fase ‘experimental’”. (MANNHEIM, 1982; FORACCHI, 1972, apud 

GROPPO, 2004, p. 16).  

Segundo Groppo (2004), os jovens não conseguem introjetar tais valores e 

comportamentos em sua personalidade e seu modo de ser. Na condição juvenil, a relação 

experimental com o presente intenciona as vivências imediatistas e espontâneas, distanciando-

as da experiência acumulada, característica própria da maturidade, quando os sujeitos já 

experimentaram e introjetaram tais valores em sua personalidade. 

 Viver em experimento, na condição juvenil, não está condicionado a ideia de 

irresponsabilidade. Para Groppo (2004, p. 17), “Significa dizer, sim, que a condição juvenil 

tende a fazer com que indivíduos e grupos jovens desvalorizem ou dessacralizem a ‘sabedoria’ 

acumulada, significa que esta condição tende a fazer com que os jovens valorizem ideologias 

que enfatizam a ‘vivência’, a espontaneidade, a ação imediata”.  

A necessidade de entender o campo semântico da juventude, para além da 

percepção de unidade social, é atribuída a Pais (2003), que reconhece a diversidade como fator 

intrínseco a este campo semântico. O autor também reforça suas impressões sobre a reflexão 

das juventudes, pela perspectiva sociológica, que, segundo ele, aparece como uma evolução das 
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correntes dominantes (classista e geracional). Nesse sentido, traz o entendimento de culturas 

juvenis como algo móvel e flexível, “processos de internalização de normas, como processos 

de socialização” (PAIS, 2003, p. 69), aos olhos da corrente geracional e da classista. 

Pais (2003) chega, então, à compreensão de que a juventude deve ser analisada 

pelas lentes da “cultura” (entendida como um conjunto de significados compartilhados), do 

“quotidiano”, de seus “modos de vida”, do “contexto social”. Isso caracteriza condição 

necessária para uma abordagem coerente da juventude, ainda que não seja suficiente.  

Portanto, Pais (2003) aplica o método curso de vida para compreender os jovens e 

conclui o conceito de juventude como: 

 

Um conjunto social cujo principal atributo é o de ser constituído por indivíduos 

pertencentes a uma fase da vida. Tomei os jovens como uma fatia de coetâneos 

movendo-se através do tempo, cada um deles com a sua própria experiência de vida, 

influenciados por circunstancias históricas e sociais especificas [...]. Não me 

interessava investigar as trajetórias dos jovens tomadas isoladamente, mas a relação 

entre essas trajetórias e determinados contextos de socialização [...] (PAIS, 2003, p. 

71 e 72). 

 

Em vista disso, o autor traz a reflexão: será que os jovens compartilham os mesmos 

significados, da mesma forma e razão? E responde que não, pois, tendo consciência dessa 

variação de compreensões dos significados compartilhados, encara a trajetória dos jovens como 

um movimento, entre a infância e a maturidade e como um processo de produção e reprodução 

social.  

Por isso, a partir das diversas compreensões dos significados e da possibilidade de 

analisar os jovens através de seus cotidianos, valoriza-se a diversidade de entendimento do 

comportamento nas múltiplas juventudes. Uma diversidade que permeia o contexto social, a 

linguagem, os valores, a forma de pensar, de sentir e de agir dos jovens.  

Com base nisso, estabelecemos neste estudo, o propósito metodológico de 

participar, por meio de observação participante de alguns encontros da formação do Conexões 

Periféricas, antes mesmo de aplicar o grupo focal combinado com o círculo de cultura e as 

entrevistas narrativas. Partindo das suas vivencias, registradas nos diários de campo e nas fichas 

de observações, pode-se ter condições de uma compreensão mais aprofundada a que se implica 

esta pesquisa. 

Partindo da experiência formativa do Conexões Periféricas, Rogério Maia reforça 

que os Cucas, além de toda a sua capacidade e alcance, são zonas mediadoras de conflitos, 

posicionando-se como um espaço de apaziguamento das diferenças, o que reflete em um 

território de paz, de cultura, lazer e esportes em prol do desenvolvimento de políticas públicas 
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destinadas aos jovens. Isso, por se tratar de uma rede com equipamentos voltados para os 

jovens, em especial, e para a comunidade, sediados estrategicamente, em locais de 

vulnerabilidade social, como nos bairros Jangurussu, Mondubim e Barra do Ceará.  

Ao acompanhar a gravação da entrevista à coordenadora de formação e tecnologia 

da Rede Cuca, Zoraia Nunes, realizada pela turma da quarta temporada (em outubro de 2018), 

observou-se que, na ocasião, a gestora fala do surgimento do projeto Conexões Periféricas, da 

escolha do nome e das matrizes teóricas inspiradoras. 

Em sua fala, Zoraia define o Conexões Periféricas como um processo formativo, de 

produção audiovisual, exibido em uma emissora aberta e envolve a criação na metodologia, 

visto que a premissa é a troca de conhecimentos e não a transmissão. Durante a formação, a 

criatividade é permeada pelas ideias centrais como direito de fala e visibilidade das diferentes 

representações juvenis. Trata-se de programa que permite o direito de fala, aos jovens da 

periferia da cidade. 

 Nesse movimento, são construídas e refletidas as diferentes representações das 

juventudes, evidenciadas as diversas identidades juvenis, nos distintos lugares por onde passam, 

inclusive a periferia, ressaltando as experiências e a história dos lugares e dos sujeitos. Na 

mesma sintonia de reconhecimento da diversidade das juventudes, seguida por esta pesquisa, o 

Programa Conexões Periféricas também assume essa vertente plural. Segundo Zoraia, “Nossa 

intencionalidade é afirmar que essa periferia é plural, conectada, é influenciável e influencia”.  

Essa pluralidade, segundo a gestora, advém da perspectiva sociológica de pensar a 

tecnologia, sugerida pelo o autor espanhol, Manuel Castell, que inspirou a base conceitual do 

programa, através dos conceitos sobre periferia, tecnologia e sociedade em rede. “Através da 

perspectiva da tecnologia, pensamos que a periferia é plural, muito mais do que o lugar longe 

do centro, à margem e além da concepção de um lugar em que as condições de vida são 

limitadas” (Zoraia Nunes). 

Diante dessa compreensão, Zoraia aponta que a proposta do Conexões Periféricas 

é ressaltar que a periferia, mesmo distante e à margem, está conectada com o mundo. A 

tecnologia fortalece essa conexão. A periferia consegue jogar na rede sua cara. Hoje ela não é 

somente receptora no processo criativo, ela também se coloca, graças as possibilidades das 

tecnologias digitais. 

Fica registrada essa teia de pensamentos, referenciados pelo conjunto de autores 

citados, que validam a opção escolhida (Juventudes), como compreensão norteadora deste 

estudo. Em especial, por se tratar de um projeto que tem como foco o território periférico, como 
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o próprio nome induz “Conexões Periféricas”, resgatamos a valorosa contribuição de Carrano 

(2003) sobre a relação entre cidade, jovens e educação.  

Fica condensado o encadeamento de pensamentos que validam a opção escolhida 

(Juventudes) como compreensão norteadora deste estudo, assim como um breve perfil dos 

jovens participantes e a relação do programa Conexões Periféricas com a concepção de cidade 

educadora.  

Embora não seja objetivo desta pesquisa analisar a categoria territorialidade, o 

próprio nome do programa “Conexões Periféricas” e a temática da quarta temporada 

“Juventudes em Movimento” permitem a conexão com as considerações trazidas por Carrano 

(2003) sobre o relacionamento das juventudes, suas potencialidades e a capacidade formativa 

dos espaços físicos. Portanto, é dado ênfase ao conceito de cidade educadora. 

Seguindo o caráter transformador da educação, tão mencionado no legado 

freireano, Carrano (2003) enxerga nas juventudes, a esperança de renovação, a partir das suas 

potencialidades para a transformação e mudança. Portanto, essa expectativa de transformação 

só se instaura no tempo e no espaço. Referindo-se ao tempo livre e aos espaços de lazer, Carrano 

(2003) traz a concepção de cidade educadora. 

Sua visão para além do muro da escola, reflete a cidade como espaço educativo. 

Nesse processo, os jovens e a cidades são sujeitos da prática educadora. A cidade é entendida 

como um espaço de criação e de relação social é visto como um território de ação social dos 

jovens. Ela está para a educação como uma possibilidade de extensão da aprendizagem, já que 

acredita na educação além do sistema formativo tradicional.  

Em sua concepção, as cidades contemporâneas possibilitam experiências sociais 

que colaboram para a formação das identidades juvenis, atreladas ao hedonismo (prazer) e ao 

lúdico das práticas de lazer (tempo livre). Os espaços de lazer e o tempo livre são percebidos 

como um campo potencial para a liberdade, autonomia e equilíbrio entre a consciência e 

alteridade.  

 Carrano (2003) defende tais espaço como gerador das identidades juvenis, 

proporcionando uma maior consciência de si, além de ser uma opção de suspensão da rotina, 

afrouxamento das tensões, lugar onde se permite a liberdade de escolhas. Nesse sentido, 

Carrano (2003, p. 31) afirma que “Os relacionamentos que os sujeitos estabelecem entre si nos 

diferentes territórios da cidade são educativos, mesmo que nem sempre esteja voltado para os 

ideais da cidadania democrática”.  

Dessa forma, os espaços de lazer, a partir do olhar da juventude constitui-se em 

espaços de socialização e promoção da subjetividade. O autor ainda destaca que as cidades 
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tornam-se facilitadoras para o desafio juvenil da definição e afirmação de si. O Cuca Mondubim 

traduz um pouco da visão de Carrano (2003) sobre cidade educadora. É um espaço, na periferia 

de Fortaleza, rodeado por tantas outras comunidades e oferece além do lazer, formação e 

proteção social.  

Importante trazer a fala de Gomes Ávila, um dos jovens entrevistados, que lembra 

que, em meio a uma cidade violenta, onde o crime organizado atua fortemente nas periferias, 

equipamentos como o Cuca são como território de paz, onde as diferenças são vistas com mais 

empatia e igualdade. É um espaço que acolhe o jovem. 

 

Na televisão a gente é “vish” mas aqui, a gente é o “eita”. São quatro letras que fazem 

toda a diferença. O “vish”, pois aqui em Fortaleza a gente tem uma programação que 

cospe sangue mais de 11horas, direto. Aqui são quatro emissoras que exibem 

programas policiais e ainda reprisam de madrugada. Então, o que acontece, as pessoas 

ficam com a estigmização de que a periferia é o Iraque e que por falta de informação, 

oportunidade, impossibilita de você frequentar um equipamento com a Rede Cuca, 

CCBJ, Centro Dragão do Mar... Já a questão do “eita” é que através dessas políticas 

públicas, a gente tem vários casos de pessoas, que por uma oportunidade já se 

deslancha no mercado profissional, na vida pessoal, na sociedade, ela sai dessa bolha 

e vai para outras bolhas e estoura outras bolhas e cria outras bolhas. (Gomes) 

 

O jovem relata que consegue perceber a importância da Rede Cuca em seu processo 

“estourar bolhas”. Hoje frequenta vários lugares periféricos da cidade e tem uma outra visão 

sobre a periferia, sabendo o quanto ela foi relevante na construção de sua identidade juvenil. 

As próximas linhas aprofundam a categoria juventudes, retomando a reflexão a 

respeito das categorias freireanas centrais, escolhidas para a compreensão do protagonismo 

juvenil na formação do Conexões Periféricas.  

Relembrando que este sexto capítulo (episódio), traz a proposta de apresentar os 

encontros entre as bases freireanas (Dialogicidade e Autonomia) com a proposta da formação 

educomunicativa em análise. O tópico 6.1 tratou da categoria Dialogicidade e fez relações com 

alguns aspectos freireanos (subtópicos). Já o tópico 6.2 representou a discussão teórica sobre 

juventudes e o tópico a seguir, o 6.3 retoma o pensamento freireano, que fundamenta o estudo, 

apresentando a categoria Autonomia, que estabelece relações com as categorias 

empoderamento e nos leva ao entendimento da categoria protagonismo e sua viabilidade no 

programa Conexões Periféricas. 
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6.3 Autonomia:  uma reflexão sobre juventudes, autonomia, empoderamento e 

protagonismo juvenil 

 

Neste espaço, discute-se a proposta autônoma, empoderada e protagonista da 

educação e do homem. A pesquisa optou em direcionar o debate sobre protagonismo juvenil, a 

partir de duas matrizes teóricas, autonomia e empoderamento, seguindo o posicionamento de 

alguns autores contemporâneos, bem como do clássico, Paulo Freire, que defende bem os dois 

argumentos. É também reconhecida a vasta discussão em torno da temática protagonismo 

juvenil, tanto na perspectiva individual quanto coletiva. O estudo também reconhece que alguns 

autores estão revendo o uso do termo, visto que, em determinadas situações, levou a uma 

compreensão equivocada da relevância do educador nos processos de ensino/aprendizagem.  

Dessa forma, algumas concepções sobre protagonismo, autonomia e 

empoderamento, relacionadas às juventudes, são propostas nesta seção, em que a pesquisa 

acolheu como proposição para fundamentar a discussão. Como por exemplo: o entendimento 

sobre autonomia e a ideia de liberdade e independência, inclusive a financeira; o pensamento 

sobre a autonomia na área educacional; os argumentos das relações entre autonomia e 

protagonismo, no âmbito da pratica educomunicativa; a fala à respeito da possibilidade do ser 

protagonista, através de uma ação diretiva e suas implicações; no contexto das políticas públicas 

é destacado a percepção de autores sobre o protagonismo, como via de superação das 

adversidades e o discurso acerca do protagonismo juvenil e a participação social dos jovens. 

Fica esclarecido que os referidos argumentos foram escolhidos, a partir dos 

assuntos e das categorias que surgiram da vivência observada, entre setembro e dezembro de 

2018. Durante as conversas informais, formais, encontros e entrevistas reconheceu-se na fala 

dos jovens a correspondência de suas concepções particulares sobre autonomia, 

empoderamento e protagonismo com a interlocução dos autores aqui apresentados. 

Durante as entrevistas individuais, com os seis jovens comunicadores do Programa 

Conexões Periféricas foi possível montar um quadro de definições dos termos destacados nesta 

seção, conforme as concepções particulares de cada entrevistado. São elas: 

 

Tabela 5 – Concepções Individuais dos jovens comunicadores: 

AUTONOMIA EMPODERAMENTO PROTAGONISMO 

GOMES ÁVILA    

Autonomia é você poder ter 

a liberdade de buscar 

conhecimento para si e de 

GOMES ÁVILA      
É verbo e adjetivo. O 

adjetivo de pessoas 

empoderadas e você todo dia 

GOMES ÁVILA    

Par mim a gente tem que ser 

responsável, mesmo sendo 

jovem. Eu sempre tive essa 
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você conseguir desenvolver 

suas próprias inquietações. 

 

Autonomia significa 

amadurecimento, de se 

autocriticar, de aprender a 

avaliar uma situação para 

várias crises existenciais, até 

você se encontrar até afirmar 

tudo isso para si, em primeiro 

lugar. 

 

Autonomia é você ter a 

palavra final para si próprio. 

É você tomar suas decisões 

você tomar suas atitudes e 

suas ações. 

 

conjugar o verbo empoderar-

se. [...] quando eu pude sair 

com a roupa que eu bem 

entendesse, chegar em 

qualquer local de âmbito 

profissional e eu ser 

reconhecido pela minha 

pessoa, pela minha 

personalidade e pelo meu 

trabalho de militância. Por 

que ser empoderado é 

também você militar por 

algo em que você acredita. 

visão de protagonismo. Nós 

somos responsáveis pela 

mudança, a gente carrega a 

mudança nas costas, na 

política, a gente carrega a 

mudança de revolução na 

sociedade, de novos olhares, 

novas gerações, dentro de 

casa [...]. 

 

O protagonismo é a forma 

que o jovem encontra de usar 

os mais diversos recursos e 

desfrutar de oportunidades 

grandes para fazer acontecer 

no mundo. 

 

 

LILIAN OLIVEIRA 

Assim, eu entendo que seja a 

gente se propor as coisas e se 

colocar, de tomar a frente 

resume basicamente o que eu 

penso sobre autonomia e 

protagonismo. 

 

 

LILIAN OLIVEIRA 

Na minha visão a pessoa 

empoderada precisa ter 

autonomia, é condição 

básica. Que tem coragem de 

falar o que pensa, que se 

preocupa de saber o que é que 

está falando. 

 

 

LILIAN OLIVEIRA 

Assim, eu entendo que seja a 

gente se propor as coisas e se 

colocar, de tomar a frente 

resume basicamente o que eu 

penso sobre autonomia e 

protagonismo. 

 

 

LILIANE FREITAS 

Considero autonomia uma 

pessoa forte, equilibrada e 

independente, seja 

financeiramente, 

pessoalmente e 

espiritualmente.  

 

Porque a autonomia parte de 

pessoas resolvidas e 

inteligentes, que sabem 

enfrentar as dificuldades 

sozinha, que amadurece com 

as lutas diárias da vida, que 

saem de sua zona de conforto 

em busca dos seus ideais.  

 

Que sabe aproveitar as 

oportunidades para se 

enquadrar no meio social 

LILIANE FREITAS 

Vejo que empoderamento 

está ligado a autonomia, e eu, 

particularmente, me 

considero uma pessoa 

empoderada, pois me 

conheço por dentro e por 

fora, conheço a minha 

essência e me amo por ser 

quem sou, pelo o que sou e de 

onde vim.  

 

Sei das minhas 

características, dores, 

superação e do meu papel 

como mulher/jovem no meio 

social. Me orgulho da minha 

evolução, a qual me 

fortaleceu.  Assim também, 

ser uma pessoa que perpassa 

LILIANE FREITAS 

Para mim, protagonismo é a 

pessoa que se destaca, que 

muda a realidade que vive e 

impacta a vida de outras 

pessoas a serem mudadas 

também.  

 

Exemplo disso, é o jovem 

comunicador que, está 

inserido em movimentos 

sociais e culturais, a fim de 

retratar a valorização do 

jovem da periferia. Na Rede 

Cuca, por exemplo, somos 

verdadeiros protagonistas, 

temos vez e voz para abordar 

diversos assuntos, como 

também opinar. 
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para conquistar o seu espaço. 

Meu maior exemplo de 

autonomia é a minha própria 

mãe, (...). 

a outras pessoas o conceito 

do seu próprio valor, viver de 

forma sem pressão social e 

sem seguir a massa popular.   

 

 

 

 

ALICE 

Acredito que é quando as 

pessoas tenham a 

oportunidade de fazer algo só 

sem depender dos outros, 

mas que possa conciliar 

também.  

 

Que não seja aquela 

autonomia voltada para o 

ego, que seja uma coisa em 

conjunto. Porque na verdade 

quase sempre precisamos de 

alguém, mas que essa 

precisão seja um suporte, 

uma ajuda. Quando se tem a 

oportunidade de sair da zona 

de conforto e fazer algo só. 

 

 

ALICE 

É que estão muito próximos 

autonomia de 

empoderamento, não é?!  

 

É quando uma minoria tem a 

oportunidade de se destacar, 

de ter visibilidade em uma 

determinada situação, 

perante a sociedade ou um 

grupo. Eu acredito que seja 

isso, empoderar-se! 

 

Eu me considero uma pessoa 

empoderada, sim! Devido 

minhas opnioes, minhas 

atitudes, eu controlo de certo 

modo, eu não me deixo 

influenciar. Mesmo vivendo 

em uma família tradicional 

eu tenho uma mente aberta e 

tento ser mais flexível com 

algumas questões. E eu não 

abro mao da minha forma de 

pensar. A gente sempre tem 

que ver as variáveis, não 

podemos nos fechar em 

verdades absolutas 

ALICE 

Todo dia é uma oportunidade 

diferente que nos aparece. Eu 

me sinto protagonista sim, 

mesmo com as adversidades 

que aparecem.  

 

Por exemplo, hoje mesmo 

minha mãe disse “Menina 

você vai levar almoço? Não 

tem vergonha de comer isso 

na frente das pessoas?” Ela 

fala brincando, sabe.  

 

Tem dias que fico direto, que 

nem trago almoço, mas 

explico para ela... “Mãe eu 

vou, eu enfrento o que for, 

nem que fique com fome, 

mas não posso deixar passar 

a oportunidade de ir até ao 

final a gente percebe uma 

galera que quer ser mais 

protagonista que a outra, não 

que isso seja um problema.  

 

Mas aqui eu acredito que 

todos podem ser 

protagonistas, por causa da 

ideia do rodizio de funções e 

atividades. Ninguem vai 

fugir de nada. O projeto da 

oportunidade disso, mas nem 

todos têm a maturidade que 

eu tenho. 

JENIFER 

Primeiro, autonomia para 

mim fora a parte, o Cuca, 

principalmente enquanto 

mulher, é conseguir se 

posicionar, principalmente 

no mercado de trabalho, se 

manter, ter sua estabilidade 

própria, pessoal. 

JENIFER 

Cara, pode até que para 

outras pessoas elas não 

sintam isso, mas eu me sinto 

empoderada oh! Eu me 

considero, sim! Eu sou minha 

referência de 

empoderamento, além de 

outros é claro. 

JENIFER 

É você sair do lugar de 

expectativa da maioria e 

superar suas próprias 

expectativas, pois todos nos 

tempos dificuldades básicas, 

como o dinheiro da passagem 

para chegar ate aqui, 

alimentação para ficar por 
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Independente de eu ser 

casada ou não, eu acho muito 

importante a gente ter essa 

autonomia em poder dizer 

“essa é minha profissão”, 

“esse é meu emprego”, “é 

isso que eu faço” e “eu ganho 

a vida com isso”. Então 

basicamente, autonomia no 

geral é isso, está ligado a 

inserção no mercado de 

trabalho. 

 

No momento eu não tenho 

renda fixa, não trabalho e 

nem dependência financeira, 

pois no momento dependo do 

meu marido basicamente, 

para questões financeiras. 

 

Mas ainda assim eu me 

considero uma pessoa 

autônoma, porque eu que me 

governo, mesmo que seja 

com o dinheiro dele (risos), 

na verdade em parte eu 

governo o dinheiro dele.  

 

 

É sim, a autonomia é 

condição necessária para o 

sujeito empoderar-se. Ser 

empoderado sem ser 

autônomo soa meio falso, 

meio fake, como dizem hoje, 

porque se você não tem 

autonomia, você não 

consegue manter seu 

empoderamento no sentido 

ideológico.  

 

Então se a autonomia não 

tiver presente, temos um 

empoderamento fake. 

aqui. Então superar isso tudo, 

e mesmo assim manter-se no 

projeto é sim, um 

protagonismo em nossas 

vidas.  

 

E esse protagonismo conduz 

ao jovem a transformação 

social.  

 

Porque você se esforçar, ter 

noção do que você conseguiu 

com seu esforço é importante 

em qualquer construção da 

fase da vida, seja criança, 

jovem, adulto. 

 

Eu me sinto protagonista 

aqui, sim! Pessoalmente, 

Coletivamente. Termina o 

dia eu me sinto a protagonista 

desse babado aqui, entende! 

 

Embora, às vezes nem faça 

muita coisa, as vezes eu só 

dou pitaco, mas mesmo 

assim tudo que a gente fala e 

faz é recebido, mesmo que 

não seja usado, tudo é 

absorvido, dialogado. Então 

ser protagonista é isso é ter 

seu lugar de fala e se 

posicionar nele. Qualquer 

pessoa pode ser protagonista, 

basta querer. 

JOANA 

Eu acho que ser autônomo é 

algo além do que ser uma 

pessoa independente, 

simplesmente. Ser autônomo 

é ter uma responsabilidade 

para si e levar isso com 

comprometimento, foco e a 

partir de outras vivencias a 

gente acaba se tornando ou é 

de fato uma pessoa 

autônoma. 

 

O projeto acaba que criando 

essa autonomia e 

JOANA 

A concepção de 

empoderamento que a gente 

escuta muito é a de que você 

encontra algo e pega para si, 

a forma que se apodera de 

algo, foi lá e pegou.  

 

Eu concordo em parte com 

isso, mas também discordo. 

 

Na verdade, ser empoderado 

é você ter a certeza do seu 

discurso, ter certeza do que 

JOANA 

Enfim, ser protagonista é 

estar em destaque naquilo 

que você se responsabiliza, 

não precisa ser 

necessariamente o papel 

principal.  

 

Ser protagonista é tomar 

aquilo para si e ter certeza 

daquilo que faz. A partir 

desse momento você é 

protagonista daquilo que 

você escolheu viver.  
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empoderamento nas pessoas, 

pois a gente fica responsável 

por aquilo, por aquilo outro, 

pelo áudio, pelo vídeo, pelo 

som e por tudo que o 

programa contém.  

 

A partir disso, é criado nas 

pessoas, um impulso para a 

autonomia e para o 

empoderamento. Pelo menos 

comigo foi assim, a 

responsabilidade dada, seja 

nos mínimos detalhes da 

criação do programa me 

proporcionou uma certa 

autonomia e um certo 

empoderamento. 

 

você é, é ter certeza de várias 

coisas, diariamente.  

 

Todo dia a gente pode se 

empoderar um pouco mais. 

Todo dia é uma alternativa 

para nos empoderarmos. 

 

Então, quanto mais você 

descobre, pesquisa, ler, 

procura, conhece, busca, 

aprende, tem acesso a 

informação, você se torna 

uma pessoa empoderada.  

 

É algo construído, a cada 

passo, decisão tomada 

diariamente, é algo ilimitado, 

nunca acaba, nunca terá um 

ponto em que você chega e 

diz: eu sou empoderada e 

pronto, e acaba. Não é um 

ponto de chegada, é um 

ponto de partida. E todos os 

dias o empoderamento pode 

ser construído, pois todos os 

dias estamos nos construímos 

e nos desconstruindo e 

estamos nos empoderando de 

maneiras diferentes, todos os 

dias encontramos um 

empoderamento diferente. 

E com essa escolha você cria 

autonomia e empoderamento 

e várias outras virtudes. 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas entrevistas individuais com os jovens comunicadores do Conexões 

Periféricas, atuantes em suas diversas temporadas. 

 

Após a explanação geral sobre as ideias premissas das categorias centrais da 

pesquisa, vista pelos jovens entrevistado, é dado prosseguindo aos argumentos que favorecem 

a ideia de autonomia na juventude, relacionada às questões de independência e liberdade. 

É exposta na compreensão de Pappámikail (2010), que faz um paralelo conceitual, 

explicando as semelhanças e diferenças entre o processo de autonomização, conquista da 

independência e a conquista da liberdade. Trata-se de processos diferentes, embora estabeleçam 

aproximações e, por isso, muitas vezes são confundidos. Define que a autonomia, não 

necessariamente, depende da autossuficiência do indivíduo e nem faixa etária. 

 

Recorde-se que a autonomia, ou o seu contrário, a heteronomia, podem ser definidas 

como (in) competências psico-sociológicas (transitórias ou permanentes), também 
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servindo para aferir a condição global do sujeito face aos outros, numa ou em todas 

as dimensões da sua existência, independentemente da fase do seu ciclo de vida 

(PAPPÁMIAIL, 2010, p. 404). 

 

Em sua compreensão, a condição material é relevante na conquista da autonomia, 

embora não seja primordial. Ainda que proponham ideias semelhantes, é possível o jovem ter 

autonomia com dependência material, ainda que seja menos valorizada pela sociedade e que 

inibam o reconhecimento da autonomia identitária, contudo nada impede sua construção. 

Segundo Pappámikail (2010, p. 404) “Muitos jovens respondem, justamente, reivindicando a 

autonomia como um dos principais eixos da sua identidade”.  

 O conceito de autonomia também se relaciona com a noção de liberdade. Isso 

porque condensa traços teóricos do conceito de autonomia. Quanto mais liberdade mais 

autonomia? A liberdade é condicionante necessária para o sujeito ser autônomo? Pappámikail 

(2010, p. 405) entende por liberdade a “capacidade de agir sem constrangimentos e com os 

recursos e o poder necessários para objectivar as intenções que motivam a acção em primeiro 

lugar”. 

Já a autonomia é entendida por Pappámikail (2010, p. 405), como “uma 

competência (ou conjunto de competências) do sujeito, ou seja, uma condição eminentemente 

subjectiva e interior, ao passo que a liberdade situarse-ia no espaço que vai do indivíduo e suas 

motivações ao exterior e aos potenciais constrangimentos à acção”. Nesse intuito, o sujeito pode 

ser autônomo sem usufruir de liberdade, e pode ser livre sem usufruir da autonomia.  

Alguns jovens em suas falas, propuseram a intenção de que conseguem ser 

autônomos, ainda que não desfrutem de certas liberdades. Como o caso de Lilian, já 

mencionado anteriormente. Ela sabe e vive a questão da falta de dinheiro para coisas básicas, 

como o poder se locomover até a formação. Ainda assim, diante dessa restrição financeira, a 

jovem alega que conseguiu ter autonomia de continuar indo as formações, por meio de medidas 

alternativas para conseguir recursos que cobrissem as despesas básicas, como o dinheiro da 

passagem de ônibus.  

Embora a percepção de Pappámikail (2010) esteja em discordância com a 

concepção freireana, que acredita que para ter autonomia é preciso liberdade, e que a liberdade 

é um aspecto da diolocidade, a lógica deste pensamento dialoga com a fala de alguns jovens 

sobre autonomia, liberdade e independência.  

É possível ser autônomo e não ter recursos materiais que viabilizem ainda mais sua 

independência. Assim como é possível ser independente e ter autonomia, ideia predominante 

no imaginário coletivo. 
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No âmbito do campo educomunicativo, proposta condutora da formação em análise 

(Conexões Periféricas) é importante trazer a fala de Soares (2006) quanto à relação entre 

autonomia e protagonismo no fazer educomunicativo.  

Ele reflete que a postura autônoma é condição fundamental para a cogestão 

acontecer na Educomunicação, em que a relação horizontal de A com B volta seus esforços 

para o processo e não para o produto. Nesse processo, todos são solidários, todos são 

vencedores, nega-se a competição e se propõe uma caminhada lado a lado, por isso a concepção 

protagonista é distanciada do entendimento da autonomia.  

Assim, não se deve confundir autonomia com protagonismo, “termo mais que 

apropriado às práticas de luta e competição, dentre elas a guerra” (Soares, 2006, p. 8). Também 

não se aprova a comparação da autonomia, com a ideia de modelo ou líder. O protagonista está 

submetido a lógica capitalista, onde há somente um vencedor, foca no produto, remete a ideia 

do antagonista, por isso não há solidariedade.  

O presente estudo reconhece os limites conceituais entre autonomia e 

protagonismo, entretanto não compactua com o entendimento separatista em que o 

protagonismo é exposto como algo ruim (lógica capitalista, competição, egoísmo e etc), como 

é aplicado por Soares. Apesar disso, é válido apresentar seu pensamento sobre alguns limites 

conceituais entre protagonismo e autonomia. Nesse ponto, Soares (2006) considera que o 

sujeito autônomo, tem como valor norteador, a solidariedade, que se manifesta como 

sentimento, pensamento e prática. O sujeito autônomo entende que sua ação decorre de uma 

ação compartilhada, discutida e decidida coletivamente. Dessa forma se diferencia do 

protagonista, pois este faz suas próprias leis e tenta impor o que pensa aos demais ou ainda, que 

se apresenta à frente dos outros, como personagem principal.  

Mais a frente, o estudo demonstra, através dos achados e das falas dos jovens que 

apesar de termos próximos, autonomia e protagonismo, são complementares, um leva ao outro. 

Ora, se sou autônomo tenho condições de ser protagonista, seja no ambito individual ou 

coletivo. Ser protagonista, segundo os jovens entrevistados é uma condição latente na maioria 

deles, quase todos se consideram protagonistas de suas vidas e no caso da formação do 

Conexões Periféricas, algumas situações permitiram que eles também exercessem o 

protagonismo, ainda que com ideiais de coletividade e solidariedade. Ou seja, cada jovem pode 

ser protagonista sem anular o outro e a autonomia, segundo eles é condição preponderante neste 

alcance pelo protagonismo. 

Uma experiência educomunicativa que mistura protagonismo, autonomia e 

empoderamento é apresentada por Lostada e Souza (2016). Os autores apresentam um modo de 
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pensar a escola, a partir da Educomunicação. A partir dessa proposta, evidenciam o termo 

protagonismo juvenil, conectado à concepção de empoderamento e participação democrática 

da juventude. Também destacam que a prática do protagonismo, no âmbito do desenvolvimento 

pessoal interfere no senso de identidade, autoestima, autoconceito, autodeterminação, 

autorrealização, autoconfiança em prol da plenitude do sentido da vida.  

Lostada e Souza (2016) concordam que o protagonismo juvenil é uma atuação 

conjunta, um exercício de uma corresponsabilidade entre jovens e adultos. O jovem não fica 

isolado fazendo o que bem entende para gerar seu protagonismo, pois os precisa de uma 

mediação diretiva, desde que ela não bloqueie sua iniciativa e criatividade. Deve haver, então, 

o direcionamento de um educador, que o conduza à autoconfiança, autodeterminação e 

autonomia.  

Em um contexto de vulnerabilidade social, políticas públicas e juventudes, 

semelhante ao Programa Conexões Periféricas, destacamos também, a experiência analisada 

por Silva (2014), com as juventudes participantes do grupo de dança do Cuca Barra do Ceará. 

O termo protagonismo juvenil, como destacado pela autora, passa a ser usado, intensamente, 

no contexto das políticas públicas. O jovem é visto como autor social, que participa e é autor 

dos movimentos de transformações da sociedade. A associação do termo protagonismo às 

políticas públicas, neste âmbito de investigação, considera os jovens como autores sociais de 

suas próprias vidas, capazes de promover o protagonismo individual e coletivo. 

Dentro desse ponto de vista, Silva (2014) usa a abordagem do termo protagonismo 

no estudo, envolvendo-o com as dimensões psicológicas, para entender o protagonismo como 

via de superação das condições adversas das juventudes. Também assinala que as teorias sobre 

esta temática no campo da juventude são mais próximas aos termos de participação social e 

política, cidadania e promoção da autonomia.  

Silva (2014) apresenta alguns posicionamentos, dentre os quais ressalta-se o sentido 

do termo protagonismo juvenil, a partir da dimensão política. Assim, o protagonismo é uma 

posição de destaque e que essa posição conduza o jovem para a empreitada em busca da 

transformação social fundamentada na pedagogia da autonomia de Paulo Freire. “Desse modo, 

o protagonismo que promove a autonomia, baseada na liberdade, vai pôr entre os (des) 

caminhos do fortalecimento e do exercício da cidadania” (SILVA, 2014, p. 100). 

A autora mostra que o protagonismo também é visto como uma via de superação 

da condição de pobreza. Lembra também, que o termo é conhecido pela posição de centralidade 

dada ao jovem, correspondendo ao sinônimo de “autonomia, empoderamento, cidadania, 

responsabilidade social, ação solidária, intervenção social, dentre outros” (SILVA, 2014, p. 88).  
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Ferreti, Zibas e Tartuce (2004), ao analisarem o protagonismo juvenil na área 

educacional, encontraram fluidez conceitual, um panorama teórico multifacetado, carregado de 

significado pedagógico e político. É um conceito passível de inúmeras interpretações que tem 

relação com outros conceitos, como participação, responsabilidade social, identidade, 

autonomia e cidadania, como vimos em Silva (2014) e Lostada e Souza (2016).  

No contexto pedagógico, Ferreti, Zibas e Tartuce (2004) afirmam que a ideia de 

protagonismo está diretamente ligada à participação do jovem no enfrentamento de situações 

da realidade. Outra forma abordada a partir da relação entre protagonismo e educação é a 

concepção de superação das adversidades, circunstancia que se aproxima do conceito de 

resiliência. Uma concepção etimológica do protagonismo recai sobre o teatro, em que é dado 

destaque ao ator principal, o protagonista. (FERRETI; ZIBAS; TARTUCE, 2004). 

Schwertner e Fischer (2012) tratam da juventude e analisam a relação entre o tempo, 

o protagonismo e os jovens de uma escola pública em Porto Alegre (RS). Dentro de suas 

observações, os autores usam diversas referências teóricas para argumentar que o protagonismo 

juvenil está diretamente ligado à participação dos jovens em diversas instituições, movimentos 

sociais, escola, família, mídia e em outros espaços. 

Também apresentam o argumento de que os jovens são atores sociais que 

vivenciam, experimentam, produzem, participam e trocam experiências. Para eles, o termo 

protagonismo juvenil permeia pelo Direito, Sociologia, Psicanálise e pela Educação, e apontam 

que o protagonismo potencializa o repertório de vida dos jovens visando, considerando-os além 

de um pré-projeto de futuro (SCHWERTNER; FISCHER, 2012).  

Abrimos um parêntese neste ponto, para evidenciarmos a percepção de Dayrell e 

Carrano (2003) do jovem como um “vir a ser”, tratado na fala de Sales e Vasconcelos (2016). 

Diante da tendência de enxergar a juventude mirada para a projeção no futuro, as autoras 

compartilham a condição de transitoriedade da juventude. “Nesse sentido, a juventude é vista 

como algo que ainda não chegou a ser, negando o presente vivido” (SALES; VASCONCELOS, 

2016, p.74). 

O termo protagonismo assumiu o entendimento de expressão mágica de salvação, 

conforme Schwertner e Fischer (2012), principalmente para os jovens das classes mais pobres, 

que acabam sendo o foco das políticas públicas ou ONGs. Com efeito, os autores fazem críticas 

às conceituações limitadas de protagonismo. Elas não ressaltam as facetas importantes da vida 

dos grupos, como a arte, as ações comunitárias, as diferentes formas de sociabilidade e, 

esquecem do básico, que qualquer pessoa pode ser protagonista, ou seja, assumir a posição de 

sujeito principal de suas ações.  
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Segundo o coordenador do Programa, Rogério Maia, as prioridades da experiência 

formativa do Conexões Periféricas são: o debate sobre as temáticas escolhidas, o rodízio de 

funções, a liberdade de criação, dentro dos limites editoriais da instituição e a autonomia das 

ações durante o processo, proporcionando aos jovens o empoderamento de seus potenciais. 

Nesse contexto prático, ressaltamos que a valorização do protagonismo juvenil é uma das 

diretrizes funcionais da Rede Cuca e fundamenta suas iniciativas, como o Conexões Periféricas. 

Por razões de tempo e espaço para execução desta pesquisa, são apresentadas 

apenas algumas compreensões acerca da temática, a fim de dialogar com o objetivo proposto 

pelo o estudo. Logo, entende-se que essas colaborações não correspondam a densidade do 

debate sobre protagonismo juvenil, mas assinalam caminhos para este entendimento. 

Por fim, diante da expectativa do exercício do protagonismo juvenil encontrada no 

Programa Conexões Periféricas, através da autonomia e do empoderamento juvenil, 

compartilhamos a fala de Paulo Freire para introduzirmos o próximo tópico, que aprofundará 

as discurssões sobre empoderamento e autonomia, a partir do olhar de Paulo Freire. 

 Freire (1996) defende que o ato de ensinar exige respeito à autonomia do educando, 

seja ele criança, jovem, adulto, velho. O presente estudo compactua com o entendimento de que 

a prática educativa não deve desrespeitar a curiosidade, o gosto estético, a inquietude, a 

linguagem, a sintaxe e a prosódia dos mesmos, tal como prega Freire (1996). Assim, “O respeito 

à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou 

não conceder uns aos outros” (FREIRE, 1996, p. 35).  

É com esta valorização da autonomia na educação que retomamos a reflexão sobre 

dois assuntos transversais ao protagonismo juvenil: autonomia e empoderamento.  

 

6.3.1 Empoderamento e Autonomia na perspectiva de Paulo Freire 

 

Autonomia e Empowerment, são dois conceitos tecidos dentro da linguagem da 

pedagogia libertadora, que se cruzam com a compreensão de Protagonismo Juvenil, destacada 

por esta pesquisa. Para estabelecer essa relação, as obras freireanas Medo e Ousadia e 

Pedagogia da Autonomia foram suporte desta análise junto a prática formativa do Conexões 

Periféricas. A partir deste panorama freireano e das contribuições de outros autores, tecemos 

nossas considerações sobre Protagonismo Juvenil e a vivência dos jovens participantes do 

Programa Conexões Periféricas. 
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Empoderamento, Autonomia e Protagonismo são conceitos distintos, que trazem 

múltiplas interpretações, dentre as quais existem aproximações. Nesse tópico, propomo-nos a 

entender essa sintonia a partir da fundamentação do pensamento freireano e de outros autores. 

Empoderamento é uma palavra que voltou a ter destaque nos últimos tempos. É 

vista na fala de alguns movimentos sociais, principalmente nos feministas, assim como nas 

iniciativas privadas que promovem o autoconhecimento como mercadoria, como por exemplo 

os livros, cursos e palestras que reproduzem os manuais do “como fazer/ser” na busca pelo 

empoderamento individual. Nesse caso, o empoderamento é diretamente relacionado à ideia de 

superação e sucesso. Essa é a lógica americana de empowerment, traduzindo, o ato de dar poder 

ou de obter o poder, seja indivíduo, organização ou movimento. 

Neste trabalho, evidenciamos a proposta de Paulo Freire que vai de encontro a 

perspectiva individualista da lógica americana. Em Medo e Ousadia, o ensino transformador 

projeta o empowerment que remete a pluralidade, à solidariedade e não a individualidade. 

Portanto, Freire (1986) faz questão de mostrar que sua concepção sobre 

empowerment, não se assemelha com a concepção das escolas progressistas inglesas. Ações 

que incentivam o desenvolvimento de alunos “autodirigidos”, onde a educação está para fazer 

oposição ao autoritarismo. Fundamentada na visão de que a autonomia do aprendiz individual 

é a saída para o exercício da democracia e do empoderamento.  

Ao refletir sobre o paradoxo em que o empoderamento americano está inserido, Ira 

(1986, p. 73) pondera que, “Portanto, as pessoas se envolvem num exercício de massa pelo 

aperfeiçoamento através do apelo ao individualismo”. Ele refere-se às concepções de 

autoaperfeiçoamento (receita individualista) seguida por multidões. 

Por isso, Freire (1986) mostra receio em usar a palavra empoderamento, no sentido 

usual. Segundo ele, algumas pessoas podem responsabilizar o ato de empoderar a uma prática 

que ativa a potencialidade criativa do aluno, o que seria empoderamento na visão americana. 

Essa possibilidade resulta na limitação do papel do professor apenas para a função de 

“ascender” o aluno, e o resto é por conta deste. Parece muito simples. 

Soa como se o empowerment fosse uma saída fácil para se usar com os educandos, 

mas não é. Ainda que esse tipo de prática resulte numa certa autonomia dos educandos, “não é 

o suficiente para torna-los aptos a efetuar as transformações políticas radicais necessárias à 

sociedade brasileira” (FREIRE, 1986, p. 70).  

Tendo essa preocupação social, Freire (1986) lança sua contribuição ao conceito. 

Para ele, empoderar é um esforço crítico pela transformação social, é o que chama de 

empoderamento social. Nessa corrente de pensamento, o educador chega à reflexão da 
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possiblidade do enxergar o empoderamento como uma atividade social, que também não deixa 

de ser um empoderamento na perspectiva individual, desde que seja coletiva. 

Freire (1986) esclarece que a concepção de empoderamento que traz consigo não 

está relacionada à concepção de “autoemancipação individual”, isto é, ninguém pode se sentir 

livre individualmente sem esse sentimento de ser social. Assim, são apenas noções individuais 

de progresso, como se a sua liberdade dependesse da minha e vice-versa. Caso contrário estaria 

apenas reproduzindo o sentido individualista de empoderamento. 

Ira (1986) complementa Freire (1986), dizendo que o empowerment da classe 

social, estabelece as potencialidades e os limites da pedagogia libertadora. Por fim, a ação de 

empoderar remete a uma prática social em que as classes oprimidas lutam por sua liberdade e 

encontram na educação uma forte aliada para esse tipo de empoderamento, proposto por Paulo 

Freire: é empoderamento em seu sentido transformador. 

Dentro desse raciocínio, é verificado que o Programa Conexões Periféricas tem 

inclinações para o empenho no empoderamento social aos olhos de Freire.  É percebido, durante 

as investigações, que a formação ao oportunizar responsabilidades, funções, conhecimentos, 

espaços de fala aos jovens, ao permitir a produção, o debate e a transmissão de temáticas, 

excluídas, silenciadas ou deturpadas pela grande mídia são caminhos para o exercício do 

empoderamento como atividade social.  

Na visão freireana, essas ações podem ser possibilidades de empoderamento na 

perspectiva individual, mas também na social, uma vez que, podem levar à pretensões de 

transformações sociais. Transformações vindas do ato de romper o próprio esteriótipo de 

juventudes periféricas, reproduzido pela mídia tradicional e conscentida pelo imaginário 

popular. Os jovens comunicadores do Conexões Periféricas, por meio da formação e do 

programa tem a oportunidade de superar os estigmas de que jovem da periferia é : preto, pobre, 

perigoso e sem oportunidades de ascensão social. Além disso, a oportunidade de debater na 

grande mídia, suas representações e os assuntos de relevantes para o debate social, também é 

visto como um possível caminho para tais transformações. 

Redirecionando a discussão para o conceito de autonomia, é possível relacioná-lo 

às práticas e ações educativas não formais, pois em todas as experiências formativas, a 

autonomia do educando é fundamental para a educação que se propõe ser transformadora, como 

acredita Paulo Freire. Pedagogia da Autonomia é um convite para que os educandos assumam 

a posição de sujeitos, na produção do conhecimento. Condição necessária para pensar a ética, 

a dignidade e a autonomia.  
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Portanto, aceitamos o convite do educador, feito nessa obra e resgatamos neste 

estudo a concepção de que a autonomia é um imperativo ético da natureza humana. 

Somente a autonomia concede ao sujeito educando ser além do que um espectador de sua 

aprendizagem. Nesse rumo, para Paulo Freire, o reconhecimento do educando como sujeito 

deste processo o torna autônomo.  

Por isso, partimos da Pedagogia da Autonomia para esclarecer alguns aspectos 

fundamentais na compressão do conceito de protagonismo juvenil, no contexto das vivências 

do Programa Conexões Periféricas. 

A mestra em Educação Edna Oliveira, a convite do educador, escreveu o prefácio 

da obra e comenta a importância da autonomia para a prática docente enquanto dimensão social 

da formação humana. Para ela, a condição necessária para promover a autonomia do 

educando é o convite que o educador realiza, para que os educandos se assumam enquanto 

sujeitos sócio-histórico-culturais do ato de conhecer. Anuncia também que o conceito de 

autonomia para Paulo Freire está longe da lógica neoliberal, que o associa ao estímulo ao 

individualismo e à competitividade. 

Em Pedagogia da Autonomia, Paulo Freire reflete a prática educativa progressiva, 

sob a perspectiva da autonomia do educando. Em sua análise, a categoria temática autonomia 

está presente nos três capítulos da obra, entretanto faremos um apanhado breve sobre alguns 

aspectos, relacionando à prática formativa do Programa Conexões Periféricas. 

Em Pedagogia da Autonomia, a temática principal se incorpora à análise de vários 

saberes fundamentais à prática educativa-crítica/progressista. Freire (1996) enumera uma série 

de exigências47 ao educador, para que ele se insira nesse contexto. Reconhecemos que sua lista 

de exigências vai além de um manual com orientações a ser seguido. Usamos algumas dessas 

exigências analisando a autonomia, a partir da perspectiva do educador, como propõe o autor, 

relacionando as observações a partir da perspectiva do educando (as juventudes do Conexões 

Periféricas) como propõe este estudo. 

O primeiro saber fundamental relacionado à autonomia no processo formativo é a 

concepção de que o ensinar não é transferência de conhecimento. Assumindo o sentido 

autônomo, para Freire (1996), ensinar é a criação de possibilidades para produção ou construção 

do conhecimento, numa perspectiva de parceria entre os envolvidos. 

O conhecimento técnico do Programa Conexões Periféricas é construído na prática 

do fazer audiovisual, ou seja, na produção do próprio programa. Há momentos teóricos, mas 

                                                           
47 Exigências, conforme expresso nos títulos de cada tópico do livro Pedagogia da Autonomia. “Ensinar exige 

criticidade”. 
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quase sempre são intercalados no meio da vivência prática: nas reportagens, edições, mas 

gravações de cabeça ou nas produções. Ainda que os jovens estejam em sala de aula ou em 

estúdio, tratando sobre assuntos técnicos, como por exemplo linha editorial, postura diante do 

vídeo, como estabelecer vínculo com o entrevistado, entre outros detalhes, o conhecimento não 

é simplesmente transferido.  

Ainda que tenha um programa de conteúdo a ser posto em aula, o professor de 

audiovisual da Rede Cuca, conduz o momento formativo de maneira dialógica. Os encontros 

acontecem sempre com os jovens dispostos em círculos, é passada a pauta do dia, é dada a 

oportunidade para que todos tenham acesso as pautas e demais produções, compartilhadas no 

drive e o grupo de WhatsApp.  

Esses espaços são extensões da turma, em que todos discutem e escolhem a pauta e 

a ordem dos assuntos do dia. O Professor realiza poucas interferências verbais, tomando nota 

de todas as pautas tratadas para fins de registro e disposição das falas e, quando intervém é no 

sentido de questionar se todos os jovens têm algo a acrescentar, a alterar, ajustar ou não as 

pautas do dia. 

A exceção se deu no encontro em que se definiu o roteiro do segundo programa, no 

final de outubro de 2018, quando o professor Rafael informou aos alunos que o roteiro seria de 

sua responsabilidade, para servir de possibilidade conceitual para outros programas. Ele 

explicou que o conceito poderia ser modificado ao longo das gravações dos demais programas, 

caso fosse o desejo da turma. Vale ressaltar que o grupo já tinha tido momentos teóricos sobre 

o que é e como é construído um roteiro. Inclusive, tinham realizado, de autoria própria, o roteiro 

do primeiro programa48, sem a intervenção do professor. Salientamos que essa produção não 

vingou. Depois de apresentar o vídeo à diretoria do Cuca, optaram por não transmiti-lo, 

alegando falta de qualidade técnica e jornalística. Passaram a considerá-lo como um programa 

piloto, um teste, um exercício para as futuras produções. 

Fazemos uma consideração sobre a intervenção do professor na elaboração do 

roteiro do segundo programa, restringindo a autonomia dos jovens para esta ação. Além dessa 

intervenção, houve outra situação em que averiguamos que os jovens não tiveram a 

oportunidade de serem autônomos: na edição do programa.  

                                                           
48 O primeiro programa da quarta temporada foi destinado a ser um conceitual da proposta do Conexões Periféricas. 

O programa refletiu o conceito, suas origens, inspirações, intervenções ao longo das temporadas e entrevistou a 

Coordenadora de Educação do Cuca, a jornalista e educadora Zoraia, ex-jovens comunicadores das temporadas 

passadas e teve a participação do quadro “povo fala”, sobre a percepção das pessoas do que era o Conexões 

Periféricas. 
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Os primeiros encontros da temporada se concentraram em visitas guiadas a espaços 

de Fortaleza (Museu Firmeza, no Monbubim e Passeio Público), aliadas a oficinas de 

fotografias e entrosamento da turma, encontros teóricos e práticos sobre temas introdutórios 

para a concepção de um produto audiovisual, discussão das temáticas abordadas em todos os 

programas, montagem e execução do primeiro programa (roteiro, produção, entrevistas, 

gravações). Essa rotina veio se repetindo ao longo dos demais encontros, que acontecem às 

terças e quintas, pela manhã.  

A edição do material bruto produzido, ficava sendo realizada durante as tardes, pelo 

professor Rafael. Até o momento de acompanhamento presencial dos encontros, não foi 

inserida a edição do programa como um momento de formação, dentro do tempo de formação, 

embora tenha sido avisado em sala de aula que o procedimento de edição seria trabalhado com 

a turma posteriormente. O professor alegou que, por razões de tempo, que implica no prazo de 

entrega dos vídeos, as edições foram realizadas pela equipe Cuca. 

Vale ressaltar que o professor também informava aos jovens que as edições eram 

feitas à tarde e os convidava, caso alguém tivesse tempo e interesse. O professor também tinha 

o cuidado de mostrar o conteúdo editado à turma no encontro seguinte. Não presenciamos 

nenhum momento de edição realizado pelo grupo nesse período de observação, durante os dois 

primeiros meses do Programa.  

O convite para participação da edição e a amostragem inicial são ações inclusivas, 

porém, distantes das propostas de autonomia ou protagonismo. A edição é uma fase de seleção 

de informação. Vai além de uma montagem de áudio, imagem e efeitos sincronizados em uma 

linha do tempo de um programa de computador. É na edição que outros critérios de seleção são 

usados. Ainda que a edição siga a proposta do roteiro, elaborado de forma colaborativa pelos 

jovens, alguns elementos durante sua realização não seguem o roteiro, seguem o critério de 

seleção do editor, como a inclusão ou exclusão de uma fala de um entrevistado.  

Acreditamos que, devido ao tempo, a edição fica como algo secundário, sobrando 

para o professor executá-la em outro período. A edição, apesar de ser um dos processos finais 

da produção audiovisual, é também um processo de filtragem de conteúdo, e, vendo por este 

ângulo, compreende-se que os jovens não estão inseridos nesse processo de escolha, 

distanciando da proposta de protagonismo juvenil em que o programa é embasado. 

Outro saber fundamental à autonomia expresso por Freire (1996) é a premissa de 

que “ensinar exige pesquisa”, este é outro saber fundamental a prática pedagógica da 

autonomia. O pesquisar, dentro da experiência do Conexões Periféricas, é uma ação latente e 

corriqueira. Quase sempre, os jovens estão em pesquisa, sobre a pauta para o próximo encontro, 
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sobre entrevistado ou entrevistada, sobre o trajeto de acesso ao local da gravação exte rna, sobre 

qual o ambiente mais propício para locação de uma gravação, sobre os requisitos de áudio e 

som e sobre os assuntos pertinentes e introdutórios que regem o roteiro do programa.  

Enfim, percebemos que a ação de pesquisar é corriqueira e necessária à execução 

do programa, e que é na pesquisa que se ensina e aprende, inclusive os conteúdos da grade 

formativa. A esse respeito, Freire (1996, p. 14) comenta que, “Enquanto ensino continuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. 

Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para 

conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade”. 

Outra concepção da Pedagogia da Autonomia é o respeito aos saberes do 

educando. Freire (1996) afirma que é fundamental aproveitar a experiência dos educandos no 

processo de aprendizagem. Sobre esse aspecto, o educador ressalta a necessidade de estabelecer 

uma intimidade entre os saberes curriculares e a experiência social dos alunos.  

Do ponto de vista institucional, a pesquisa entende que há este respeito, quando há 

um movimento de aproximação ao repertório do educando. No Conexões Periféricas é notado 

desde os momentos mais subjetivos, como a escolha das temáticas norteadora dos programas 

da temporada, considerando que cada programa a temática muda, até os momentos de formação 

técnica. No decorrer do processo, a construção dos possíveis temas e subtemas a serem 

transformados em programas, os jovens trazem para o projeto/roteiro suas cargas ideológicas, 

curiosidades, saberes e afinidades.  

Por outro lado, do ponto de vista acadêmico, considerando a proposta do respeito 

aos saberes do educando e relacionando com a experiência do Conexões Periféricas, o estudo 

destaca que não houve uma aceitação aos saberes dos jovens, em dois momentos (explícitos 

nos Diários de Campo): no apagamento da conta da formação Conexões Perifericas no 

Instagram, ação autônoma de criação dos jovens e retirada sem o conscntimento dos mesmo e 

a queda do primeiro programa, sendo maqueado como um produto piloto/teste, em virtude da 

qualidade não aceita para veicunlação na televisão.  

Essas duas ações foram uma quebra na proposta protagonista, que o próprio Cuca 

incentiva, inclusive dentro do processo formativos, nesses dois momentos, que se desdobraram 

em outros e que provocou uma reação efetiva entre a turma (fase bad, dita pelos jovens – ver 

Diário de Campo), intervindo consideravelmente, na pretensão de promoção do protagonismo 

juvenil. Na ocasião em que os saberes dos educandos foram negados, a autonomia dos jovens 

é regulada, conforme os interesses instituicionais da Rede Cuca, resultando uma sugestão de 

protagonismo a margem da concepção freireana e de outros autores. Se é que se pode falar em 
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protagonismo nesses dois casos. Portanto, nesse aspecto o programa mostrou ter uma intenção 

de valorizar a escuta, contudo não se pode afirmar que é uma realidade plena. Houve um 

movimento entre a escuta e a negação da escuta.  

Entretanto, a formação não se resumiu apenas nestes dois acontecimentos. Outras 

ações e procedimentos ao longo da temporada foram válidos para uma real validação do 

protagonismo juvenil. 

Produzir e jogar no ar um programa de TV exige criatividade. As juventudes 

integrantes do programa são estimuladas a cada instante da formação a valorizar o senso 

criativo, uma vez que a proposta do programa é fugir do formato tradicional de se fazer TV. 

Não apenas por querer ser diferente dos demais, mas o contexto em que estão inseridos (uma 

política pública para jovens da periferia) exige uma iniciativa que envolva temas e formatos 

não convencionais da mídia tradicional.  

Esse aspecto permite criticidade ao projeto e aos jovens que os produzem. A 

criticidade está diretamente conectada a Pedagogia da Autonomia, compreendendo um 

dos saberes fundamentais à pratica educativa progressista e libertadora, a partir 

perspectiva de Paulo Freire. Para o educador, a criticidade tem seu ponto de partida na 

curiosidade, na inquietação indagadora, na busca pelo esclarecimento: “Não haveria 

criatividade sem a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante 

do mundo que não fizemos, acrescentando a ele algo que fazemos” (FREIRE, 1996, p.15). 

Portanto, a autonomia, no sentido de que ensinar não é transferência de 

conhecimento, de que aprender está conectado com o ato de pesquisar, de que são fundamentais 

o respeito e a aproximação aos saberes dos alunos e de que ensinar/aprender exige criticidade 

do educador e do educando são competências para o exercício de uma construção de saberes, 

em que os sujeitos envolvidos, tornem-se autônomos desse processo. Conforme exposto acima, 

essas são circunstâncias presentes e potenciais no Programa Conexões Periféricas, 

configurando-o como uma experiência formativa autônoma para a valorização do protagonismo 

juvenil. 

Ainda seguindo a corrente de pensamento freireana, destacam-se outros saberes 

fundamentais para a Pedagogia da Autonomia, como a tomada consciente de decisões, o saber 

escutar, a disponibilidade para o diálogo. Esses são saberes da Pedagogia da Autonomia, 

presentes na ação educativa em grupo do Conexões Periféricas.  

Para Freire (1996, p. 46), “A importância do silêncio no espaço da comunicação é 

fundamental”, ou seja, o saber escutar implica até na escuta do silêncio. É uma busca de ingresso 
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no movimento interno do pensamento do outro, é preciso respeitar a leitura de mundo do 

educando para que tenha disponibilidade para um diálogo freireano. 

Freire (1996) considera que a tomada consciente de decisões colabora para 

constituição e solidez da autonomia do educando. O ser humano, consciente de seu 

inacabamento se faz um ser de decisão, a cada escolha deita. Na educação essas escolhas, 

tomadas de forma consciente e crítica pelos sujeitos participantes os conduzem a uma 

demonstração de que é possível mudar. 

Com a ação desses jovens, pensando e criando conteúdos inclusivos, reflexivos e 

críticos, é fortalecida não só a ideia de protagonismo juvenil, contudo estabelece conexões com 

o outro, com a comunidade, com a cidade, com os conflitos que rodeiam as periferias. Vale 

lembrar que tudo isso acontece em um contexto de vulnerabilidade social, opressão e violência.  

Esse paradoxo nos faz pensar que é possível, sim, haver mudanças em prol da 

transformação social, a partir de iniciativas como a do Conexões Periféricas, embora essas 

mudanças aconteçam em pequena escala (na vida desses jovens, de quem assiste o programa, 

ou daqueles que promovem a formação, da comunidade do Mondubim e seu entorno), ainda 

assim, é uma miragem de mudanças, pautadas por escolhas críticas e conscientes. 

É gratificante evidenciarmos um conjunto de interpretações sobre o protagonismo 

juvenil, autonomia e empoderamento. Valorizamos as concepções dos autores referenciados, 

principalmente de Paulo Freire, para registrarmos as diversas possibilidades de concepções 

sobre o tema em foco. Considerado esses registros teóricos, sobre o entendimento das categorias 

protagonismo, autonomia e empoderamento, seguimos para o próximo capítulo. O “Conexões 

no ar”, vem refletir tais conceitos, relacionando com as reflexões sobre a prática do Programa 

Conexões Periféricas, extraídas a partir de observações em campo, pesquisa documental, 

bibliográfica e entrevistas individuais, que se valeram da análise do discurso sob a orientação 

da técnica “Tempestade de Luz” (MORAES, 2003).  
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7 CONEXÕES NO AR: O ENCONTRO ENTRE TEORIA E CAMPO 

 

7.1 Teoria em ação 

 

Alguns encontros foram registrados nesta pesquisa. O encontro entre a teoria e o 

campo não poderia ficar de fora. Tudo está, de certa forma, conectado. Em alguns momentos, 

só teoria, em outros, só campo, mas, na maior parte desses dois anos de pesquisa, teoria e campo 

andaram lado a lado, e, desse encontro, brotaram outros encontros. É importante registrar, de 

forma breve como a teoria entra em ação, como foi pensado e respaldado teoricamente, cada 

passo dado até o dado encontro. Essa sessão mostra um resumo da proposta da pesquisa, da 

problemática central, do percurso metodológico, dos valiosos autores que fortaleceram a escrita 

e a escolha de como foi elaborada a estrutura deste trabalho. 

A pesquisa se concentra em compreender a possibilidade de protagonismo dos 

jovens participantes do Programa Conexões Periféricas da Rede Cuca. Se possibilita ou não o 

protagonismo, de que maneira, com que intensidade, o que isso impacta nos jovens e no 

programa, são detalhes apurados no decorrer das próximas páginas, após a combinação das 

coletas de dados analisadas. 

A escolha para esta compreensão percorre um caminho de pensamentos, trilhado 

por diversos autores. Entre eles o estudo vem destacando as contribuições de Ismar de Oliveira 

Soares (Educomunicação), Cecília K. Peruzzo (Comunicação Popular), Carlos Rodrigues 

Brandão (Educação Popular), Maria da Glória Marcondes Gohn (Movimentos Sociais), Mário 

Kaplún (Educomunicação), Jesús Martín-Barbero (Educomunicação), Cecília Minayou 

(Pesquisa Qualitativa), Roque Moraes (Tempestade de Luz), Pierre Bourdieu (Juventudes), 

Paulo César Rodrigues Carrano (Juventudes) e José Machado Pais (Juventude). 

O legado construído por Paulo Freire é o principal embasamento teórico desta 

pesquisa, uma vez que se trata de um educador imprescindível nas pesquisas que abordam 

iniciativas educomunicativas, em face da sua contribuição na constituição da Educomunicação 

enquanto um campo do saber. Por isso, o estudo o abraça como base teórica, dialogando com 

os demais autores, com a vivência em campo e com as entrevistas realizadas com os jovens. 

Dessa forma, trata-se de uma pesquisa freireana, que teve como proposta entender 

uma ação pedagógica (formação em audiovisual Conexões Periféricas), de natureza 

educomunicativa, e estabelecer relações com alguns pressupostos freireanos, para então, 

compreender o protagonismo juvenil nesse contexto. 
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 A escolha deste percurso teórico e da disposição das ideias deste trabalho é oriunda, 

a partir da leitura das obras de Paulo Freire: Comunicação ou extensão? (1983), Pedagogia da 

convivência (2008), Educação como prática da liberdade (1976), Pedagogia da autonomia 

(1996), Pedagogia da tolerância (2004), Pedagogia do oprimido (1987), Por uma pedagogia da 

pergunta (1985) e Medo e Ousadia: O cotidiano do professor (1986). 

Em paralelo, foi realizada uma pesquisa exploratória, antes e durante a execução da 

pesquisa, ainda na fase de revisão bibliográfica. A pesquisa exploratória teve acesso aos 

programas antigos, disponibilizados no YouTube, em visitas antecipadas ao Cuca Mondubim 

(lócus da pesquisa), acesso a documentos, como planos de aula, editais, entre outros, conversas 

informais pessoalmente, por telefone, e-mails e WhatsApp. Nesse momento, a aplicação do 

Estado da Questão (um dos capítulos deste estudo) foi essencial para o desenvolvimento da 

pesquisa e a busca pela utilidade e ineditismo, obedecendo a rigorosidade científica. 

Com o avanço e a formação inicial do corpo textual, foi possível delinear as 

estratégias para a ida a campo. Inicialmente, estava destinada a seguir os instrumentos 

metodológicos: grupo focal em combinação com o círculo dialógico de Paulo Freire, entrevistas 

narrativas, aliados à observação semiparticipante e aos diários de campo, durante o 

acompanhamento presencial da quarta temporada, que compreendeu o período entre setembro 

a dezembro de 2018. 

Entretanto, durante a vivência em campo, foram percebidas resistências, por parte 

da gestão, e inviabilidade de tempo, por parte dos jovens, para a aplicação das técnicas de 

coletas. Durante as observações semiparticipantes, o caminho metodológico foi readequado 

conforme a necessidade e a disponibilidade do grupo. Dessa forma, de grupo focal e entrevista 

narrativa, passou-se para observação semiparticipante e entrevista individual, com seis jovens, 

três deles de temporadas passadas e três deles da temporada atual. 

Dialogicidade, Autonomia e Empoderamento compõem o tripé que fundamenta 

esta pesquisa. Partem da concepção inicial de Paulo Freire, irradia para a versão dos outros 

autores e dialoga com as concepções dos jovens comunicadores do programa Conexões 

Periféricas. 

O capítulo anterior apresentou a categoria “Dialogicidade”, que foi sistematizada 

contemplando as seguintes subcategorias: Diálogo e Comunicação; Co-laboração; Tema 

Gerador/Pergunta; e Tolerância e Politização da Educação. A categoria “Empoderamento”, 

por sua vez, apresenta duas subdivisões, a saber: o Empoderamento Individual; e o 

Empoderamento Social. Já a categoria “Autonomia” foi subdividida em saberes fundamentais 

à prática educativa-crítica/progressista: Ensinar não é transferência de conhecimento; Ensinar 
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exige pesquisa; Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos; Ensinar exige tomada 

consciente de decisões; Ensinar exige saber escutar; e Ensinar exige disponibilidade para o 

diálogo. 

Os três fundamentos freireanos foram analisados junto à prática educomunicativa 

do Conexões Periféricas, com a finalidade de alcançar a compreensão da proposta do 

protagonismo juvenil e sua realidade dentro do projeto. Com a colaboração dos jovens 

comunicadores, através das entrevistas e com a vivencia dentro do programa, as categorias 

Autonomia e Empoderamento, ganharam mais notoriedade, conforme a incidência de suas falas 

sobre o assunto.  

A fase da análise de dados foi inspirada na proposta “Tempestade de Luz”, de 

Moraes (2003). A metáfora parte do pressuposto que o processo analítico cria condições para a 

“tempestade”, que surge do meio caótico, da desordem para uma nova ordem, uma ambiência 

organizada. Diante desse contexto de desordem, “formam-se flashes fugazes de raios de luz 

iluminando os fenômenos investigados, que possibilitam, por meio de um esforço de 

comunicação intenso, expressar novas compreensões atingidas ao longo da análise” 

(MORAES, 2003, p. 192). 

 Essa proposta metodológica acontece seguindo um ciclo de elementos 

constitutivos. O primeiro passo é a desmontagem do texto (unitarização), o segundo é o 

estabelecimento de relações entre as unidades (categorização), e a captura do novo emergente 

compreende o terceiro passo, que permite uma compreensão renovada do todo. O metatexto é 

o resultado da combinação dessas três fases. Maia (2003, p. 192) chama de um processo auto-

organizado, em que “o ciclo de análise descrito, ainda que composto de elementos 

racionalizados e em certa medida planejados, em seu todo constitui um processo auto-

organizado do qual emergem novas compreensões”. 

Esse momento requereu grandes esforços, compreendeu a elaboração do roteiro de 

entrevista, a articulação e disponibilidade com os entrevistados, a escuta e a transcrição 

(realizada pessoalmente pela pesquisadora), o que colaborou com a internalização das falas.  

Depois foram realizadas repetidas leituras das entrevistas, em busca da inicialização 

do processo da Análise Textual Discursiva. O processo envolve as fases da unitarização, 

categorização e nova comunicação. Essa sequência promove novas compreensões em um 

metatexto, apresentado mais à frente.  

Essas etapas foram congregadas em três tabelas (Apêndices J e L), compreendeu a 

tabela “Analise Discursiva Categorização Inicial”, apresenta a unitarização, a prévia das 

categorias centrais e periféricas (subcategorias), a tabela “Analise Categorização Final”, traz 
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apenas as categorias encontradas, organizadas em Categorias Centrais e Categorias Periféricas, 

sem o recorte feito na unitarização. Essa tabela é um resumo da primeira e condensou todas as 

categorias encontradas nas falas dos jovens entrevistados, de forma que facilitou ainda mais a 

escrita do metatexto, com as novas compreensões.  

A terceira tabela criada foi “Análise Conceitual das Categorias Centrais” (Apêndice 

K), como as categorias Autonomia, Empoderamento e Protagonismo se destacaram ao longo 

da pesquisa e passaram a ser o tripé teórico que sustenta a problemática central. Dessa forma, 

ela se propõe a apresentar as concepções pessoais de cada jovem sobre cada categoria acima.  

Feita uma explanação resumida do caminhar até aqui, é o momento de seguir para 

uma introdução de como foi a experiência em campo e, logo mais, a condensação das análises 

em diálogo com as concepções dos autores no último tópico. 

 

7.2 Campo em ação 

 

Este tópico reserva uma atenção especial para o desenrolar da ida a campo. Mais 

detalhes podem ser conferidos nos diários de campo (Apêndice B). 

O acompanhamento do projeto Conexões Periféricas, nesta quarta temporada, 

aconteceu durante as manhãs das terças e quartas-feiras, entre setembro e dezembro de 2019, 

conforme o plano de curso do Cuca. O edital previu a seleção de 15 jovens, assim como a 

transmissão do primeiro programa na TVC estava prevista entre outubro a dezembro do mesmo 

ano. Tanto o plano de curso como o edital previram uma sistematização do curso em três 

módulos: Ciclo de Estímulos, Ciclo de Produção e Ciclo de Vivências. 

A realidade não seguiu o planejado, no entanto, não por falta de competência dos 

profissionais ou dos jovens envolvidos no processo, e sim por uma série de motivos externos à 

formação, detalhados no diário de campo (Apêndice B) desta pesquisa. Até o término do 

acompanhamento do Conexões Periféricas, em 20 de dezembro de 2018, as formações não 

haviam sido concluídas. Por conta do prazo da pesquisa, foram encerradas as visitas a campo, 

mas com a certeza de que foi tempo suficiente para coletar dados a partir da vivência com o 

grupo de jovens.  

Os ciclos propostos não seguiram uma ordem cronológica, contudo, foram 

contemplados durante o processo, de forma integrada. A formação em si, foi estendida até 

março de 2019. Até esse período ainda não havia sido realizada a visita à TVC (a gestão deixou 

para o final do processo), o primeiro programa estava previsto para ser transmitido só em março 

de 2019 (segundo informações da gestão, a transmissão depende do contrato de gestão com a 
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TVC e da disponibilidade na grade de programação) e os encontros, que eram somente às terças 

e quintas, pela manhã, tiveram um acréscimo de novos dias na semana e novos horários, 

obedecendo à rotina de produção, que acelerou a partir de dezembro.  

A rotina de produção depende da disponibilidade dos jovens, dos entrevistados, dos 

locais escolhidos pelos jovens para a gravação, do carro do Cuca, que os leva até as locais de 

gravação, dos equipamentos, que são compartilhados por outros projetos do Cuca. 

Outro diferencial, nesta edição é a execução do projeto em rede. As três temporadas 

passadas foram realizadas, simultaneamente nos três Cucas, ou seja, em rede. Segundo 

informações do atual Coordenador de Comunicação, João Bento, passadas informalmente, por 

razões políticas e de gestão do Cuca, desta vez, a quarta temporada foi ofertada para todos os 

jovens de Fortaleza, só que concentrada no Cuca Mondubim, não obedecendo o caráter em rede. 

Antes, cada Cuca — o Jangurussu, o Mondubim e o Barra do Ceará — tinhas suas turmas de 

Conexões Periféricas, no mesmo período, em alguns momentos todos se reunião, para discutir 

a linha editorial do programa e pautas gerais, depois cada Cuca produzia independente, um 

programa e ao final do processo as três turmas se reuniam novamente para produzir um 

programa final, em conjunto, em rede. 

Em entrevista (Apêndice A), o antigo Coordenador de Comunicação da Rede Cuca, 

Rogério Maia referiu em vários momentos de sua fala a importância dessa proposta em rede e 

explica seu funcionamento: “Fazemos uma escala no começo para elaborar o qual Cuca vai 

iniciar e sequencia, que se repete a cada três e os últimos programas foram gravados em rede. 

Os jovens de cada Cuca, gravaram um quadro especifico do programa em rede”. 

Em sua visão, a proposta em rede oportuniza uma unidade ao projeto e melhora na 

questão da evasão dos jovens. Sua fala é de 2017 antes de a 4ª temporada acontecer, e nesse 

momento dizia que o caráter em rede ajudaria na formação de uma espinha dorsal do programa: 

“Quem for assistir o programa vai ver um programa da rede Cuca, independente de qual Cuca 

esteja na pauta”. 

Até a presente data, a gestão não havia direcionamentos sobre a abertura de uma 

nova turma para os demais Cucas. Percebe-se que o caráter rede foi ajustado para a unificação 

em um equipamento do Cuca, o Mondubim, como aconteceu nesta edição. Outro fato da 

realidade da 4ª temporada é a quantidade de alunos selecionados que permaneceram no 

processo formativo. O edital previu 15 alunos, e foi esse o número de selecionados, porém, nos 

primeiros encontros, apenas estiveram presentes 13 alunos. No decorrer do processo, esse 

número foi reduzindo para 3 a 5 alunos por encontro, geralmente. 
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Diante desse panorama que contextualiza a situação atual da formação Conexões 

Periféricas, em 2018, uma circunstância que continua fidedigna ao que foi proposto desde o 

início é a intenção de oferecer um curso de audiovisual, com o objetivo de criar uma web série, 

tendo os jovens como protagonistas do processo formativo. Para isso, foi proposto o rodízio de 

funções: pauta, roteiro, produção, reportagem, edição, som/imagem e apresentação. Até o 

momento de acompanhamento da temporada esses dois pontos foram comtemplados, como 

expressos nas descrições dos diários de campo (Apêndice B), nas fotos e nas observações 

realizadas durante as aulas. 

Durante um dos primeiros encontros, o professor de áudio visual Rafael Parente 

sugeriu que a turma fosse pensando no critério para formação das equipes de produção para 

concretizar o esquema de rodízio de funções. 

 

Pode haver rodízio ou não, pode estar em mais de uma equipe ou não. Vai ser por 

afinidade ou por capacidade. Até aqui não teve função definida, mas daqui para frente 

é preciso mantermos uma lógica e um ritmo de produção com funções definidas. 

Precisamos abraçar responsabilidades. As funções estão postas na mesa, dependendo 

da personalidade se escolhe as funções. (Diário de campo - Apêndice B) 

 

Maia já havia introduzido essa característica própria do projeto, quando falou que 

o jovem que vem para a formação do Conexões Periféricas não vem para ser apenas 

apresentador de programa, editor, diretor (funções de maior destaque).  

 

Trabalhamos desde o começo que somos um grupo de produção, edição, de 

apresentação e de reportagem. Isso já é feito em sala com o professor, essa rotatividade 

das funções. Todo mundo fazendo tudo. Além de ser importante para a identificação 

do jovem com as variadas funções, os prepara para o mercado de trabalho. (Rogério 

Maia) 

 

É notória a relevância do rodizio de atividades para a promoção do protagonismo 

dentro da formação. Assim também é importante a condução do encontro por parte do professor. 

A pesquisa se concentra na compreensão do protagonismo dos jovens comunicadores da Rede 

Cuca, entretanto, lançar um olhar para o outro extremo da formação, o professor, também é 

fundamental para esse entendimento. 

Foi percebido o estimulo à autonomia dos jovens em pequenas frases do professor, 

que intervia brevemente, em momentos oportunos e sempre mantinha uma rotina dialógica 

entre o grupo, desde a disposição das cadeiras em círculo, até sua fala inclusiva.  

As falas eram, por exemplo: “Vocês entenderam?”, “Pode ser assim?”, “Ou vocês 

preferem assim?”, “Todos concordam com isso?”, “Vamos escrever o roteiro, quem começa?”, 
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“Quem vai decidir as pautas?”, “Vamos fazendo e depois a gente decide isso”, “Não entendi, 

explique”, “Quem vai agora ficar na câmera?”, “A gente está aqui para testar, então nada de 

vergonha”, “O vento tá bom? E a luz?”, “Mais alguém vai trocar com o apresentador da vez”, 

“Alguém quer aprender operar uma câmera?”, “Sabem como encaixa no suporte e para que 

serve esse botão?”, “Alguém pode ir arrumando as luzes do estúdio, enquanto a galera faz outra 

coisa?”, “Alguém quer alterar a ordem das pautas do dia? Alguém quer incluir algo?”.  

Quanto aos jovens, também foram vistos indícios de autonomia inata, em suas falas 

e ações. No dia a dia, quando os jovens se mobilizavam para organizar as pautas ou as demandas 

da vez, um toma a frente e designa as tarefas que precisam ser realizadas, outro tem a iniciativa 

de fazer algo, que ninguém fez ainda. Assim vai se configurando o trabalho em grupo, com 

diálogo e trabalho compartilhado.  

Além do espaço físico onde acontece a formação, outro campo de observação foi o 

espaço virtual. No primeiro encontro foi criado um grupo de WhatsApp, aplicativo de conversas, 

em lá é compartilhado o operacional do processo de formação, agendamentos, pautas de 

reuniões, fotos, conversas aleatórias, organização do programa como um todo. Foi criado, 

também pelos jovens, outro espaço virtual, a conta no Gmail, que permite o uso do Google 

Drive, que oportuniza o recebimento e alteração de documentos, em tempo real, por todos os 

integrantes do grupo.  

Esses documentos são pertinentes ao funcionamento do programa, como roteiro do 

programa, roteiro de quadro, escala de funções, pré-entrevista, vídeo de entrevista realizada 

pelo celular, imagens capturadas por celular (as imagens das câmeras profissionais são 

arquivadas no computador do Cuca), mapeamento da temporada, entre outros.  

Um terceiro espaço virtual criado pelos jovens é a conta no Instagram. O perfil do 

Conexões Periféricas nessa rede foi uma ferramenta inovadora criada pelos próprios jovens e 

nunca feita antes, em outra temporada. O login e senha compartilhada para todos. A conta foi 

inaugurada com um post de um dos jovens fazendo o convite para seguir a página, dentro da 

sala onde estava acontecendo a reunião de pauta. Imediatamente, os jovens foram seguindo a 

página e mobilizando outras pessoas para seguirem. A ideia geral era que este espaço fosse uma 

extensão da formação e da produção do programa e que daria vasão ao conteúdo criado e não 

usado no programa, por conta do espaço. 

Mais um indício de autonomia dessa turma, pois criar um espaço na internet, tão 

disputado e também pensar como preenche-lo e engajar várias pessoas nisso, não seria uma 

tarefa fácil. Ainda sendo uma tarefa paralela à atividade final e não exigida pelo edital, os jovens 

estavam entusiasmados com o campo de atuação nas redes sociais.  
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A propósito, o grupo no WhatsApp não é considerado um recurso metodológico, 

porém teve seu valor para esta pesquisa. Essa ferramenta foi bastante eficiente para o 

desenvolvimento das produções, reforçando ideia de inclusão, dialogo e autonomia. Alguns 

trechos das conversas, é identificado iniciativas autônomas que colaboraram para o 

protagonismo dos jovens dentro do programa. Algumas falas, retiradas do aplicativo, porém 

sem identificação, são destacadas, a seguir, para que possamos ter em vista o nível de 

comprometimento e engajamento dos jovens. 

 

Jovens: 

‘Amilindas, quem ficou responsável pelo roteiro do episódio 6 junto comigo? Por 

favor se acusem. Me perdoa gente, ainda não decorei os nomes kkk’. 
‘Gente, faltam 5 seguidores para a meta de hoje no instagram, coloquem nos grupos 

de conhecidos, nos stories, tatua, mas vamos @conexoesperifericas’ 
‘Gente linda, boa noite. Desculpa falar hoje que é domingo, mas eu queria reforçar 

que vocês confiram os roteiros e vejam o que ainda precisa ser feito’. 
‘Rafael coloca pra gente um resumo de todos os quadros que já tem no conexões pra 

gente poder ir pensando em algo’. 

 

As mensagens acima transcritas correspondem à organização do roteiro, 

organização do Instagram e convocação para visualização dos roteiros escritos. A seguir, pode-

se conferir o aviso do professor, a escala da equipe e o pronunciamento de um jovem sobre 

cronograma: 

 

Professor: 
‘Avisando aos senhores que o nosso Instagram precisou ser desativado. Já havíamos 

conversado sobre isso. Esperemos da nossa coordenação, novos comandos. 
Jovem: 
‘Massa, porque eu acho que não precisa mais quebrar o cronograma a gente só vai 

produzindo e aperfeiçoando no mesmo ritmo. A gente ganha na qualidade e no tempo 

para cada programa. Vai ser show!’ 

 

Na próxima conversa, pode-se observar a fala dos jovens da 4ª temporada do 

Conexões Periféricas para produção de um quadro, e convocação da turma para participação do 

projeto e resumo das atividades: 

 

Jovens: 
‘Oi gente, bom dia! Alguém já tem uma pessoa para o quadro Comé que tu s evira? 

Eu tô procurando alguém, pergunta a um e outro e até agora nada. Eu tenho uma 

pessoa que ficou de me responder, um possível perfil, mas até agora nada. Passando 

só para atualizar a procura de personagem para o quadro’. 
‘Gente, mais um vez, sem querer ser chata, mas já sendo dediquem um tempo nesse 

feriado para produxir os roteiros, a gente tem o papo selfie para gravar mas não tem 

nada, absolutamente nada de roteiro, atrapalha inclusive que eu conclua o roteiro das 

cabeças. Bjus de luz e inspiração’. 
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‘Resumo do que rolou ontem: Nosso primeiro programa mudou para o dia 2710 

precisamos correr; Amanhã, vamos gravar a entrevista com a Zoraia, estudem sobre 

ela e levem perguntas para a entrevista; Não esqueça, de ir com a blusa do conexões 

para ficar bacana no vídeo; Para amanhã sobre a entrevista é só isso.’ 

 

As conversas do grupo ilustram a funcionalidade desse espaço virtual, como uma 

das ferramentas dentro do processo pedagógico, que oportuniza o protagonismo dos jovens. 

Quem quer colaborar, basta mostrar iniciativa e toda ação é discutida e decidida pela turma. 

Entende-se que é um processo coletivo, por isso o diálogo é fundamental e a autonomia e o 

empoderamento individual são preponderantes para o protagonismo dos jovens e do grupo. 

Até março de 2019 as atividades do Conexões Periféricas deram prosseguimento, 

fora do calendário previsto pela Rede Cuca (era dezembro 2018, período em que as pesquisas 

de campo foram concluídas). De janeiro a março de 2019, o grupo ficou seleto, permaneceram 

os jovens interessados que concluíram 4 programas, com as temáticas: Fortaleza e Periferias, 

Feminismo, LGTBQ+ e Comunicação.  

Tecnicamente e esteticamente, os programas foram organizados a partir da 

estruturação apontada na Tabela 3: 

 

Tabela 3 — Estrutura do Programa Conexões Periféricas — 4ª temporada 

Estrutura dos Programas Nomes dos Programas  

Quadros Programa 1:  

“Esse rolê é nosso” 

Sobre Fortaleza e periferias 

Vinhetas 

 

Programa 2: 

“Elas que sabem” 

Sobre Feminismo 

Cabeças de abertura, chamada e volta do 

intervalo e de encerramento 

Programa 3 

“Família Colorida” 

Sobre LGBTQ+ 

Tempo de duração: 30 min., com um 

espaço de intervalo. 

 

Programa 4 

Sem nome 

Sobre Comunicação 

Fonte: Elaborado pela autora. Os nomes dos programas e a disposição deles ao longo do programa é de autoria 

dos jovens participantes, em resolução coletiva. 
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Os programas foram divididos em quadros conforme se pode conferir na Tabela 4: 

 

Tabela 4 — Breve definição dos quadros: 

Comé que tu se vira?: 

 

É um quadro voltado para os jovens 

pensarem o empreendedorismo. Pensa as 

estratégias de sustentabilidade. Pensa 

como a galera usa dos macetes, dos 

arranjes para conseguir se sustentar. 

 

Fala, povo!: 

 

São inserções durante o programa, de 

falas de pessoas aleatórias entrevistadas 

sobre um tema qualquer. Faz alusão, ao 

temo técnico do jornalismo: “Povo-fala”. 

Já é!: 

 

Assume um formato de vlog, é um canal 

do YouTube dentro do programa, em que 

permite os jovens falarem mais 

livremente, sobre assuntos diversos, 

seguindo um roteiro mais improvisado, 

um quadro que traz a interatividade da 

internet para TV. 

Ocupe a cidade: 

 

Oportunidade da galera redescobrir 

Fortaleza e mostrar de que forma a 

sociedade, inclusive a juventude, anda 

ocupando os pontos da cidade. 

 

Narrativas Anônimas: 

 

Retrata um personagem, cujo o próprio 

ele faz a narrativa, através de uma 

linguagem documental. 

 

 

Vitrine:  

 

É um quadro voltado para dar visibilidade 

as produções audiovisuais das produções 

independentes da cidade.  

Papo Self: 

 

O tema é debatido por meio de uma 

entrevista via self, com o jovem 

mediador manuseando uma das câmeras 

em posição de self. 

 

Obs: 

 Nem todo programa contém todos os 

quadros por conta do tempo para 

transmissão na TVC. Eles foram 

distribuídos conforme a demanda de 

produção escolhida pelos jovens 

comunicadores. 
Fonte: Elaborado pela autora49. Os nomes dos quadros e suas propostas de execução foram nomeados e 

articulados pelos jovens, coletivamente. 

 

Até a última revisão da dissertação, em maio de 2019, o programa Conexões 

Periféricas não teve previsão de estreia na TVC. O motivo não foi revelado pela gestão da Rede 

Cuca.  

As entrevistas individuais, somadas às anotações dos diários de campo e à leitura 

do corpo teórico escolhido, renderam o metatexto (MORAES, 2003) apresentado no próximo 

                                                           
49 As definições foram retiradas das apresentações dos quadros divulgados no episódio 0, da 3ª temporada. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=0q0O9Zkhkeo, acesso em: 10 de maio de 2019. 

https://www.youtube.com/watch?v=0q0O9Zkhkeo
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tópico. Fiquem agora, com as novas considerações e compreensões que inspiram novos olhares 

sobre a temática protagonismo juvenil no contexto de atuação do Conexões Periféricas.  

 

7.3 Jovens Comunicadores Protagonistas no Audiovisual Cearense 

 

Nesse espaço, são expostas as valiosas impressões da realidade capturada durante 

os encontros da formação, as entrevistas apuradas e as contribuições dos autores consultados. 

Em meio a um grupo de jovens que passaram pela experiência da formação e da produção dos 

programas, seis deles foram escolhidos para cederem a entrevista para esta pesquisa. Convém 

lembrar que o critério sugerido para a indicação dos jovens, é o protagonismo. Partindo da 

concepção de protagonismo dos mesmos, os jovens indicaram os demais até chegar aos seis 

nomes, por ser um número bom e suficiente, que contempla com equilíbrio, tanto os que 

vivenciaram e os que estão em vivência no projeto quanto a própria pesquisa. 

Seis jovens periféricos, personalidades diferentes e um objetivo em comum: a 

formação e a produção em audiovisual. Três deles se identificaram e os outros três optaram por 

preservação da identidade. Assim, o estudo aceita e os nomeia com Alice (a do País das 

Maravilhas, segundo a jovem), Jenifer (a da música, O nome dela é Jenifer) e Joana (sem 

referência). Os outros três são de temporadas anteriores e aceitaram liberar suas identidades 

para esta pesquisa. São eles: Gomes Ávila, Liliane Freitas e Lilian Oliveira. 

Busca-se a compreensão sobre a oportunidade do protagonismo juvenil através da 

formação em audiovisual Conexões Periféricas e por meio do entendimento das categorias se 

destacaram no decorrer da pesquisa: autonomia e empoderamento.  

Uma das jovens entrevistadas ressalta a questão do protagonismo, de acordo com 

sua concepção de mundo. Para ela, para protagonizar não bastar destacar-se, tem que impactar 

a si e aos demais. E cita o Conexões Periféricas como exemplo dessa possibilidade de 

protagonismo juvenil. 

 

Protagonismo é a pessoa que se destaca, que muda a realidade que vive e impacta a 

vida de outras pessoas a serem mudadas também. Exemplo disso, é o jovem 

comunicador que, está inserido em movimentos sociais e culturais, a fim de retratar a 

valorização do jovem da periferia. Na Rede Cuca, por exemplo, somos verdadeiros 

protagonistas, temos vez e voz para abordar diversos assuntos, como também opinar. 

(Liliane) 

 

A ex-integrante do programa comenta a respeito de um momento autônomo e que 

a deixou na posição protagonista em sua vida. Apesar de não ter independência financeira (no 
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período da entrevista), se considera autônoma. Formada por faculdade particular, porém paga 

com o dinheiro do seu trabalho durante o curso. Optou em trabalhar desde os 18 anos, em 

industrias e call centers. “Uma prova disso, foi quando consegui pagar a minha faculdade 

sozinha, com meu próprio dinheiro, fruto do meu trabalho. Foi uma grande conquista para mim, 

pois enquanto eu ralava duro para pagar a faculdade, muitos amigos meus desfrutavam do 

FIES”, conta Liliane. 

Mais uma, entre outras tantas, que teve de trabalhar para pagar os estudos, motivo 

de orgulho. Atualmente, faz pós-graduação em assessoria de comunicação pela mesma 

faculdade da graduação, passou um bom tempo desempregada, e recentemente (após a 

entrevista) foi contratada como assessora de imprensa na Caixa de Assistência dos Advogados 

do Ceará.  

Revela que é filha caçula de dois irmãos e vem de uma família humilde e honesta: 

“minha mãe sempre foi empregada doméstica e sempre batalhou para nos dar o melhor”, 

comenta. Segundo a jovem, seu maior exemplo de autonomia é a mãe, que criou os três filhos 

direcionando-os para serem sujeitos autônomos.  

 

Deu alimentação, educação e nos fez cidadãos críticos e coerentes na sociedade. Não 

fez corpo mole em nenhum momento de sua vida, batalhou sozinha para que hoje, 

pudéssemos seguir o seu exemplo, ser autônomos, independentes e ter o nosso próprio 

espaço. (Liliane) 
 

Liliane considera que autonomia é condição para o empoderamento e que ambos 

são critérios para o protagonismo. Nesse sentido, um complementa o outro.  

 

Na verdade, a pessoa empoderada precisa criar condições de si, e uma delas é garantir 

sua autonomia, porque assim, elas terão recursos para fazer sua própria condição de 

vida como quiser. [...] Quando a gente saí da nossa zona de conforto, já é o primeiro 

passo de um sujeito ser protagonista. Sim, me considero protagonista, desde o 

momento que decidi me destacar na vida, para ser alguém melhor em todos os 

âmbitos. (Liliane) 

 

Gomes Ávila foi também um jovem comunicador da Rede Cuca e ex-integrante do 

Conexões Periféricas. Considera o ato de empoderar verbo e adjetivo: “o adjetivo de pessoas 

empoderadas e você todo dia conjugar o verbo empoderar-se. Eu sempre conjuguei o verbo 

empoderar, pois sou uma pessoa fora da caixa”. 

Reconhece ser uma pessoa esclarecida e bem resolvida, sem pudores para construir, 

desconstruir e se assumir. Gomes comenta, logo no início da entrevista, que a experiência com 

o universo da moda provocou uma maior expansão de ideologia de gênero, inclusive sobre sua 
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própria sexualidade. Atualmente, se reconhece como bissexual, segundo sua fala em entrevista. 

Além disso, compreende que o autoconhecimento foi seu caminho para o empoderamento, 

autonomia e protagonismo. 

 

Eu sou um bi, mas vai além da questão de orientação sexual. É uma questão de 

identidade. Eu sou uma pessoa que cresceu escutando: “toma jeito de homem”, “se 

veste como homem”. E quando comecei a crescer... foi o momento em que eu disse 

que me senti mais empoderado, vestido com uma blusa e uma calça pantalona 

gigantesca, para um evento maravilhoso e que o pessoal não estava nem aí, ao 

contrário, estava num tom de admiração. Aí eu vi, esse é o caminho para eu me 

desprender de tudo e quanto mais bem resolvido você é menos você é atingindo. As 

pessoas dizem assim: “toma jeito de homem”, e alguns se atingem, mas quando você 

é bem resolvido não pega nada em ti. Em mim não pega mais nada disso. Quem 

daquilo usa daquilo cuida. (Gomes) 

 

Enfim, é trazida esta fala para contemplar sua vivencia pessoal de protagonismo, 

autonomia e empoderamento, sobretudo mostrar como o jovem relaciona esses conceitos e sua 

vida pessoal e profissional:  

 

Então, hoje, sou designer gráfico, comunicador, militante, mas quando as pessoas me 

enxergam, me veem como alguém da moda. Por causa do meu estilo, da minha 

identidade e quando eu comecei no mercado, eu já com meu pensamento e essa pratica 

todos os dias. Eu me construindo, desconstruindo, me aceitando, começar a ser uma 

linguagem. As pessoas confundem estilo com linguagem, quando a gente se 

transforma em linguagem, a gente é vista como uma incógnita. O que é isso? O que é 

essa proposta? O que é essa pessoa? O que traz esse pensamento? E meu 

empoderamento foi justamente no fato de ser jovem. Quando comecei, a gente jovem, 

não tinha essa oportunidade que tem hoje, esse protagonismo juvenil. Muito pelo 

contrário, o jovem era visto apenas para duas coisas: trabalhar com os pais quando 

crescer ou então fazer um estágio para ganhar pelo menos um salário mínimo para 

gastar na lan-house ou no videogame (risos). Eu nunca tive essa visão. Par mim a 

gente tem que ser responsável, mesmo sendo jovem. Eu sempre tive essa visão de 

protagonismo. Nós somos responsáveis pela mudança, a gente carrega a mudança nas 

costas, na política, a gente carrega a mudança de revolução na sociedade, de novos 

olhares, novas gerações, dentro de casa, a gente carrega o peso de ser uma pessoa 

adulta que se sustenta, que paga suas contas e não dependa dos pais, entende? Ou você 

carregar o peso da responsabilidade do jovem, da pessoa ser obrigada ter um filho, 

uma família, para poder está de acordo dos parâmetros. Então foram coisas que fui 

crescendo e me pondo como protagonista. (Gomes) 

 

Quanto à autonomia, Joana, atual participante pensa que há uma relação bem 

próxima com a questão da liberdade. Segunda ela, a autonomia tem várias vertentes, “uma hora 

pode precisar da liberdade ou não, uma hora pode precisar da independência financeira, outra 

não”. Dependendo do que a pessoa se propõe a fazer, a liberdade de escolhas está diretamente 

ligada à sua autonomia.  

Seguindo o raciocínio, sobre liberdade e autonomia, a jovem diz que é possível se 

empoderar, basta querer, pois todos têm a liberdade de escolher querer isso para si ou não. 
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“Todo dia é uma alternativa para nos empoderarmos. Então, quanto mais você descobre, 

pesquisa, ler, procura, conhece, busca, aprende, tem acesso a informação, você se torna uma 

pessoa empoderada”. 

Segundo ela, o empoderamento é um processo e não algo acabado. É tomar algo 

para si e ter poder sobre aquilo, uma forma de se apoderar de algo que não tinha, mas também 

não é só isso. Ser empoderado não é um resultado, é um processo, é consequência de ser um 

sujeito autônomo.  

 

Na verdade, ser empoderado é você ter a certeza do seu discurso, ter certeza do que 

você é, é ter certeza de várias coisas, diariamente. Todo dia a gente pode se empoderar 

um pouco mais. Todo dia é uma alternativa para nos empoderarmos. Então, quanto 

mais você descobre, pesquisa, ler, procura, conhece, busca, aprende, tem acesso a 

informação, você se torna uma pessoa empoderada. É algo construído, a cada passo, 

decisão tomada diariamente, é algo ilimitado, nunca acaba, nunca terá um ponto em 

que você chega e diz: eu sou empoderada e pronto, e acaba. Não é um ponto de 

chegada, é um ponto de partida. E todos os dias o empoderamento pode ser construído, 

pois todos os dias estamos nos construímos e nos desconstruindo e estamos nos 

empoderando de maneiras diferentes, todos os dias encontramos um empoderamento 

diferente. (Joana) 

 

Joana lembra de quando percebeu que a liberdade de suas escolhas a colocou como 

um sujeito autônomo: 

 

Quando eu decidi trabalhar com arte e levar para vida. Até então eu fazia arte, mas 

era apenas hobby, sabe? Como nos tempos de escola, onde a única responsabilidade 

da maioria é apenas o estudo, então nesse momento a arte me acompanhava como um 

momento de diversão. Agora, que eu terminei os estudos, eu percebi que a arte faz 

parte da minha vida e eu quero levar como profissão. Foi a partir daí, que eu percebi 

minha autonomia. Foi através desse conjunto de escolhas que levaram ao meio 

artístico que eu me senti empoderada, pois desconstruí muitos pensamentos que tinha 

antes. (Joana) 
 

O empoderamento também esteve presente na vida de Jenifer, num momento muito 

marcante. Quando a jovem concluiu sua graduação em jornalismo, em uma faculdade particular 

de Fortaleza. A luta diária para finalizar o curso, conciliar trabalho, faculdade, casa, ter dinheiro 

para manter-se estudando foi desafiador. Mas também, a temática do trabalho de conclusão de 

curso a aproximou do conteúdo feminista, que, por sua vez, interferiu no seu modo de ser.  

 

Cara, pode até ser que para outras pessoas elas não sintam isso, mas eu me sinto 

empoderada, ó! Eu me considero, sim! Eu sou minha referência de empoderamento , 

além de outros é claro. [...] Eu me descobri muito quando terminei meu trabalho de 

conclusão de curso. Eu sempre fui empoderada no sentindo de ser dona de mim, de 

ter minha opinião e lutar por elas. Foi sobre as questões do feminicídio na 

comunicação cearense, como os jornais cearenses abordavam na época. [...] Eu 

busquei saber se eles usavam os termos na notícia. Então, poder estudar sobre isso, 
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me perceber feminista nos textos que eu li, me entender mulher forte, nas teorias que 

eu abordei, foi muito importante para mim. Toda essa teoria, livros, historias, 

exemplos que eu consumi, tudo isso me fez perceber empoderada, por tudo que eu já 

fazia, por tudo que já vivia por tudo que eu já era. Eu só embasei teoricamente tudo 

isso. Meu marido diz que eu fiquei mais feminista depois do meu tcc (risos). (Jenifer) 

 

Jenifer concorda que a autonomia de um sujeito é condição necessária para o sujeito 

empoderar-se de qualquer coisa que queira: “Ser empoderado sem ser autônomo soa meio falso, 

meio ‘fake’”. Isto é, a ausência de autonomia é uma representatividade falsa de empoderamento, 

segundo a jovem.  

Em sua fala, Gomes chega a comentar sobre o que pensa da ausência de autonomia. 

É o indivíduo perdido, sem orientação, sem rumo, sem certezas, pode até ter liberdade de 

escolhas, mas não tem autonomia para assumir as escolhas.  

 

[...] às vezes estamos perdidos em não saber o que fazer e projetar alguma coisa sem 

ter a certeza, sem antes praticar. Eu sigo aquele ditado, o peso do sacrifício é menor 

do que do arrependimento. Eu me sacrifiquei bastante para ter minhas convicções do 

eu quero, do eu posso, do que eu seria útil para sociedade. (Gomes) 

 

Por mencionar a possibilidade de falta de autonomia, além da observação do 

campo50, durante os acompanhamentos dos encontros, os jovens também conversaram sobre 

este assunto. Jenifer é uma das jovens da temporada atual, que provocou essa reflexão e, em 

sua fala, condensou no termo “autonomia controlada”, voltado para dentro da formação no 

Conexões Periféricas.  

 

Sim, embora haja uma certa liberdade e autonomia, principalmente no acesso aos 

equipamentos e as dependências do Cuca, às vezes a gente volta para traz, até mesmo 

retrocede ao ponto que estávamos. A gente chega a gravar um produto todo e de 

repente aquilo não serviu, porque aquilo não era a ideia, porque não estava na 

qualidade devida, enfim isso nos deixou meio perdidos no limbo, sem saber o que é 

de fato para fazer, como pode fazer e nós refletimos, até que ponto a gente pode ser 

autônomo ou não. Até que ponto a gente é pré-determinado de fazer. O projeto tem 

uma linha editorial, que é juventudes e movimento e tem todo um conceito de que é 

um programa que é feito pelos jovens. Então, se é feito pelos jovens a gente entende 

que o conceito é nosso, que a gente que tem as ideias, que a gente tem as pautas, claro 

que tudo sobre supervisão, mas a gente não pensou que fosse tão forte, no sentido de 

ter que voltar programas, vetar processos como nesse sentido, quebra a autonomia da 

gente. [...] É (pensativa) ... está mais para uma autonomia controlada. Limitada não, 

porque aqui ninguém nunca disse “você não pode fazer isso”, aqui entre em consenso 

sempre é feito algo, embora seja guiado por eles ou pela gente. Só que nesse consenso, 

diante desse contexto, acho que está sendo guiado mais por eles. (Jenifer) 

                                                           
50 Ler Diários de Campo (Apêndice B): Os Diários de Campo relatam algumas situações da possibilidade da 

autonomia e do protagonismo limitado, como a exclusão da conta da formação no Instagram, a exclusão do 

primeiro programa produzido e gravado pelos jovens, a forma que foi exposta a negativa, ocasionou uma série de 

circunstancias que não favoreceram o protagonismo juvenil, neste ponto. Tendo em vista, que na grande maioria 

das situações a formação ocasionou possibilidades de protagonismo juvenil, como por exemplo o rodízio de 

funções, uma marca forte do programa, um momento de troca de experiências e aprendizado compartilhado. 
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Alice, jovem atuante do Conexões Periféricas relata sua experiência com a vertente 

“autonomia controlada” do Programa. De acordo com a comunicadora, a linha editorial geral 

do programa que traz a temática “Juventudes em Movimento” deixa a desejar, no sentido de 

que abre muitas possibilidades e, no final, diante tantas opções, resulta no que a direção quer 

que os jovens façam. Em um tom mais baixo que o normal da conversa, a jovem revela: 

 

É um desabafo, sabe! Por mais que digam que o programa é produzido por nós, a 

gente tem que seguir um padrão, um modelo. É possível ter autonomia sob ação 

diretiva, desde que haja uma troca, um diálogo. Aquela coisa cede daqui, contorna 

dali. Por aí a gente vai tendo uma certa autonomia, meio controlada, limitada. Uma 

hora alterna, meio controlada para não virar bagunça, meio limitada para manter uma 

logística de organização das coisas. Até porque aqui é um equipamento público, né, 

sabemos que é preciso uma gestão, ainda que se trabalhe o protagonismo e autonomia 

dos jovens. (Alice) 

 

Outros motivos também foram condicionantes para o exercício do protagonismo 

juvenil dentro da formação, como a frequência e o veto do primeiro programa. 

 

Éramos uns 15 eu acho, hoje temos a frequência de quase 3 ou 4 e olhe lá. Acho que 

no começo foi um processo bastante lento, a gente passou um mês por aí, discutindo 

as todas as pautas do programa, ai na outra metade do mês a gente começou a gravar 

e na outra semana montamos o programa. Então veio a notícia que o primeiro 

programa era um teste, um experimento. Não faço a mínima ideia porque eles 

barraram o primeiro programa, quero acreditar que foi um teste mesmo. (Alice) 

 

Outra razão foi a condução da formação e a dedicação dos colegas: 

 

Assim, quando li o edital eu vi que eram três fases, a primeira era um modulo teórico, 

a segunda era a parte técnica e a terceira, era a parte prática. Mas a gente começou 

meio que ao contrário, a medida que íamos tendo a teoria já estávamos na pratica, ai 

tivemos muitos momentos de pratica e agora voltamos para teoria. Essa de dizer que 

era um episódio teste, e não considerar o trabalho que tivemos, acabou que dando uma 

rasteira em todo mundo. Aff... eu falo demais, né!, E por mais que as pessoas tenham 

o que fazer na vida, fora isso aqui, nesse momento o projeto não foi prioridade. Escutei 

um caso, que a menina não ia participar de uma tarefa porque era férias e ela ia viajar. 

Eu estou aqui, em plena as férias. Eu levei isso aqui, como prioridade desde o início, 

apesar de todas dificuldades. (Alice) 

 

Mais um desafio ao exercício do protagonismo, citado por Alice, é o fator pessoal: 

a timidez. 

 

Tem essa questão do grupo né. A ideia de uma tem mais projeção que as dos outros, 

nas reuniões de pauta e na condução do programa, mas assim falo de um bloqueio 

pessoal, sabe. Bloqueio meu, de falar minha ideia, expor o que penso. As vezes ficava 

calada e outra pessoa dava a ideia que estava pensando e era aceita. Alguém corta a 

ideia durante a conversa aí se perde. (Alice) 
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Joana também se manifestou sobre o assunto (falando baixo, quase cochichando, 

pedindo para não ser identificada). Em sua visão, ela não se sentiu limitada, porém sentiu que, 

em alguns momentos, suas ideais foram barradas. Isso se deu em decorrência de o grupo (gestor 

e pedagógico do Cuca) estar muito preso ao modelo antigo do programa. Em sua concepção o 

programa tem que seguir uma ordem, um planejamento, contudo precisa se expandir, “evoluir 

e criar novas coisas a medida que as temporadas vão passando. Essa ligação com o passado não 

é muito legal, isso limita, algumas pessoas podem até ficar inseguras ao falar suas ideias” 

(Joana). 

Em contraponto a isso, Liliane aponta que poderia até ter algum tipo de limitação 

ou controle, mas acha isso natural, partindo de uma ação de política pública municipal. 

Entretanto, em sua avaliação o processo nunca bloqueou nada e ninguém. “Isso não existia. Um 

exemplo disso, foi quando vi que faltava mais interação da parte dos coordenadores do 

programa para com os jovens. Muitas vezes as ideias dos jovens eram barradas por algum 

motivo e até mesmo pela falta de interação deles” (Liliane), relata. 

Lilian compreende que o exercício da autonomia foi controlado, na questão do 

direcionamento do conteúdo, contudo reconhece a necessidade da ação diretiva mediante a 

possibilidade de protagonismo juvenil. 

 

Por que foi a coisa que eu disse que foi a decepção, pois quando foi divulgado o edital 

do programa, e pelos programas que eu já tinha assistido, eu tinha entendido que o 

jovem chegava com demandas suas, demandas relacionadas aos seu bairro e 

comunidade e levava para encaixar no programa. Inclusive eu queria ter levado uma 

pessoa relevando do meu bairro, para falar algo da comunidade e todos pudessem 

assistir. Mas por questões de direcionamento maior, não foi possível. Chegaram para 

gente e disseram que tinha um tema da temporada e tudo, toda pauta tinha que ser 

relacionada ao tema. O meu tema era Cidade, infância e juventude, era como se fosse 

uma dissertação sobre a vida na cidade, como crescer na cidade de Fortaleza. A gente 

teve que pensar dentro disso, eu reconheço que era interessante pois tínhamos um 

limite, um fio condutor, mas em contrapartida, ter que pensar temas relacionadas a 

este fio condutor, também nos limitou. Mas depois eu tentei ver a vantagem disso, 

alguém disse e eu acatei, ‘se você for para TV, você vai trabalhar dessa forma, não se 

pode fazer tudo que se quer’. Eu aceitei. A gente tentou se encaixar dentro disso, teve 

temas que eu gostei bastante. Foi bem democrático as escolhas das pautas, dos 

entrevistados. Algumas pessoas já chegavam com sugestões e diziam no grupo, só era 

acatado se todos concordassem e era natural, cada um pegava o que tinha mais 

interesse em fazer e assim funcionava. (Lilian) 

 

O ex-integrante, Gomes, também compartilhou seu momento de “autonomia 

limitada”, conforme Jenifer expressou, e o estudo reproduz o termo nas demais falas: “É claro 

que tivemos problemas, pois por mais que o aluno se destaque, seja protagonista, junto a equipe, 

há sempre um receio de quebrar o processo pedagógico”, explica. 
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 Refere-se às situações em que, segundo ele, alguns jovens assumiam tanto a 

postura de protagonistas que trabalhavam até mais que alguns membros da equipe da instituição 

e, em outros momentos, membros da equipe do Cuca tomava a frente de certas atividades que 

deveriam ser realizadas pelos jovens. Ou seja, ultrapassou-se o limite entre a autonomia do 

aluno e a permissividade e a autoridade do professor/equipe.  

 

[...] porque para uns casos a gente é só aluno, mas para outros casos a gente precisa 

dar conta do recado. Aí fica aquela coisa, a gente não quer suprir carência dos 

funcionários. Besha, né assim não! Se você tem uma coisa que precisa ser feita, ela 

tem que ser feita, o problema é que muitas das vezes, no caso de algumas instituições, 

é melhor feito do que perfeito. E esse ‘é melhor feito’, sai tão mal feito, que o preço 

da vergonha, meu amor! [...] Em diversos momentos (pensativo) ...,teve momentos 

em que eu combinava de editar uma matéria feita com a turma e, quando eu chegava, 

o projeto estava todo pronto e editado. Já está feito e não tem mais nada que possa 

fazer, pois estávamos com o prazo apertado. Sendo que faltava cinco dias para 

entregar o programa. (Gomes) 

 

Outra queixa, em referente a isso é quando Gomes diz querer ter feito uma ação 

dentro do programa, inclusive decidida em grupo, e não foi permitido pela equipe do Cuca. 

 

Eu lembro que as pessoas sempre me apontavam para apresentar e eu me oferecia 

bastante para apresentar o programa, uma agenda da juventude e tudo. E eu lembro 

que no último dia de reunião de rede, para produzir o último programa que era feito 

por todos, em rede, teve um certo atrito com a equipe. Eu tinha levantado a mão e a 

galera tinha também me indicado para apresentar o último programa e a equipe deu 

total liberdade para gente decidir quem pudesse ser e, quando me selecionara, 

mudaram de ideia, e disseram que eu poderia ajudar com o cenário ou com outra 

coisa.... sabe... querendo trocar gato por lebre. Quando a gente chegou nas nossas 

casas, depois da reunião...resumindo, queriam me tirar da apresentação de qualquer 

jeito. Sim, depois da reunião ao chegarmos em nossas casas, teve um informe no grupo 

do WhatsApp, que precisavam urgente de um apresentador de representasse o 

Mondubim, pois eram três apresentadores de cada Cuca, aí veio essa emergência. E 

que já tinham decidido outras duas pessoas, que também se garantia. Ai a gente teve 

que ir nos extremos, entrar em uma votação, para a gente, os jovens decidirem 

democraticamente, quem apresentaria e a gente decidiu por um amigo nosso, que 

desenrolou lindamente o programa e terminou tudo bem. Eu já estava num nível que 

já tinha feito tanta coisa, já estava acabando a temporada, quer saber de uma coisa vou 

nem me estressar com isso, que já está acabando e o conexões periféricas foi um basta 

para eu dar um tempo na Rede Cuca. (Gomes) 

 

Não obstante, algumas situações que desafiaram o exercício do protagonismo 

juvenil dentro do Conexões Periféricas não tiram o valor das demais ações que estimulam e 

incentivam tal proposta. Vale destacar que, apesar de a Rede Cuca valorizar o protagonismo 

juvenil em todas as suas iniciativas, é um equipamento municipal, regido por uma ordem, que 

abastece toda uma hierarquia institucional e suas diretrizes. Dessa forma, apesar do incentivo 

ao protagonismo, ao empoderamento e à autonomia dos jovens, há uma linha divisória entre 
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eles e a postura diretiva do órgão. Ainda assim, o estudo acolhe as considerações dos jovens 

como a realidade deles, por isso expõe neste trabalho. 

Segundo Liliane, “Tudo é possível (risos), creio que seja possível ser protagonista 

por meio de uma ação diretiva. Claro, haviam restrições. Ninguém podia fazer o que queria, 

mas a diretiva do programa ajudava muito na autonomia e no protagonismo dos jovens”. 

Freire (1996) vem colaborar com a discussão ao defender a concepção de que a 

autonomia vai se formando no processo, no caminho, no acúmulo das experiências, nas 

decisões. É decidindo que se aprende a decidir, é começando pelo primeiro passo que se 

encontra a coragem, ou ela nos encontra no caminho, assim como a autonomia. Ela só chega se 

for testada, experenciada. Segundo o educador, “A autonomia vai se constituindo na 

experiência de várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas” (FREIRE, 1996, p. 95), ou 

seja, autonomia é uma oportunidade. Isso é Paulo Freire!  

Freire (1996, p. 41) afirma que “Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir 

[...] Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém”. Essas frases são marcantes para este 

trabalho, no sentido de que o estudo parte do pressuposto de que a pedagogia da autonomia de 

Freire é centrada nas experiências estimuladoras de decisões e de responsabilidades.  

Circunstância presenciada em vários momentos da 4ª temporada da formação 

Conexões Periféricas. Vejamos o exemplo do jovem Gomes, que, mesmo tendo avaliado as 

situações acima como algo limitador de sua autonomia, conta que se sentiu protagonista a 

temporada inteira, pois, nas palavras dele, “quando eu chegava eu não sossegava”, referindo-se 

ao fato de que sempre buscava oportunidade de exercer sua autonomia e de se empoderar com 

as responsabilidades ofertadas. 

Outro ponto positivo sobre esse assunto é a solidariedade entre os membros do 

grupo. O jovem diz ter vivido o compartilhamento de experiências e pensamentos de suas 

bagagens. “Então de colaboração e solidariedade eu vi isso, o verbo compartilhar, a gente se 

ajudava bastante na produção” (Gomes), conclui. 

Liliane reforça o mesmo pensamento de o Conexões Periféricas ser uma 

oportunidade de colaboração. Para ela, o programa preza pelo coletivo, de modo que os jovens 

são estimulados ao espírito solidário e participativo. 

No ponto de vista de Gomes, o rodizio de funções foi uma das oportunidades de 

explorar o protagonismo: “Era uma das coisas que eu mais gostava, pois eu sempre fui um 

homem/banda de vários instrumentos. Eu sou uma banda logo toda né (risos)”. Ele lembra que, 

ao chegar à formação, estava muito ansioso para revolucionar muitas questões que seriam 

noticiadas no programa. “E foi o que eu fiz! Apesar de ter tirado a paciência da equipe de 
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comunicação do Cuca, porque eu tirei mesmo. Eu não vim para o Conexões a passeio, vim para 

mostrar meu trabalho, trabalhar com vocês e aprender com vocês e vocês aprenderem comigo” 

(Gomes). 

Lilian também abordou em sua fala a experiência positiva com a proposta do rodízio 

de funções. Segundo a jovem, o rodízio de funções permite o exercício da autonomia. Ela tinha 

afinidade com a edição, mas trocava com os colegas quando era preciso, chegando a passar por 

quase todas as funções, pois é preciso querer assumir as responsabilidades. “Eu só não gravei 

cabeça, pois foi na época que tive que sair do projeto para trabalhar fora. Eu gostava mais de 

fazer a captação e a edição de vídeo, que é a parte em si do audiovisual” (Lilian). Recorda que 

a turma, ao finalizar a produção e edição, assistia ao programa antes de ser transmitido: “Todos 

assistiam, antes de ir pro ar, e se tivesse algum problema a gente corrigia. Esse retorno de perto, 

dos professores, era muito bom”. 

O rodízio de funções permitia a autonomia para Liliane Freitas. Dentro do grupo, 

nas formações e reuniões, a jovem diz se sentir autônoma para sugerir pautas e colocá-las em 

prática com os colegas: “Em algumas vezes, eu criava a pauta e tinha a liberdade para produzi-

la sozinha” (Liliane), completa. 

Alice, atual participante do projeto, lembra do peso da diferença e da valorização 

ao respeito a opinião de todos: “Quando a gente entra aqui são várias cabeças diferentes. São 

várias perspectivas. Principalmente, nas reuniões de pauta onde todos podem dá sua opinião, 

mas nem todas são convenientes para o programa”. Ao chegar ao Conexões Periféricas, Alice 

percebeu que com o esquema de rodízio de funções todos podem ser protagonistas. 

 

Ninguém vai fugir de nada. O projeto da oportunidade disso, mas nem todos têm a 

maturidade que eu tenho, e que outras pessoas do grupo também têm, de entender que 

aos poucos, essa autonomia tem que partir de cada um. Cada um pode chegar e se 

responsabilizar por uma tarefa, basta querer. Como o edital abriu e viram que era um 

programa de TV e isso meche muito com o ego das pessoas, as deixam deslumbradas, 

enquanto outras vem para aprender mesmo para viver tudo isso que o Cuca oferece. 

Tem uns que gosta de roteiro, outros gostam de aparecer nas câmeras, outros vem pela 

emoção, outros vem para aprender. É isso! (Alice) 

 

Em sintonia com a proposta solidária/colaborativa/participativa do programa 

Conexões Periféricas é resgatado o pensamento de Freire (1987) a respeito da co-participação51 

(1983) e co-laboração (1987). Foi ressaltada a dimensão dialógica da comunicação atrelada a 

                                                           
51 Termo retirado de “Comunicação ou Extensão?”. Freire (1983, p. 45) pontua que o ato de pensar não é 

individual, é uma ação em que necessita da co-participação do sujeito pensante e dos demais sujeitos, no ato de 

pensar sobre o objeto. “Não há um “penso”, mas um“pensamos”. É o “pensamos” que estabelece o “penso” e 

não o contrário. Esta co-participação dos sujeitos no ato de pensar se dá na comunicação.  
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co-participação dos sujeitos no ato de pensar. Além disso, também foi destacado que toda ação 

dialógica remete a um ato colaborativo, cujos sujeitos se encontram para a transformação do 

mundo em co-laboração, a comunhão entre o eu e o próximo, o trânsito entre o diálogo é a força 

da intenção de transformação. Tendo em vista as falas dos jovens e o pensamento freireano, 

pode-se verificar que o Conexões Periféricas, atinge sua parcela de contribuição em prol da 

mudança social.  

Por falar em mudança e transformação, Freire (1986) lançou um conceito que foi 

fundamental para esta pesquisa. A perspectiva freireana de empoderamento, vem da capacidade 

de “esforço crítico pela transformação social”, intitulada de empoderamento social. O ato de 

empoderar é vista, aos olhos de Freire, como uma atividade social e não individual. Essa versão 

do empoderamento é refletida aqui, como uma das caraterísticas para o protagonismo juvenil, 

portanto foi um dos assuntos abordados entre os jovens. Ao introduzir a perspectiva freireana 

na conversa com os jovens, todos associaram o Conexões Periféricas a um exemplo de 

empoderamento social.  

Gomes enxerga no programa uma oportunidade de o jovem ganhar destaque, 

construir e agregar valores, além de perceber na política pública de democratização da 

comunicação entre os jovens, como é o caso do Conexões Periféricas, uma via de 

empoderamento social.  

Para ele o jovem precisa saber usufruir da política ao máximo, saber que está dando 

resultados, que é importante para que ela seja realizada. “Eu passei pela Rede Cuca e me sinto 

empoderado. Chupei a manga até o caroço, engoli muitos caroços lá dentro e não vou mentir, 

que lá foi um mar de rosas” (Gomes), esclarece. Ainda assim, Gomes reconhece que teve 

liberdade para ocupar e usufruir do equipamento e produzir aquilo em que ele acredita, e isso 

lhe fez empoderado. Na sua opinião, o Conexões Periféricas é uma possibilidade de 

empoderamento social, porque:  

 

O programa é uma oportunidade muito grande para os jovens, de ter esse contato com 

o mundo televisivo, jornalístico, comunicação e de você passar pelo processo 

pedagógico. Tivemos grandes revelações no mercado do audiovisual, da fotografia, 

do entretenimento, grandes destaques, a gente pode cobri eventos importantes como 

o Feira Massa, Evangelizar, Festival Internacional Concreto. E aqui a gente ver gente, 

faz contatos, faz pontes, ocupa todos os cantos. Eu tenho a certeza, que toda forma 

que tenha de você crescer, aparecer e acontecer é válida, para sermos protagonistas, 

sendo jovem ou não. (Gomes) 

 

O entendimento de empoderamento a nível individual, na concepção de Lilian vem 

da ideia de que o programa requer do jovem o comprometimento e o profissionalismo de uma 
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produção de padrão nacional. Ainda que não seja uma regra da formação, Lilian reconhece que 

é estimulado entre os jovens um bom padrão de qualidade na produção do conteúdo, uma vez 

que é transmitido para o mundo, através da Internet e da emissora TVC: “Sim, a gente tem que 

assumir isso. Embora eles tenham um direcionamento a passar para gente, a gente tem que 

assumir as funções, fazer acontecer, ir atrás de exercer as tarefas, cumprir prazos” (Lilian), 

avalia. 

Mesmo sabendo da posição de jovens comunicadores, é o momento que eles têm 

que mostrar que também são profissionais, “então eu vejo que nesse sentido, o programa 

possibilita um certo empoderamento, sim” (Lilian). A nível de empoderamento social, a jovem 

comenta que o Conexões Periféricas é um meio de propagação (TV/Internet) das diversas 

representatividades dos jovens e das comunidades pautadas.  

 

A periferia é grande, e mesmo que não seja meu bairro, eu sinto esse empoderamento 

coletivo ao vermos o Cuca nas imagens, ao vermos nossos colegas lá falando de 

assuntos que nós escolhemos, ao vermos as comunidades expostas, de forma que não 

tem espaços em outros programas. (Lilian) 

 

Alice enxerga a possibilidade de empoderamento social, através do Conexões 

Periféricas, a partir do espaço oferecido aos jovens. Isto é, alguns jovens comunicadores do 

programa cursam comunicação, e nem têm um espaço físico, equipamentos, liberdade de 

produção e de reflexão sobre os temas pautados como o Cuca tem. Outros nunca passaram por 

faculdade nem conhecem o processo de produção e têm acesso pela primeira vez com essa 

formação pedagógica. Além do espaço estrutural, outro olhar de Alice sobre isso é relacionado 

ao espaço territorial, a periferia em cena. 

 

Esse espaço ofertado a minorias, como nos jovens da periferia, falando da periferia. 

O cuca é muito aberto, não existe pré-requisito para participar, até quem não é da área 

pode ser jovem comunicador. Aqui é o único lugar que acolhe o jovem e o insere para 

esse tipo de comunicação projetando a periferia. (Alice) 

 

A condição de propagação da fala do jovem na mídia é uma característica marcada 

por Jenifer como via de empoderamento social: “Sim, sim o Conexões leva o empoderamento 

social. O programa oportuniza a condição de levar jovens pobres, da periferia, para uma 

situação de mídia, em um espaço estatal”, considera. 

De acordo com a comunicadora, o programa é uma plataforma que assegura ao 

jovem, seu lugar de fala, um lugar em que o jovem pode mostrar suas realidades, percepções, 

ideias articuladas em grupo. Para ela isso representa o empoderamento social, “pois a gente fala 
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o que somos, o que vivemos, a gente fala da periferia. É uma versão da periferia, que quase 

sempre as pessoas não estão acostumadas a ver, ou nem sabem que existem” (Jenifer), explica. 

No âmbito individual, Jenifer analisa que a formação do Conexões Periféricas lhe 

proporcionou o empoderamento de saber que era capaz de fazer coisas que não fazia, “como 

falar diante das câmeras, em que eu achava que não era possível e tive como fazer. Não foi algo 

que me apaixonei, definitivamente essa não é minha paixão no jornalismo, ser repórter ou 

apresentadora, mas eu me descobri capaz de fazer”. Para ela, isso é uma forma de empoderar. 

“Você deixar que os outros descubram as suas possibilidades. E o Cuca permite isso com o 

Conexões” (Jenifer), conclui. 

Partindo da perspectiva da autonomia, Joana considera que o Conexões Periféricas 

oportuniza o empoderamento social, na medida em que ele traz essa representatividade da 

periferia e que oportuniza a autonomia do jovem:  

 

O projeto acaba que criando essa autonomia e empoderamento nas pessoas, pois a 

gente fica responsável por aquilo, por aquilo outro, pelo áudio, pelo vídeo, pelo som 

e por tudo que o programa contém. A partir disso, é criado nas pessoas, um impulso 

para a autonomia e para o empoderamento. Pelo menos comigo foi assim, a 

responsabilidade dada, seja nos mínimos detalhes da criação do programa me 

proporcionou uma certa autonomia e um certo empoderamento. (Joana) 

 

Outro posicionamento da jovem a respeito do empoderamento, autonomia e 

protagonismo, na dimensão coletiva é o reconhecimento da participação das mulheres no 

audiovisual: 

 

Não meu, não foi um momento somente meu, mas do coletivo. Eu destaco a 

participação das mulheres no audiovisual. Eu vi que teve uma presença muito forte de 

mulheres em um projeto de audiovisual, e não é comum termos essa 

representatividade feminina. E eu percebi que no Conexões Periféricas isso é muito 

forte e é maravilhoso. A mulher conquistar esse espaço seja no audiovisual, 

jornalismo e cinema. E com essa acessibilidade todos ganham. Para mim esse foi o 

ápice do empoderamento, autonomia, protagonismo dentro do programa, tanto que 

rendeu um programa somente sobre o feminismo. (Joana) 

 

Na visão de Liliane, a formação ofereceu a possibilidade de empoderamento 

individual e coletivo, partindo do respeito às diferenças e da transformação social. Na dimensão 

individual, o empoderamento acontecia quando os jovens se respeitavam e aceitavam as 

escolhas de cada um, ao longo do processo. Ela lembra que o respeito também vinha da parte 

da equipe Cuca (professores, supervisores, gestores e técnicos). Segundo Liliane, eles faziam 

com que os jovens se sentissem à vontade para deixar fluir a verdadeira identidade de cada um. 
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Na dimensão do empoderamento, de perspectiva coletiva, declara que o projeto 

Conexões Periféricas leva os jovens a construírem a transformação social: 

 

Sim, claro, o projeto leva a transformação social! Muitos jovens concluem o programa 

transformado, e os que não eram empoderados, saíram empoderados. Assim, como 

eu, os jovens concluíram o projeto com diferentes formas de ver e de se entender com 

a vida. Conseguimos absorver novas percepções sociais, políticas, com o pensamento 

mais crítico e participativo no meio social. É como se abrissem a mente e os olhos dos 

jovens para a realidade da vida/mundo, principalmente os que entram mais 

“verdinhos”, esses saem com todo “gás”, a fim de fazer diferente. (Liliane) 

 

Quase finalizando a entrevista, Joana concluiu um pensamento, exposto aqui, a fim 

de direcionar a compreensão sobre o protagonismo juvenil no contexto da formação analisada.  

O curioso é que todos os jovens entrevistados responderam assertivamente, que se 

sentiram protagonistas no processo, Joana foi a única que disse não ter se sentido protagonista, 

embora reconheça-se como uma pessoa autônoma, empoderada e protagonista. Reconhece 

também que a formação é um meio de empoderamento e protagonismo, porém até o dia da 

entrevista, ela ainda não tenha se sentido de tal forma. “Eu ainda não sei, não posso definir isso, 

pois até agora não fiquei tão responsável diretamente por uma tarefa dentro do programa. 

Talvez, próximo ano na construção do episódio exclusivo sobre a comunidade LGBT, eu me 

candidatei a tomar à frente” (Joana), pondera. 

Observou-se que ela não se responsabilizou por escolha própria, deixando para se 

dedicar mais a partir do programa de interesse pessoal, mas oportunidades foram oferecidas em 

vários momentos. Inclusive, houve ocasiões em que as atividades sobrecarregaram os poucos 

jovens que estavam comprometidos com a formação (Diário de Campo — Apêndice B). Ela 

garantiu que se sentiria dessa forma quando assumisse a escrita do roteiro e fosse executar o 

programa com a temática que ela propôs: “Se tornar responsável por algo, já uma maneira de 

exercitar a autonomia e um caminho que nos leva ao empoderamento” (Joana).  

Ainda assim é pertinente trazer seu ponto de vista acerca do que é ser protagonista. 

Joana conecta o conceito à ideia de responsabilidade (perspectiva aceita também por outros 

jovens): “Ser protagonista é estar em destaque naquilo que você se responsabiliza, não precisa 

ser necessariamente o papel principal”. Além de tomar para si a responsabilidade, ser 

protagonista, para ela, é ter a certeza do que faz: “A partir desse momento você é protagonista 

daquilo que você escolheu viver. E com a escolha você cria autonomia e empoderamento e 

várias outras virtudes” (Joana). Nessa fala, Joana traz um gatilho de interpretação para a 

compreensão do protagonismo juvenil no Conexões Periféricas. Para ela, o protagonismo é a 

base para o sujeito ser autônomo e empoderado.  
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A pesquisa observou, na fala dos jovens, que as noções de liberdade, independência 

e responsabilidade, são concepções que levam o sujeito à autonomia, não como via de regra, 

mas como um condicionamento para tal. De acordo com os entrevistados, a autonomia é 

condição preponderante para o sujeito empoderado: “Na verdade, a pessoa empoderada precisa 

criar condições de si, e uma delas é garantir sua autonomia” (Liliane). Nesse sentido, autonomia 

e empoderamento suscitam o protagonismo: “Acredito que autonomia e empoderamento são 

critérios para o protagonismo, faz parte, um complementa o outro para o sucesso” (Liliane). 

Além dessa equação (autonomia + empoderamento = protagonismo), os jovens 

apontaram que a superação das adversidades em meio a um cenário de vulnerabilidades sociais 

também conduz os jovens ao protagonismo, “e esse protagonismo conduz ao jovem a 

transformação social” (Jenifer). Não há fórmula exclusiva que se aplique para promover o 

protagonismo. Neste estudo, foram contempladas apenas essas duas possibilidades de 

protagonismo, embora seja reconhecida viabilidade de tantas outras maneiras.  

Em presença de tais compreensões, o trabalho ressaltou a relevância da autonomia 

e do empoderamento para a promoção protagonismo juvenil, seguindo a reflexão teórica e as 

perspectivas das juventudes. Entretanto, considera a natureza dialógica do entendimento do 

protagonismo juvenil, dentro de uma experiência educomunicativa. Dizer que não seria possível 

haver protagonismo sem diálogo, talvez a princípio seria muito taxativo, contudo, pode-se 

afirmar, com base nesta análise, que o diálogo foi vital para o protagonismo individual e 

coletivo das juventudes do Conexões Periféricas.  

Se ser protagonista, segundo os jovens, vai além da concepção do imaginário 

coletivo, “aquele que se destaca” alcança a compreensão de que é assumir responsabilidades, é 

ter certeza suas escolhas, é superar as adversidades, é exercer a autonomia, é empoderar-se, 

então nada disso é possível acontecer sem o exercício do diálogo.  

É no diálogo (consigo, com o outro, com o mundo) que acontecem os encontros 

(por isso foi escolhido essa palavra para os títulos dos capítulos), onde acontece a verdadeira 

troca, capaz de permitir o homem se conhecer melhor, buscar suas escolhas, assumir 

responsabilidades, ter dúvidas, certezas, fazer perguntas, achar respostas, exercer a autonomia 

e empoderar-se. Se o protagonismo em cena gera transformação social, na perspectiva geral de 

Paulo Freire, só há transformação se houver diálogo, e este estudo acata isso como verdade.  

Gomes disse que o diálogo intermediava tudo dentro da formação. Ele se refere as 

reuniões de pautas, ao rodizio de funções e as demais atividades coletivas que a formação 

propõe. Apesar de cada um ter autonomia para fazer/criar determinada atividade, tudo é 

decidido em grupo, mediado pelo diálogo, seja presencial ou virtual, como os grupos de 
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WhatsApp e e-mail do grupo. Toda decisão e produção era compartilhada para todos os 

participantes e todos tinham liberdade para modificar, desde que respeitassem os 

direcionamentos do que foi acordado em equipe. 

Nesse sentido, Liliane conta que se sentiu protagonista no programa, por causa da 

possibilidade do diálogo: “Acho que permitir que o jovem seja o centro de todas as etapas, 

permitindo que fiquem mais à vontade para dar suas opiniões sem restrições, que se sintam 

confortáveis para diálogos e decisões, enfim, tudo isso facilita o protagonismo”, avalia a jovem. 

Alice aponta que o diálogo é o que possibilita o exercício da autonomia sob ação 

diretiva, como acontece no Cuca. Já Jenifer relata que, dentro do Cuca, nada é vetado por 

inteiro. O espaço e os equipamentos podem ser usados, sem burocracia, desde que haja diálogo, 

e o Cuca está aberto para discutir as questões demandadas pelos jovens. 

Ou seja, a formação do Conexões Periféricas tem uma carga dialógica muito forte 

e por isso foi escolhida para ser analisa pelo prisma da educação dialógica de Paulo Freire. Um 

emissor e promotor do diálogo como um ato de valentia, um ato de liberdade, um ato de 

coragem. Isso é um pouco do muito, de que a humanidade anda necessitada, e, no Conexões 

Periféricas, foi possível enxergar reflexos desse amor dialógico, que une os jovens em prol da 

transformação social. Gratidão aos envolvidos!  
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8 QUE VENHAM OS PRÓXIMOS EPISÓDIOS... 

 

No meio audiovisual, dois termos abordados com frequência são “linha do tempo” 

e “storyboard”, ambos destacados na introdução deste trabalho. Eles são elementos guias na 

produção audiovisual. Juntos orientam o caminho a ser percorrido durante a edição de vídeo.  

Essas duas ações foram fundamentais para a estruturação desta produção. A todo 

instante, as propostas e as colaborações dos jovens, do campo, dos autores, da orientação, dos 

amigos, dos professores, do meio acadêmico e social, foram organizadas em sequência, de 

forma a se delinear uma linha do tempo fluida, para que você, leitor/espectador, recebesse as 

ideias bem engajadas, com a intenção desta pesquisa. Cada palavra, frase, parágrafo, tópico, 

capítulo/episódio foi intencionalmente colocado nessa reflexão, dispostos de forma conectada 

para que o entendimento do assunto chegasse a você da melhor maneira possível. 

O planejamento de cenas para este momento da pesquisa (storyboard) combina as 

reflexões conclusivas acerca da problemática e do objetivo geral e objetivos específicos do 

estudo, bem como mira para as perspectivas futuras. 

Leva-se em consideração que toda linha do tempo tem seu encerramento, mas na 

linha do tempo desta pesquisa, o encerramento não é o fim. Assim como a série de episódios 

do programa Conexões Periféricas chegou ao final, da 4ª temporada, oferecendo possibilidades 

de continuidade na próxima edição de jovens comunicadores, a referida pesquisa também 

enquadra este momento como um encerramento de episódio, porém tem noção de que outras 

cenas virão.  

Virão, pois o estudo não teve a intenção de ser uma reflexão fechada, com começo, 

meio e fim, como boa parte dos produtos audiovisuais. Em seu início, mostrou a intenção de 

compreender a possibilidade de protagonismo juvenil a partir da formação educomunicativa do 

Programa Conexões Periféricas/Rede Cuca. No trânsito entre a ação do programa e a 

possibilidade de protagonismo juvenil, há uma relação muito forte entre os pressupostos da 

educação dialógica de Paulo Freire e o modo operante das iniciativas educomunicativas, que 

guiou as reflexões para o alcance dos resultados da pesquisa. 

Foi justificada a escolha de Paulo Freire como autor de base do estudo, diante a 

contribuição de seu legado ideológico e tendo em vista que as ideias do educador marcaram a 

base epistemológica do conceito de Educomunicação, proposta seguida pelo programa 

analisado. 

Apesar de a Rede Cuca ser um equipamento de proteção social em que se promove 

o protagonismo juvenil, a pesquisa jamais poderia aceitar, de modo imediato, que o programa 
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é uma via de protagonismo juvenil sem investigar e analisar os resultados. Por isso, usa a 

palavra “possibilidades”, como uma condicional a ser estudada. E foi devidamente analisada ao 

longo dos dois anos de mestrado (2017-2019), acrescendo um tempo a mais, se contar o período 

da pesquisa exploratória. Foram 4 meses de acompanhamento diário dos encontros da 

formação, 6 entrevistados, mais de 60 produções consultadas e muitas inquietações reunidas. O 

caminho metodológico (entrevistas individuais e observação participante) foi composto pelas 

medidas viáveis aplicadas no processo investigatório, conforme o campo e a disponibilidade 

dos jovens apresentaram para a pesquisa. 

No desenrolar das cenas da pesquisa, os objetivos específicos foram sendo 

identificados, verificados e analisados: 1) Identificar o que determina o Programa Conexões 

Periféricas como uma prática educomunicativa, foi retratado, inicialmente na fala de Rogério 

Maia, ao afirmar que o projeto tem como fio condutor a Educomunicação. Porém, isso não 

bastava. Era preciso investigar se de fato era, e foi, e é! O Programa Conexões Periféricas realiza 

sua formação e produção de conteúdo, com base nesse conceito. 

Autores que pensam sobre a temática (Ismar Soares, Mário Káplun, Jesus Bárbero, 

entre outros) trouxeram colocações que caracterizavam as atividades dessa natureza como uma 

iniciativa que visa a independência, a autonomia, o empoderamento dos educandos, por meio 

do uso e da reflexão dos meios de comunicação na educação. O Conexões Periféricas se 

mostrou uma iniciativa educomunicativa, por compactuar com esta postura, a de incentivar a 

independência, a autonomia e o empoderamento dos jovens, pois, ainda que haja uma ação 

diretiva atrelada a isso, foi possível presenciar esse estímulo. 

Conforme o posicionamento da ABPEducom, a Educomunicação promove o 

protagonismo comunicativo dos sujeitos, e a formação analisada tem essa proposta e realiza, 

em grande parte do processo, o protagonismo juvenil, aliado à prática educomunicativa, quando 

permite que a criatividade dos jovens seja posta em cena, quando valoriza e respeita as 

diferenças, quando atua em colaboração, quando o diálogo media as ações, quando usa do 

esquema de rodízio de funções em seu processo de produção, quando oportuniza um lugar de 

fala e de representatividade desses jovens, quando nas reuniões de pauta, permite a discussão e 

a escolha livre de temas que comporão o roteiro do programa, quando nas formações, todos são 

dispostos em círculo, quando viabiliza a democratização da comunicação, quando incentiva a 

co-gestão do processo, quando incentiva a solidariedade entre os envolvidos, quando promove 

a transdiscursividade, multidisciplinaridade e pluriculturalidade.  
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 Outro aspecto observado neste caminho foi a validação do segundo objetivo 

específico: 2) Verificar como a proposta educomunicativa do Conexões Periféricas se relaciona 

com a formação humana na pedagogia freireana. Como exposto anteriormente, Paulo Freire 

está na gênese da Educomunicação e, por isso, foi essencial estabelecer um paralelo 

diretamente, entre os pressupostos da Pedagogia Libertadora/Dialógica e os principais aspectos 

da Educomunicação. Essa reflexão substanciou toda a pesquisa, embora tenha se concentrado 

no sexto episódio/capítulo. Não apenas traçou um paralelo direto com Paulo Freire (um dos 

diferenciais deste estudo, evidenciado no capítulo que trata do Estado da Questão), como 

também iniciou a relação de tais pressupostos com a vivência do Conexões Periféricas, 

observadas ao longo da 4ª temporada (2018-2019). 

Dessa forma, as aproximações relacionaram os seguintes aspectos: Dialogicidade, 

Autonomia e Empoderamento, trazendo subcategorias temáticas que complementaram a 

analise, como: Diálogo, Comunicação, Co-laboração, Tema Gerador/Pergunta, Tolerância, 

Politização da Educação, Ensinar não é transferência de conhecimento, Ensinar exige pesquisa, 

Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, Ensinar exige tomada consciente de decisões, 

Ensinar exige saber escutar, Ensinar exige disponibilidade para o diálogo, Empoderamento 

Individual e Empoderamento Social. 

Num terceiro nível de desdobramento do estudo, o último objetivo específico é: 3) 

Analisar como a relação entre a prática educomunicativa e a formação humana em Freire 

contribui para o protagonismo juvenil. Nesse sentido, tendo constatado que o Conexões 

Periféricas é de natureza Educomunicativa e tendo relacionado a Educomunicação ao legado 

freireano, mostrou-se ser o caminho para o entendimento da viabilidade do protagonismo 

juvenil dentro do programa. 

Como marcação de encerramento nessa linha do tempo, o estudo considerou que o 

Programa Conexões Periféricas oportuniza o protagonismo juvenil, como observado nas falas 

e nas ações ao longo da formação, mas não em sua totalidade. 

Grande parte do processo formativo, teve orientação da Formação Humana em 

Paulo Freire, o que colaborou para a promoção do protagonismo, contudo, em algumas 

circunstâncias, este não pôde ser vivenciado. Ora por causa da ação diretiva, que delineia um 

conjunto de diretrizes que regem a Rede Cuca e acaba limitando alguns processos, ora por causa 

da condução da equipe pedagógica, embora tenha feito seu trabalho com raríssimas 

intervenções (intencionais), ora por motivos de agentes externos, como a questão financeira 

(por exemplo, o caso da jovem Lilian, que teve que deixar o programa para trabalhar e poder 
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sobreviver), ora por opção do próprio jovem que não quis aproveitar as oportunidades ofertadas, 

assumir as responsabilidades e se permitir estar na condição de protagonista do processo. 

Sim, em grande parte, o jovem comunicador teve oportunidade e foi protagonista 

no Conexões Periféricas, levando consigo essa condição para suas vidas, como reflete a fala de 

Gomes, referindo-se a sua experiência protagonista no Conexões Periféricas: 

 

Sim, eu sou protagonista. Eu sempre busquei isso, eu sempre fui uma pessoa bem 

relacionada com as pessoas. Eu sempre tive a comunicação como uma arma para mim, 

melhor dizer, é um dos meus principais mecanismos para poder conquistar meu 

espaço de protagonista. E, hoje em dia, diante meu empoderamento e minha 

autonomia, eu vejo outros mecanismos para ser protagonista, que antes eu não tinha. 

Por exemplo, você está dentro de uma instituição pública e está participando de um 

projeto em que você tem que moldar, planejar um programa de televisão para ser 

exibido numa TV pública, na Casa Civil (Gomes). 

 

O pensamento de Liliane também configura o que é ser protagonista dentro do 

Conexões Periféricas e externar isso a uma condição de indícios de transformação social.  

 

Para mim, protagonismo é a pessoa que se destaca, que muda a realidade que vive e 

impacta a vida de outras pessoas a serem mudadas também. Exemplo disso, é o jovem 

comunicador que, está inserido em movimentos sociais e culturais, a fim de retratar a 

valorização do jovem da periferia. Na Rede Cuca, por exemplo, somos verdadeiros 

protagonistas, temos vez e voz para abordar diversos assuntos, como também opinar 

(Liliane). 

 

As próximas cenas levam este estudo à probabilidade de novas temporadas de 

investigação, conduzindo o olhar das juventudes periféricas, para além da protagonização que 

a formação veio oferecer. Exemplo disso é a compreensão da criticidade e da conscientização 

dos jovens, sobre a colaboração dos meios de comunicação e de seus produtos, para com o 

desenvolvimento da educação no Brasil, através de projetos como o Conexões Periféricas. 

Em outro âmbito, a proposta da formação audiovisual do Conexões Periféricas 

poderia ser adaptada nos programas/projetos de Educação na esfera municipal ou estadual. No 

contexto municipal, a Prefeitura de Fortaleza possui o Programa Aprender Mais, que reúne uma 

série de projetos, como o Programa Interação. O objetivo da iniciativa é promover a educação 

integral e integrada, articulando a educação formal como vivências. Um de seus atributos é a 

implementação de ambiente de aprendizagem que favoreça o protagonismo do estudante, 

auxiliando na sua formação enquanto sujeito crítico, autônomo e responsável por si e pelo 

mundo. Assim, escolas municipais abrem oportunidade para a articulação de um projeto como 

o Conexões Periféricas ser adaptado à realidade escolar e atender a necessidade do Programa 

Integração, propiciando outras articulações investigativas entre a educação e a comunicação. 
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Na esfera estadual, as escolas regulares em tempo integral e as escolas 

profissionalizantes possuem canais de abertura, através dos projetos paralelos ao sistema de 

ensino convencional, e a proposta do Conexões Periféricas poderia ser aproveitada e ajustada 

aos projetos existentes. Afinal, de acordo com a Secretária de Educação do Ceará (SEDUC), a 

escola estadual tem o protagonismo estudantil, como um princípio imperativo do ensino médio 

e usa de itinerários formativos diversificados. Dessa forma, se a proposta pedagógica de 

formação dos jovens em audiovisual, fosse adaptada no contexto das escolas formais, renderia 

outras tantas implicações de pesquisa, no campo da educação e da comunicação. 

Diante da onda conservadora (para não utilizar outros adjetivos) e dos demais 

retrocessos que atingem a Educação Brasileira, no atual contexto em que se encerra esta 

pesquisa, a adoção de práticas educomunicativas, nos espaços formais ou informais de 

educação, revela seu potencial colaborativo para o fortalecimento de uma educação mais 

progressista, justa, igualitária, democrática, acessível, crítica, dialógica, libertadora. 

Em meio a um contexto de juventudes periféricas, embora protagonistas no ato de 

comunicar, há esperança de dias melhores. O protagonismo juvenil no Conexões Periféricas 

mostra ter sua parcela de contribuição naquilo que Paulo Freire chama de “sonho político”. 

Acreditar no potencial positivo das juventudes, na força do seu protagonismo, é uma 

expectativa na direção para que a mudança se transforme em realidade. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO E TRANSCRIÇÃO DE ENTREVISTA COM ROGÉRIO 

MAIA (2017) 

 

Questionário Conceitual do Conexões Periféricas - IDENTIDADE 

1. (HISTÓRICO) Quando surgiu o Conexões Periféricas? (Junho de 2016?) Atualmente 

está em qual temporada? 

 

2. (HISTÓRICO) De quem foi a iniciativa do projeto? O projeto nasceu diante alguma 

necessidade pontual? Qual? (Descrever brevemente) 

 

3. (CONCEITO) Como a Rede Cuca define o Conexões Periféricas? Qual sua proposta? 

Como define sua identidade? 

 

4. (PÚBLICO) A quem se destina o projeto (quem faz e quem recebe) 

 

5. (PARCERIA) Atualmente funciona como uma promoção da Rede Cuca em parceria 

com algum órgão/entidade? Qual o papel dessa parceria no projeto? 

 

 

6. (EQUIPE/ CONTATOS) Quem é o atual responsável e sua equipe? Pode passar os 

contatos (telefone e email) dos principais responsáveis pelo programa, inclusive dos 

responsáveis pelos órgãos/entidades parceiras? 

 

7. (EQUIPE/ FUNÇÕES) Quantos jovens participam por temporada? Como acontece a 

distribuição de funções entre eles? Quantas pessoas da equipe trabalham, quais suas 

funções dentro do projeto? 

 

 

8. (ESTRUTUTAÇÃO/ FASES/ FUNCIONAMENTO) Como é estruturado o projeto? 

Como funciona? Desde a seleção até sua fase final? 

 

9. (FORMAÇÃO) Explique como acontece o processo de formação 

audiovisual/reportagem e social dos jovens dentro do projeto? 

 

 

10. (FUNCIONAMENTO/ TEMPORADA) Desde a 1° temporada houve mudanças no 

processo de seleção dos jovens e implementação do programa (produção, elaboração, 

capacitação, reportagem, edição, finalização, veiculação, entre outras fases) ? 

 

11. (PROGRAMA) Qual é o formato do programa? Quanto tempo? Quantos blocos? Linha 

editorial? Alguns temas? É possível ter acesso a cópias de programas antigos? Como 

faço? Veiculado que horas/ dia na TV Ceará? Há outro canal de divulgação? 

Onde/Link? 
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12. (TV CEARÁ) Como se dá a relação do projeto/ programa com a TV CEARÁ? 

Interferem diretamente na linha editorial do programa? Quais suas contribuições para o 

projeto e suas limitações, se houver? 

 

13. (RESULTADOS) Durante esse tempo de atuação que resultados consideram mais 

relevantes diante uma avaliação do projeto? Quais? 

 

Questionário Acadêmico  

 Com base em conceitos e reflexões de autores e dados oficiais  

1.  (EDUCOMUNICAÇÃO/IDENTIDADE CONEXÕES PERIFÉRICAS) O que a 

Rede Cuca entende por educomunicação? Na sua visão o Conexões Periféricas investe 

numa proposta educomunicativa?  

 

2. (EDUCOMUNICAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS CONEXÕES PERIFÉRICAS) 

Autores referenciados no assunto apontam que a educomunicação é um campo de 

pesquisa, intervenção e reflexão, que traz diversos elementos característicos. Entre eles 

a possibilidade da interdisciplinaridade, transdiscursividade, pluriculturalidade sob a 

perspectiva da aprendizagem cooperativa, estimula a autonomia, a co-gestão, a 

construção de saberes, onde os “ganhos” no caminho (no fazer) são mais importantes 

que dos “ganhos” com o produto final. Tais características integram a proposta do 

Conexões Periféricas? Favor, se sim ou não, descreva os motivos que os relacionam ou 

não? 

 

3. (EDUCOMUNICAÇÃO/ AUTONOMIA OU PROTAGONISMO JUVENIL) 

Muitos autores trazem dois pontos da educomunicação: autonomia e protagonismo. 

Apesar de serem termos usados, equivocadamente, como similares, a educomunicação, 

segundo defendido por autores agarra-se na autonomia de quem participa do processo. 

O conexões periféricas trabalha mais com a autonomia ou com o protagonismo juvenil?  

*Lembrando que para se ter protagonismo, deverá ter o antagonismo, onde apenas 

um ou um grupo é “destaque/ vencedor”, trabalha na lógica da competição e foca 

do produto final. *A autonomia investe na co-gestão, na solidariedade, foca no 

processo, todos ganham o destaque, são vencedores. 

 

4. (EDUCOMUNICAÇÃO/ CAMPO DE AÇÃO POLÍTICA) Segundo autores, outro 

ponto relevante visto na educomunicação é que sua proposta apresenta-se como um 

campo de ação política, uma vez que, o processo educomunicativo é um lugar de 

encontros, de debates e de questionamentos. Essa lógica é visível no Conexões 

Periféricas? Favor, justifique. 

 

5. (JUVENTUDE/ CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO) A partir de que idade o projeto 

considera o ser humano na fase juvenil? Pode participar do programa a partir de que 

idade? 
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6. (CULTURA DE PAZ/ POTENCIAL POSITIVO DA JUVENTUDE) Diversos 

autores apostam no potencial positivo dos jovens em prol da promoção da Cultura de 

Paz? Na sua visão, como o programa estimula esse potencial positivo entre os jovens, 

principalmente na promoção da cultura de paz? 

 

7. (CULTURA DE PAZ/ EMPODERAMENTO JUVENIL) A juventude em Fortaleza 

tem um vasto aparato de programas voltados para o apoio à capacitação, incentivo ao 

lazer e a prática de esporte, além do estímulo à cultura. Entre as opções, a Rede Cuca é 

um forte espaço de empoderamento juvenil e acesso às políticas públicas de juventude. 

O presente projeto de mestrado tentará compreender se a educomunicação, (presente 

nas vivências do Conexões Periféricas, da Rede Cuca) traz como uma de suas funções 

sociais a promoção da cultura de paz. Diante tal contexto, comente como o Conexões 

Periféricas investe no empoderamento juvenil e de que forma isso pode refletir na 

promoção da Cultura de Paz? 

 

 

8. (JUVENTUDE/ CULTURA DE PAZ/ CAPACITAÇÃO) O Conexões Periféricas é 

umas das ofertas da Rede Cuca de acesso à capacitação profissional, por meio da 

educação. Para a Rede Cuca, a educação direcionada à capacitação dos jovens, (abrindo 

chances de contribuições para a economia e acesso ao mercado de trabalho), é uma 

forma de contribuir com a Cultura de Paz ? 

 

9. (IDENTIDADE JUVENIL/ CULTURA DE PAZ) A Rede Cuca, através do Conexões 

Periféricas, incentiva a construção da identidade dos jovens integrantes? Justifique? 

 

10. (JUVENTUDE/ CULTURA DE PAZ/REVITALIZAÇÃO SOCIAL) Estudiosos 

sobre Cultura de Paz e juventude, apontam que os jovens são agentes da revitalização 

social, diante sua força de mudança e seu potencial positivo. De que maneira o Conexões 

Periféricas pode estimular o papel do jovem como agente da revitalização social? 

 

11. (JUVENTUDE/ CULTURA DE PAZ/ESCUTA AFETIVA) Autores também 

acreditam que quando o processo de escuta para com os jovens é realizado por meio da 

afetividade e da convivência pacífica (tolerância), tal medida tende a colaborar para a 

promoção da Cultura de Paz? O Conexões realiza essa escuta afetiva? Se sim, como 

acontece? 

 

12. (JUVENTUDE/ CARACTERÍSTICAS DA CULTURA DE PAZ) A Cultura de Paz 

traz consigo a valorização de elementos sociais e comportamentais, como a tolerância, 

a passividade, a afabilidade, a cooperação, o respeito ao multiculturalismo, entre outros 

valores e virtudes humanas, envolvendo-os numa condução aonde o conflito seja 

sempre evitado. É proposto tais elementos no Conexões Periféricas? Os jovens praticam 

tais elementos? 

 

13.  (JUVENTUDE/ CULTURA DE PAZ/ ENFRETAMENTO DE CONFLITOS) “A 

paz não é, portanto, a ausência de conflitos, como muitos ainda acreditam. Podemos 

mudar a forma de lidar com os conflitos, através da cooperação e da 
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compreensão”(MATOS, 2004). De que maneira o Conexões trabalha o enfrentamento 

de conflitos? Quais são os conflitos vivenciados até atual temporada? 

 

14. (JUVENTUDE/ CULTURA DE PAZ/ DIÁLOGO COM A COMUNIDADE) “A 

educação para a paz é a educação para o diálogo” (MATOS, 2007). A autora afirma que 

o diálogo entre alunos e comunidade é a forma mais efetiva de construir a paz no 

ambiente “escolar”. A Rede Cuca (sendo uma extensão desse ambiente escolar) como 

estabelece o diálogo com a Comunidade, por meio de que ações e canais? Já o Conexões 

Periféricas, como estabelece esse diálogo com a comunidade? 

 

 

TRANSCRIÇÕES DA ENTREVISTA COM ROGÉRIO MAIA 

  

Abordagem identitária/conceitual do Programa Conexões Periféricas: conversa baseada 

no questionário 1 anexado anteriormente. 

Entrevista em 09 de fevereiro de 2017, realizada após um primeiro encontro, quando fui 

conhecer a estrutura do Cuca Mondubim, presencialmente e alguns de seus projetos. Visita 

guiada também pelo gestor Rogério Maia, no dia 06 de janeiro de 2017. 

Isabel Mayara (IM)- Bem, como nos falamos anteriormente, podemos dividir essa conversa 

em dois momentos, apesar de muita coisa está relacionada, mas enfim, para fins sistemáticos 

desta pesquisa, iniciamos falando sobre um aspecto mais conceitual e características da rotina 

do programa e em outro momento articulamos o programa Conexões Periféricas a concepções 

sobre educomunicação, juventudes e cultura de paz. Pois bem, vamos ao início, como surgiu a 

proposta do Conexões Periféricas? Em qual temporada vocês estão? (Nesse momento da 

pesquisa tinha direcionado os estudos para essas três temáticas, ainda não sento realçada a 

temática do protagonismo juvenil, apesar de ser mencionada nesta entrevista). 

Rogério Maia (RM)- Estamos indo para terceira temporada. A primeira e a segunda focada na 

questão dos direitos humanos, como programas que abordam o feminismo, população LGBT, 

extermínio da juventude negra. Alguns programas fugiram dessa linha, mas o grande foco, a 

linha editorial das duas primeiras temporadas abordou estas temáticas. A primeira temporada 

foram 19 programas, seis por Cuca (seis vezes três, o número de Cucas) e mais um especial, a 

segunda temporada foram 22 programas, sendo dois gravados em rede e o último gravado na 

TVC. É sempre o múltiplo de três mais um, que é o especial. Neste caso, foram sete por Cuca 

e mais o especial gravado na TVC. Um jovem de cada Cuca é apresentador do programa em 

rede, chamando as matérias e conduzindo o programa. É gravado mas tem caráter de programa 

ao vivo. 

IM- Tem uma ideia de retrospectiva ou é uma coisa totalmente nova, baseado no contexto? 

RM- Nesse último programa cada Cuca se encontra, pensam junto, mas cada um tem suas 

especificidades na produção. Os jovens passam por reuniões de pauta, processo de escolha e 

produções independentes, em cada um dos equipamentos. É meio que um processo de 

conclusão na verdade, onde eles se reúnem quase um mês antes, para traçar as pautas de um 

programa inédito. Fizemos na primeira temporada e na segunda também, que foi mais forte o 

trabalho em rede. Neste último programa (a segunda temporada), gravamos em rede, três 
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programas. Os jovens passaram por reuniões de pauta, onde cada Cuca tem em média três 

semanas para produzir o programa, desde a reunião de pauta, a pensar a temática, estudar a 

temática. Por exemplo, vamos falar sobre o feminismo, o professor de áudio visual e o 

supervisor de comunicação, estudam com os jovens o assunto e tem o cuidado para não ser 

machista num programa que fale sobre feminismo. Abordam a questão conceitual, estudam, 

elaboram o roteiro, marcam pauta, gravam, editam e entregam. Esse processo todo leva em 

conta três semanas. Assim são seis encontros por semana, já que são dois encontros por Cuca 

(três). Fazemos uma escala no começo para elaborar o qual Cuca vai iniciar e sequencia, que se 

repete a cada três e os últimos programas foram gravados em rede. Os jovens de cada Cuca, 

gravaram um quadro especifico do programa em rede. 

A terceira temporada vem com uma coisa nova, não vai ter o foco nos direitos humanos, iremos 

focar no protagonismo juvenil, empreendedorismo, esporte, comunicação. Claro, vamos falar 

sobre direitos humanos, até porque comunicação é um direito humano, só que queremos abordar 

novas perspectivas em relação ao jovem, dando um outro viés. Aumentaremos o número de 

jovens atendidos. Na primeira temporada foram nove jovens, doze por cada Cuca, na segunda 

e na terceira, 20 jovens por Cuca, totalizando 60 jovens. Assim trabalharemos melhor a questão 

da evasão. Estamos querendo dá uma unidade ao projeto, decidimos ter apenas dois professores 

para todos os Cucas. Será basicamente uma turma de audiovisual, uma produção de um 

programa de TV, algo extensivo. Nossa intenção é dá uma espinha dorsal de rede. Quem for 

assistir o programa vai ver um programa da rede Cuca, independente de qual Cuca esteja na 

pauta. E mais a frente, com os novos Cucas serão seis Cucas tomando de conta de uma 

programação. Já pensou? 120 jovens produzindo, semanalmente, um programa de TV? Sabe, 

Isabel, quando o jovem vem para cá ele não vem para ser o apresentador do programa ou o 

editor, duas funções de destaque. Trabalhamos desde o começo que somos um grupo de 

produção, edição, de apresentação e de reportagem. Isso já é feito em sala com o professor, essa 

rotatividade das funções. Todo mundo fazendo tudo. Além de ser importante para a 

identificação do jovem com as variadas funções, os prepara para o mercado de trabalho. 

IM – Sobre a origem? Como aconteceu essa iniciativa? 

RM- Foi uma demanda espontânea. Um grupo de jovens se reuniram, da Comunicação Popular 

do Cuca fizeram um programa (O organograma do Cuca é dividido em Comunicação Popular 

e Comunicação Institucional, ambas coordenações vinculadas à Diretoria de Comunicação, que 

passou a ser uma realidade desde maio de 2016. Antes eram vinculadas à Diretoria de Direitos 

Humanos). Formado esse tripé com as duas bases, a Coordenação da Comunicação Popular é 

designada à formação de jovens. No início, foi um experimento de um programa de webtv, em 

que os jovens do Cuca Jangurussú, apresentaram o piloto de um programa fora dos padrões, 

para a TVC e a partir daí pensamos num projeto maior. Os três Cucas existem hoje, mas cada 

um trabalhava de forma independente. E o audiovisual, particularmente era sempre um 

resultado de um processo formativo dos cursos do Cuca Barra, o primeiro a ser fundado por ser 

vinculado à Diretoria de Educação. Isso torna a produção insipiente. Não tínhamos um setor 

que abrigasse a produção e o processo como algo formativo. Era uma espécie de comprovação 

do curso, se tinha um curso terminava e o vídeo era a comprovação. Isso tornou-se uma grande 

crítica dos meninos, pois não se tinha uma solidez e circulação. Então, no primeiro ano de rede, 

a gente pensou nisso. Na época de criação do Conexões, o Cuca Mondubim estava produzindo 

documentários, o Jangurussú, produzindo o Repórter Cuca, outro programa que temos e o Cuca 

Barra criando um experimento da webtv então estávamos com um fôlego maior. Os três 
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estavam começando uma sintonia de pensar o audiovisual, embora que trabalhando isolados. 

Então, tínhamos uma demanda que estava surgindo e se consolidando na rede. Por esse fluxo 

de demandas, criou-se a Diretoria de Comunicação Social, que é responsável pela Coordenação 

de Comunicação Popular, que compreende as iniciativas formativas em comunicação, como o 

Programa Conexões Periféricas, por exemplo e a Comunicação Institucional, responsável pela 

Assessoria de Comunicação e marketing da rede. A estrutura é Presidência, Diretoria 

Financeira, correspondem as atividades meio, questão de recursos, viabilidade, organizacional, 

recursos humanos, aquelas atividades que os jovens não veem ou que não estão atrelados 

diretamente a eles. As diretorias de Educação, Esporte e Cultura, de Direitos Humanos e agora 

a de Comunicação Social, trabalham a atividade fim, atendendo o objetivo do Cuca, que é 

atender o jovem, trabalhar o protagonismo, esporte lazer, direitos humanos, comunicação, além 

da questão da inclusão social, sempre em contato com o jovem. A diretoria de educação, esporte 

e cultura, trabalham com as atividades de formação, cultura e as de esportes, a de direitos 

humanos, trabalha a linha de economia criativa, protagonismo juvenil, educação social e 

formações. Já a diretoria de comunicação social se divide em duas linhas. Nós temos um caráter 

hibrido, de atividade meio e fim, e nesse quesito a coordenação de comunicação popular tem o 

projeto maior, chamado jovens comunicadores que abrigam vários outros projetos, como o 

Conexões Periféricas. Se quiser tirar foto? 

IM- Como a Rede Cuca define o Conexões Periféricas? Qual sua proposta? Como define sua 

identidade? 

RM- Na verdade a gente tem alguns conceitos, porém são conceitos de papel. Mas para não 

fechar um conceito, temos em mente que se trata de um programa onde produto é um programa 

de tv, porém esse não é o objetivo principal, queremos trabalhar a formação de jovens na área 

do audiovisual. O jovem que já passou pela experiência, na temporada seguindo ele torna-se 

monitor para receber a nova turma e mais à frente, pode estar inserido no mercado de 

comunicação. É uma política pública de comunicação. Não trabalhamos apenas questão de 

conteúdo, trabalhamos condições críticas como pensar, produzir sobre os direitos humanos, 

democratização da comunicação e toda e qualquer possibilidade de mudança e intervenção, e 

que acima de tudo, os jovens são protagonistas disso tudo, estão à frente do processo, 

começando pela escolha da pauta, orientado pelos colaboradores da rede. A diversidade, o 

preconceito, o enxergar o outro é trabalhado em sala. Ele não vem só para participar de um 

programa de TV, aqui não é apenas uma vitrine para o mercado de trabalho, não há mal nisso. 

Mas quem chega aqui, vem para viver o que disse anteriormente. O jovem vai desconstruir o 

que construiu, criar e participar de um processo de conhecimento e reconhecimento de 

identidades, inclusive a do programa, um processo de conhecer e respeitar o outro, as 

diferenças. Não é só chegar aqui aprender a ligar um botão da câmera e começar a filmar. Mais 

que a parte técnica de aprender a se portar em frente e nos bastidores de TV, os jovens vêm 

para ter uma formação cidadã de direitos humanos e um entendimento sobre a própria cidade. 

O projeto tem essa proposta de trabalhar a periferia, quais os olhares que se lança sobre a 

periferia, o que a periferia tem a narrar sobre e quais as interconexões que eles estabelecem com 

um território que compõe uma rede de proteção social, como o Cuca. A ideia é que o jovem 

entre com o intuito de conhecer esse território. O projeto está aberto para a cidade toda, não 

apenas os jovens moradores dos territórios onde os Cucas estão instalados. Não temos um perfil 

limite sócio econômico, o único limite é a idade, de 15 a 29. No Conexões é de 18 a 29 anos, 

por questões das atividades externas, por questões de gravações noite, por questões legais 

mesmo. O Cuca é aberto a todos, o jovem chegou quiser ligar sua caixa de som e dançar, pedir 
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uma música na rádio, conversar, pegar um livro na biblioteca, mas é claro para as formações 

precisa no mínimo da matricula, para fins de controle. Funcionamos de 8h às 22h, aberto aos 

jovens, a comunidade. 

IM- Atualmente funciona como uma promoção da Rede Cuca em parceria com algum 

órgão/entidade? Qual o papel dessa parceria no projeto? 

RM- Não temos outra parceira, é um projeto exclusivo da TVC, fizemos um documento para 

exibir o programa, todo o programa é pensado e feito pelos jovens. A TVC tem o papel de exibir 

e de receber os jovens para dá oficinas sobre a rotina da tv e de gravar o programa especial, o 

último, nos estúdios da TVC. A Isabel Andrade é a diretora de programação, ela está em contato 

conosco. O interessante que eles têm uma concepção muito bacana do papel da emissora 

pública, tem essa abertura tanto com o Cuca quanto com outras instituições de ensino, para 

pensar a TV como um espaço educativo, de formação, de qualidade técnica. Tomando isso, nós 

temos um desafio nessa terceira temporada para pensar um novo padrão para o Conexões 

Periféricas e de repente, chegar a grade nacional da TV Brasil. Então, temos essa afinidade com 

a TVC pois eles são super qualificados tecnicamente, aberto, por entender o processo de 

comunicação como um processo formativo, com um conteúdo, na maioria das vezes, muito 

melhor que a tv comercial, que tem interesses particulares. Temos três casos de contrato com 

TVC após essa experiência, o Marcelo Paiva, jovem da primeira temporada. Ele estava 

concluindo o curso de jornalismo e no final da temporada, foi contratado como produtor e 

repórter da TV Ceará. Temos a Letícia e o Jorge, que na segunda temporada já participou como 

monitora do programa e em seguida uma produtora independente contratou esses dois jovens. 

Ou seja, eles são vistos como uma realidade sim, no mercado de trabalho. São jovens das 

periferias, que se formaram no Cuca, que participaram do projeto, que tem um talento e que 

estão no mercado. Algumas formações, Isabel Mayara, nós fizemos em rede e deu certo na 

segunda temporada e vamos repetir na terceira. Discutirmos pauta, pensamos na vinheta do 

programa e começamos a trabalhar a questão de rede, de unidade. Sai o edital, passou a seleção, 

recebemos todos e fazemos as formações em cada Cuca, até mesmo para nivelar os jovens em 

suas aptidões. Depois da formação por Cuca, temos uma formação geral, cada Cuca produz os 

programas, ao final da temporada fazemos a visita na TVC e as vivencias em conjunto, com o 

programa especial. Meu papel é o acompanhamento conceitual das pautas de discutir as pautas 

rediscutir e orientar, pensar as implicações da comunicação na sociedade, entender o papel da 

comunicação no processo, como Conexões pode impactar positivamente na discussão e na 

proposição de pautas. A parte técnica, estética e educativa fica a cargo dos técnicos, professores 

e colaborares do Cuca.  

IM- Desde a 1° temporada houve mudanças no processo de seleção dos jovens e implementação 

do programa (produção, elaboração, capacitação, reportagem, edição, finalização, veiculação, 

entre outras fases) ? 

RM- A gente teve um amadurecimento técnico e estético muito forte, em relação aos jovens é 

complicado compara-los. A cada turma é uma nova temporada, mesmo aqueles que passaram 

a ser monitores, na temporada seguinte. O fortalecimento da rede, o surgimento da diretoria faz 

o programa ganhar um novo significado, mais que um campo de produção, formação e vitrine 

para o mercado, com a inclusão do programa na diretoria do comunicação social, passa a ser 

um exercício da identidade juvenil. Uma juventude que está aprendendo e produzindo. Tem 

jovens da área e não, tem jovens que se descobre aqui do Conexões Periféricas. Estamos sendo 
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referência no campo da comunicação, o ano nem começou e já somos procurados pelas 

universidades para estágio supervisionado. Nosso estúdio é bem melhor que muitas faculdades, 

e os jovens buscam isso também. Duração do programa: Na grade da TVC 30 minutos, de 

produção de conteúdo são 26 minutos, divididos em três blocos. 

IM- A TCV interfere na construção do programa? 

RM- Temos uma construção coletiva, até porque é um produto produzido por jovens ligados a 

um equipamento público, transmitidos por uma tv pública, então tem uma sintonia com a linha 

editorial da TVC e com a da rede Cuca, que é baseada no protagonismo juvenil. Ela não nos 

reprime em nada. Somos jovens produzindo um conteúdo diferente. A estética, a identidade a 

função social do programa não será mudada, o que será mudado é a identidade visual do projeto 

de uma temporada para outra, como a fonte, a vinheta sem mudar a essência. 

IM- Encerrando essa parte do Conexões em si, vejo que é difícil mensurar um resultado 

quantitativo ao trabalhar com pessoas, jovens, enfim, mas já se tem algum resultado após a 

execução de duas temporadas. Falo na visão de vocês? 

RM- É um programa que tem muita visibilidade pelos jovens. Quanto a autoestima, por 

exemplo, a Iasmin ela é formada em Serviço Social e está pensando em fazer a segunda 

faculdade em jornalismo, após o Conexões Periféricas. Ela nos deu um depoimento e disse que 

a segunda temporada, foi um divisor de aguas na vida dela. Mexeu com autoestima dela. Antes 

era mais tímida, nunca se viu em frente uma câmera de tv. E hoje está mais destemida quanto 

a isso. Assim como a Adriana, a Ariela, o Marcos que tem esse perfil. Foram jovens atendidos 

e decidiram fazer jornalismo após a formação, se encantaram e se descobriram aqui. A questão 

da autoestima é um dos pontos principais da rede, valorizar o jovem nas atividades ofertadas, 

oferecer o empoderamento a eles. Outro ponto, que ainda não está muito quantificado, é o 

fortalecimento da comunicação em rede, como um meio de trabalhar a identidade dos jovens e 

todas as questões que a rede trabalha, como a proteção social e as atividades formativas, bem 

como o acompanhamento integral do jovem. Os jovens não vêm aqui só produzir há um vínculo 

muito forte entre eles. É o vínculo afetivo e outro resultado positivo. Acredito que em termos 

institucionais do Cuca com outras organizações e editais, houve um ganho de credibilidade, 

através do Conexões Periféricas, um programa que começou com zero recurso, apenas com os 

que tínhamos aqui e na TVC, hoje o Conexões é uma vitrine não só para os jovens, mas para o 

próprio Cuca, no quesito captação de recursos. A partir do programa, hoje temos vários projetos 

com a possibilidade de ajuda de custo. Em termos práticos, mostrar os territórios com outras 

narrativas também gera um impacto positivo. São 41 programas que versam sobre a periferia, 

longe do foco de associar periferia à pobreza. Mostramos uma ideia descristalizada disso tudo. 

Nessa fase em que se começa a definir ou tentar conhecer o que querem ser, o programa vem 

para trabalhar essa questão de que a periferia também é lugar de preocupação e anseios dos 

jovens. Sai dessa cristalização de que periferia é lugar exclusivo de preto, pobre, violência, 

forro, funk aonde nada mais além disso pode ser abordado, é uma nova perspectiva sobre a 

periferia realizada pelos jovens, que muitas vezes não é visto nas emissoras comerciais. 

IM- E esse nome Conexões Periféricas? 

É um processo de empoderamento do jovem desde a concepção até a finalização. É um lugar 

de escolha muito simbólico, colocarmos a periferia como lugar de fala, onde o território e não 

o Cuca é a referência e essa ideia de conexão que se liga a ideia de percurso, de rua, de estrada, 
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de viela, e a gente, o Cuca é um nó dentro desse território, mas gritar isso no nome é uma carga 

simbólica muito forte e importante para gente é onde garantimos que é essa proposta que será 

abordada. Mesmo que o jovem fale sobre tecnologia, redes sociais, extermínio da juventude 

negra ou a cultura junina na periferia, são olhares lançados sobre territórios que são deles. 

**** 

Abordagem acadêmica do Conexões Periféricas: Conversa baseada no roteiro 

questionário acadêmico anexado anteriormente. 

Isabel Mayara (IM)- (Após as explicações iniciais sobre o mote da nossa próxima conversa e 

a leitura da primeira e da segunda pergunta). Eu queria saber de vocês se alguns pontos que 

falei aqui está conectado com a proposta programa.  

Rogério Maia (RM) -Vai parecer clichê, uma defesa do programa, mas todos os pontos que 

você mencionou condiz com o que você disse, com a comunicação popular exercida, de um 

modo geral. A gente trabalha muito a comunicação social como um campo de ação social, de 

formação, de educação. E formação não só técnica, falo também da formação cidadã. Se você 

pensar isso, a composição dos grupos de jovens comunicadores, execução dos seus projetos, 

você vai ver essa característica das transculturalidade, traz esse conceito muito forte, pois várias 

culturas dialogam. Penso que seja, isto, apesar de não ter uma apropriação do conceito, mas 

penso que seja essa ideia de várias culturas construírem algo. Essa outra ideia de não focar no 

feito, mas sim no fazer. Essa coisa que vem do Paulo Freire, ali da ideia do caminho, do 

processo. Então quando a gente pensa assim, que o Conexões Periféricas é um produto que a 

gente está com o desafio de melhorar tecnicamente e muito mais, a proposta estética. Como 

estamos na terceira temporada a gente, enquanto orientadores, temos a percepção de que 

tínhamos falhas técnicas, na primeira temporada, algumas coisas poderiam ter sido melhores, 

mas elas não foram por conta de um processo de instauração desse produto dentro da rede. 

Foram construídos, concertados, modificados nas demais temporadas. O Cuca comparado a 

outro centro de comunicação e educação tem uma expertise muito própria que é a de lhe dá com 

a coisa do momento. Então, a gente tem um grupo que se forma e esse grupo pensa. Nós 

seguimos um plano de aula do Conexões, desde o primeiro dia de aula, até o final do sexto mês. 

Mas isso muda muito ao longo dos anseios dos meninos. Quando a gente pensa a 

educomunicação como um campo de ação social e de reflexão, os meninos pautam, os meninos 

cobram, os meninos criticam, eles dão um retorno assim, para gente, que faz com que o projeto 

seja pensado zero. Você vai recalcular tudo. Não só esse projeto, mas outros da rede.  

IM- E nesse pensar, uma coisa que prestei atenção em vocês é esse lance da co-gestão. Me fale 

um pouco sobre isto? 

RM- A gente trabalha e se enxerga muito no Conexões. Sou gestor do Conexões, mas tanto eu 

quanto os demais gestores, se enxergam no papel de orientação. Por exemplo, a função do 

monitor, que é o jovem da temporada anterior, que na atual vai ajudar o jovem que entrou, ele 

está assim com nós, os técnicos e professores, como um facilitador do processo pedagógico, e 

não para fazer pelo jovem. Ou seja, jamais vamos chegar para o jovem e dizer, sai daqui menino 

eu vou te ensinar a forma correta. O projeto cresce e a gente cresce, como profissional, diante 

o aprendizado com os jovens. Por exemplo, vamos falar de geração y na periferia. Valha, e tem 

“geração y” na periferia? Se na periferia não tem nem internet? E os jovens falam que tem um 

grupo que tem um projeto x que a gente não conhece, que não está inserido na nossa realidade, 
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porque eu moro aqui no Jockey Club, e não conheço a realidade do Jangurussú, por exemplo. 

A vivência dos jovens, de moradia nos territórios, nos dá esse retorno, essa oportunidade de 

enxergar outras realidades. É algo construído coletivamente, é claro com orientação. Eu não 

posso obrigar um jovem chegar aqui às nove da manhã, e fazer três pautas até o meio dia. Não, 

de repente demoramos na discussão de uma pauta e só conseguimos fechar suas. Então 

deixamos assim. Eu não posso num programa de feminismo ter nem três segundos de 

machismo, assim como num programa sobre racismo, ser racista. São coisas que devemos ter 

cuidado e que não gera apenas aprendizados aos jovens, mas também para gente. A gente 

aprende diariamente, quando se fala na pedagogia de Paulo Freire, acho que o Conexões tem 

muito disso, dessa troca, desse conhecimento construído mutuamente. Claro, temos a técnica, 

a formação então somos enxergados como a pessoa que vai dá a orientação, mas muitas vezes 

a gente aprende também. 

IM- como pesquisadora ainda não posso afirmar que o Conexões Periféricas é de uma proposta 

educomunicativa, mas fiz minhas reflexões segundo autores referenciados. Quanto a vocês 

podemos dizer que consideram a educomunicação o fio condutor do programa? 

RM- Antes vou lhe dá um exemplo. Nesse campo da co-gestão, aqui nós temos a rádio escola 

e de lá vem muitos pedidos musicais. Os meninos vêm e pedem as músicas que violam os 

direitos humanos, como as letras que incentivam o consumo de bebida alcoólica, denigre a 

imagem da mulher, que é homofóbica... Como eu já vi várias vezes, um jovem pede a música 

e antes de tocar, se for do conhecimento do técnico de rádio ele analisa a letra, e se não for ele 

joga na internet para conhecer a letra do pedido e naqueles trinta segundos de conversa, se diz, 

olha essa música não é legal de tocar porque a letra traz um conteúdo que alguém lá fora pode 

não gostar, pode se sentir incomodada e vai de encontro com o que a gente trabalha no Cuca. 

Ou seja, é uma pequena formação cidadã, que surgiu a partir de um simples pedido musical. E 

o que é mais interessante é que isso se multiplica, por exemplo, no Cuca Barra, aconteceu de 

um menino pedir uma música na lista dos “proibidões”, que na verdade nada aqui é proibido, 

pois sim, e o outro disse que não poderia tocar por causa da letra. E os meninos da comunicação 

também são assim, hoje mesmo uma menina lá no Jangurussú disse a outra que a música pedida, 

uma que falava que o órgão sexual masculino ama a mulher, não era opção para tocar lá. E 

assim vai acontecendo essa apropriação do espaço, que é resultante de um processo de 

informação que se previne o mais horizontal possível, isso gera uma apropriação dos projetos. 

Então a gente tem muito aqui, intenção de que eles se apropriem de fato, que se estabeleça essa 

relação horizontal, que eles se sintam como parte fundamental da proposição da política pública 

de juventude, no que diz respeito à comunicação. Isso reflete até nas reuniões de contrato de 

gestão, nós sentamos com os meninos analisamos o que foi feito este ano, e pensamos o que 

podemos fazer para o próximo. E vários programas que surgiram, a partir da proposição dos 

jovens, nesse momento. Como os intercâmbios, momentos de viagens em que a gente vai 

conhecer iniciativas de comunicação. Viajamos para o Cariri, para o Rio de Janeiro e para uma 

tribo indígena aqui em Pacatuba. Foram momentos marcantes, passamos a noite acordado, 

aquela empolgação de jovem, enfim, eu mesmo acordava às quatro da manhã para fazer café 

para eles, era aquela coisa. Para os jovens, nós somos os “tios”, e para as crianças somos “pais”. 

A relação afetiva é tão boa, que outro caso também me faz contar aqui. Temos um programa de 

rádio chamado no Cuca Barra do Ceará, “Só da Paz”, que fala de cultura de paz, são crianças e 

jovens que pautam esse assunto. E o João Bento, que é supervisor da Comunicação, antes da 

Barra e passou para o Jangurussú, provocou uma ida, de ônibus, o grande circular, dos meninos 

até o Jangurussú para ir atrás do Joao Bento. Uma vez passando para o corredor, escutamos tio, 
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pai “uma abraço” ou um “vem aqui”. É essa relação afetuosa que construímos com os jovens. 

Apesar de também sermos jovens, porque assim nós somos jovens, estamos dentro desse perfil 

de juventude, mas temos perfis diferentes por sermos colaboradores do Cuca. É o “tio” que dá 

o carão, mas é o tio que é parceiro, que chega e conversa, escuta, guarda um segredo ou um 

desabafo e assim a gente constrói nossa relação de afetividade com os jovens. É um atendimento 

integral. Quando percebemos essa necessidade de apoio psicológico, encaminhamos também 

para a psicóloga daqui da rede, aqui trabalhamos esse fortalecimento de vínculos de forma 

integral. Isso não é o objetivo da comunicação, mas está dentro desse campo de pensar a 

comunicação pelos direitos humanos e uma forma de usar o campo da comunicação como um 

campo de trabalho humano. Nós vemos por ai, experiências de educomunicadores em hospitais 

mentais, em CAPIS, em vários lugares podemos ver experiências como essa e o Cuca como 

recebe gente de todo tipo, acaba que a gente tenta desenvolver expertises como essa. 

IM- No campo da educomunicação, temos dois termos bastante usados: autonomia e 

protagonismo. Alguns autores divergem que para ter protagonismo, há de ter o antagonismo, se 

tem alguém no centro, tem alguém à margem. E nesse sentido, a educomunicação estimula o 

protagonismo e / ou a autônoma. Olhando esses dois termos, qual deles o Conexões trabalha 

mais? 

RM- Eu acho que os dois, os jovens são muito autônomos, mas é claro que tem um certo 

cuidado com a autonomia, pois somos um órgão público e uma tv pública. Mas esse cuidado 

não é de censurar, pois viola o direito humano. Por exemplo, quando eu digo para o jovem que 

pede tal música na Rádio Escola, não posso tocar essa música porque ela é machista, eu não 

estou censurando, estamos protagonizando por tocar outra música que ele deseja, e 

empoderando esse mesmo jovem no acompanhamento do atendimento através de uma breve 

formação cidadã, explicando o motivo por tal música não ser tocada. O jovem não vai deixar 

de ser protagonista. E isso vai reproduzir para outros jovens. A própria ideia de protagonismo 

da rede cuca que enfatiza a rede, que compreende todos os jovens, por exemplo, quando eu falo 

que João, Maria e Thiago serão apresentadores nessa semana, e na próxima é o Lucas, João e a 

Biatriz, ou seja, não tem um protagonista do projeto. Todos são protagonistas, por causa do 

rodizio. Aqui é o jovem é a rede, e a rede foca o protagonismo juvenil, que estimula as decisões 

colaborativas dos jovens ao longo do processo. E um dos fundamentos da Rede é a de que o 

jovem seja protagonista da sua própria história, de fomentar no jovem esse empoderamento do 

jovem construir sua própria narrativa. Particularmente, esse termo de fato, sugere de modo geral 

a ideia de liderança, até a Unicef passou a usar mais o termo patinação juvenil, nesses processos, 

pois é um campo muito relacionado da formação política nos governos progressista. Mas aqui 

no Cuca o protagonismo juvenil é pensado para aquele jovem que assume o lugar de relevância 

e de destaque em sua própria vida, não é um protagonismo comparado aos outros, e sim um 

protagonismo pessoal, e isso em relação ao protagonismo comparado aos outros, é algo que a 

gente combate aqui. Até mesmo no meio da comunicação, que é um campo permeado pelo 

sentimento da vaidade e do ego e gente combate aqui. Faz parte do processo a gente dosar isso. 

Mas a gente tenta trabalhar muito essa ideia da autonomia, com alguns limites, a autonomia não 

é plena, mas os meninos têm uma liberdade de criação muito grande, e é essa liberdade gera 

uma protagonização. O Conexões tem linhas editoriais gerais, mas não começamos o projeto 

com temas escolhidos, isso é pensado com o grupo, não entram com as fontes determinadas, se 

escolhe aqui com todos. É como se a autonomia gerasse o protagonismo. Citando mais uma vez 

o exemplo do programa sobre feminismo, vamos colocar um homem no lugar de fala ou uma 
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mulher seja trans ou cis para protagonizar a história. Então é esse movimento que a gente faz 

com eles, que também é um exercício para nós. 

IM- Outro ponto interessante é a de que a educomunicação promove um campo de ação política, 

por promover esses debates e esses questionamentos. O Conexões Periféricas também é 

pensado como um campo de ação política? 

RM- Certeza, porque assim, a gente costuma pensar política algo ligado a partido, governo e é 

mais que isso, a partir do momento em que estamos discutindo algo, estamos sendo políticos. 

Quando uma turma do Conexões Periféricas pensa e discute sobre uma pauta, quem vai ser a 

fonte, de que forma será retratado o assunto, isso é política. Política são jovens ou grupo de 

pessoas discutindo algo que vai trazer benefícios para todos. Mas o Conexões é isso, respeitar 

o próximo, construir coletivamente. Além do fato do programa em sua raiz ser um programa de 

política pública de comunicação, por estar levando para a televisão aberta, um conteúdo 

pensado pelo o olhar da juventude, um conteúdo de algo que eles não veem, que vai 

desmistificar da audiência, alguns preconceitos ou fatores cristalizados pela sociedade tem 

sobre periferia. E lança esse questionamento, a periferia está à margem de que? Até que ponto 

a periferia estar à margem? Mostramos uma periferia, onde trabalhamos a política pública com 

os jovens, onde eles tenham outras possibilidades de vida, por isso os Cucas são pensados 

nesses territórios, nos locais com o menor índice de desenvolvimento econômico da cidade, 

com maior número de gravidez na adolescência, números elevados de extermínio da juventude 

negra, então, até o fato dos Cucas serem construídos aqui, isso é uma decisão política. Nesse 

contexto, temo um programa que vai levar para todo o Estado e para o país, por conta da internet 

e vai saber o que um grupo de jovens realizam numa periferia da cidade, isso é política, passar 

outras realidades, em termos de informação para qualquer lugar do mundo. Por isso o Conexões 

Periféricas é político. 

IM- Muitos autores falam dos potenciais positivos dos jovens relacionados a Cultura de Paz. 

De que forma o Conexões enxerga os potenciais positivos dos jovens integrantes? 

RM- O programa em si traz cultura de paz, mostrando as possibilidades da periferia, para além 

da violência, da pobreza, da prostituição, da criminalização. O programa vem desmistificar isso. 

A própria rede cuca é um equipamento de redução de danos em prol da valorização da cultura 

de paz. Sabemos que em nossa cidade tem brigas territoriais, por grupos, gangues, facções. E a 

partir do momento que o Cuca como equipamento público, oferece um espaço para eles se 

encontrarem e aqui é um espaço neutro e não de rivalidade, isso é identificado como um 

ambiente e um território de cultura de paz. A paz de aceitar o outro como ele é e de onde ele é. 

A cultura de paz está enraizada em tudo, desde o território até as relações afetivas. E o Conexões 

é um lugar de encontro de gente diferente que vai produzir conteúdo, informais e formais, 

expandindo um tema para vários outros. Mas reconhecemos que é um campo que deve ser mais 

trabalhado, como um mecanismo de geração de cultura de paz, por que assim, o Conexões gera 

isso de forma colateral, ainda não temos isso como atividade fim. É um ponto que precisamos 

melhorar.  

IM- Outros termos que os autores trabalham cultura de paz é o jovem e seus potenciais, o jovem 

como agente da revitalização social, vocês falaram aqui da questão da afetividade, da 

convivência pacífica, respeito ao próximo, valorização da multiculturalidade, e tudo isso, esses 

valores e virtudes humanas é visto no movimento pela cultura de paz. Algumas coisas foram 
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ditas em relação ao Conexões, mas de que forma vocês aproveitam esses elementos para 

trabalhar a mediação de conflitos? 

RM- Risos. Essa é a melhor parte. Entendemos o conflito como elemento gerador dessa tônica 

social. Se falarmos em narração, o conflito é o mecanismo para que a história aconteça. No 

mais básico, de forma interna, os meninos durante o processo de produção já passam por isso 

ao decidirem, em conjunto como vai se dá a pauta, ali há vários locais de fala, vários pontos de 

vistas. É uma relação conflituosa desde aí. Este é primeiro ponto. O segundo ponto é o local de 

origem. Aqui no Conexões temos o jovem que está na faculdade, não só de comunicação, o 

jovem que quer passar no vestibular, tanto para comunicação como para outro curso, o jovem 

do ensino médio, o jovem que não quer estudar, o jovem que trabalha, o jovem de 18 anos e o 

jovem de 29 anos, entre as idades limites da juventude, vivemos um abismo imenso. Essa 

expressão cultural tão ampla acaba que dando a tônica do Conexões, desde a escolha das pautas 

como um ato político até esse processo de mediação de conflitos, em reuniões de autores sociais 

tão diferentes, mas que tem um fundamento em comum que é a produção de comunicação sobre 

a periferia. São termos práticos, temos sessões marcadas, momentos de acordo, de acolhimento 

individual ou de grupo, de escuta, de formação, onde trabalhamos o conflito de forma indireta, 

em que vamos trabalhando a temática do conflito, por ações eu batam direto do conflito, mas 

que não eliminem. Dessa forma o conflito é algo que não é mais impeditivo do grupo, mas ajuda 

este grupo a ser mais criativo. Então percebemos o conflito como um elemento criativo. Essa 

diversidade de idade, temos vários perfis, a jovem de cabelo curto que é destemida, o jovem 

que anda com o skate debaixo do braço, o jovem que é trabalhador, o jovem que tem mais a 

pegada do morro e gosta de hip-hop, o jovem que gosta de música e toca nos finais de semana. 

Esses perfis diferentes, de idades e de guetos e de tribos e de territórios....isso é diversidade, 

isso gera conflito. Viver em sociedade já é algo conflituoso, talvez o equilíbrio desse conflito 

que seja nosso maior desafio, no sentido de ser algo a ser buscado, sem fugir do conflito, e no 

Conexões vivemos em conflitos, sem essa dimensão de excluí-los. Sabemos que a ausência de 

conflito é impossível. Imagine só uma convivência semanal com vinte jovens, discutindo pautas 

e produzindo conteúdo? Há mais eu quero entrevistar fulano, porque e meu amigo? Mas só 

porque é teu amigo, por isso mesmo ele não vai ser a fonte da pauta. Há mais eu quero trabalhar 

essa temática? Mas essa temática cabe na pauta do programa? Enfim essa construção coletiva 

de pautas e divisão e rodízio de tarefas, as atividades é algo gerador de conflitos. Aqui a gente 

tem a presença de conflito e pensamos de que forma vamos mediar esse conflito.  

IM- Então o primeiro conflito maior vem da diversidade de idade, de tribos, de territórios, algo 

mais externo. O segundo seria o conflito da divisão de tarefas, discussão de pauta, como foi 

falado, enfim decorre da rotina de produção, é algo mais interno. O terceiro maior seria o 

conflito humano, de convivência. É isso? 

RM- Isso, Isabel. E nesse ponto da convivência é uma coisa inata da idade, onde temos um 

período de juventude, que está ainda com uma identidade por se descobrir, um período de 

transição, onde ainda não tem nada cristalizado. A própria descoberta e as relações humanas 

geram conflitos. 

IM- Para finalizar, por conta de um trecho eu vou ler aqui essa pergunta: Como a rede Cuca 

estabelece esse diálogo com a Comunidade, por meio de que canais e que ações, e como o 

Conexões Periféricas estabelece esse diálogo com a comunidade? 
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RM- Eu acho que as escolas, em tese, deveriam já ter esse com a comunidade. As escolas, às 

vezes, é a única presença de um poder público. Mas aí temos as escolas, num processo educativo 

de afastamento do outro, uma escola fechada. É tanto que os projetos, como o Mais Educação, 

Escola de Tempo Integral são mecanismos de abertura para o diálogo com a comunidade. E 

isso, o Cuca é um conjunto de espaços públicos, você vai ter o espaço de escola, de formação, 

o espaço de praça, de coexistência, o espaço político, de tribuna, um espaço de empoderamento 

do jovem. Enfim é um conjunto de espaços e no que diz respeito ao espaço de formação, já é 

pensado é algo urgente essa ideia do diálogo com a comunidade. Não estamos esperando apenas 

pela comunidade, não também vamos até ela. Na verdade, o Cuca dentro da comunidade é um 

negócio suntuoso né? Um equipamento bem conservado, uma estrutura bonita e enorme, dentro 

das comunidades que são marcadas pela precarização. Então, o Cuca tem um conjunto de ações 

e programas pontuais que dialogam com a comunidade e com novos territórios. A gente tem 

essa necessidade de aproximação com a comunidade. Nosso plano é dominar a cidade toda, 

risos.... Se colocarem os outros três, não vai ter mais nada na cidade, só Cucas, risos... 

IM- o próprio Conexões Periféricas tem esse diálogo, pois estabelece conexões com a periferia, 

não é ? 

RM- Por mais que o programa seja gravado aqui mesmo, por questões de estrutura de logística, 

mas somos um programa para ser de fora a gente traz o fora para cá. Temos esse movimento de 

que haja uma articulação com a comunidade como co-gestora do programa. Nessa dinâmica, o 

jovem se apropria do Cuca, do público como algo de todos. Aqui é um equipamento de proteção 

social. 

IM- Eu agradeço pela disponibilidade essas duas horas e meia de conversa foram proveitosas. 

Até mais.  

RM- Estamos aqui! Que bom que deu certo. Precisando nos encontrar, não hesite em nos 

procurar. 
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APÊNDICE B — DIÁRIO DE CAMPO — ISABEL MAYARA 

 

FORMAÇÃO PROGRAMA CONEXÕES PERIFÉRICAS – 4ª TEMPORADA 

“JUVENTUDES EM MOVIMENTO” 

PERÍODO: SETEMBRO – DEZEMBRO DE 2019 

 

SETEMBRO 

25 e 29/ 09/2018: Edital, Seleção e Primeiro Encontro 

 

O edital52 do Conexões Periféricas foi lançado em 29 de agosto de 2018, junto a um 

pacote de formações em comunicação, ofertados pela Rede Cuca. A Informação foi extraída do 

site da Prefeitura de Fortaleza53, em que eu vinha monitorando diariamente, pois sabia através 

de contato com o Coordenador João Bento, que estava por iniciar em breve.  

A notícia dizia: “A IV Temporada do Conexões Periféricas visa selecionar 15 jovens, 

entre 18 e 29 anos. Durante o projeto, os jovens produzirão um programa de TV que será 

transmitido, semanalmente, em parceria com a TV Ceará (TVC), no qual serão realizadas atividades 

supervisionadas de formação, práticas de produção e vivências profissionais”. 

15 jovens. Guardem este número e veremos até o final da formação. 

Foi um edital rápido. Isso porque os jovens tiveram pouco tempo para inscrição e 

já início das seleções (Uma semana para as inscrições. Nesse meio tempo, estava tendo aula, 

fui apurando nos textos teóricos, futuros pressupostos que guiariam minha visão durante o 

acompanhamento desta edição. Confesso que estava ansiosa por este momento. Às vezes, a pós-

graduação é uma atividade muito solitária e está em contato com gente é fundamental para a 

vida de todos. Pensei: É no campo que acontecerá os conflitos, as relações, os vínculos, os 

aprendizados, preciso está sintonizada com tudo isso para saber enxergar o que a pesquisa exige. 

                                                           
52 Edital disponível em: file:///C:/Users/NoteBookk/Downloads/Edital%20Conexoes%20Perifericas%20-

%20Temporada%20IV%20-%20Etapa%20Mondubim%20(1)%20(1).pdf 

 
53 Fonte do edital e de outras informações iniciais: https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeitura-de-

fortaleza-lanca-pacote-de-editais-para-formacoes-na-area-de-comunicacao-na-rede-cuca 

 

file:///C:/Users/NoteBookk/Downloads/Edital%20Conexoes%20Perifericas%20-%20Temporada%20IV%20-%20Etapa%20Mondubim%20(1)%20(1).pdf
file:///C:/Users/NoteBookk/Downloads/Edital%20Conexoes%20Perifericas%20-%20Temporada%20IV%20-%20Etapa%20Mondubim%20(1)%20(1).pdf
https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeitura-de-fortaleza-lanca-pacote-de-editais-para-formacoes-na-area-de-comunicacao-na-rede-cuca
https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeitura-de-fortaleza-lanca-pacote-de-editais-para-formacoes-na-area-de-comunicacao-na-rede-cuca
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Paralelo, as leituras sobre juventudes, movimentos sociais e as obras de Paulo Freire, fui 

aprofundando as leituras sobre metodologia, abordagem qualitativa, entrevistas, grupo-focal 

entre outros pontos. 

O edital intitula o Projeto Conexões Periféricas – IV Temporada (etapa Rede Cuca 

Mondubim), uma promoção do Instituto Cuca e a Coordenadoria Especial de Políticas Públicas 

de Juventude, subordinada à Prefeitura de Fortaleza. O documento regulador também apresenta 

oficialmente o que é o projeto: “Referido projeto consiste no aperfeiçoamento em contexto de 

trabalho nas áreas de tecnologias audiovisuais e mídias, por meio do ingresso em formação 

continuada ligada às tecnologias de comunicação, com o objetivo de vivenciar os processos e 

as rotinas de produção de audiovisual para a TV, percebendo as diferentes etapas, a partir da 

elaboração de um programa televisivo, passando pela sua gravação até a sua finalização” (p.2). 

Etapa Mondubim, por que nas edições passadas o projeto funcionou na Rede toda, 

simultaneamente e desta vez acontecerá apenas no equipamento do Mondubim, com previsão 

(segundo edital) de 4 meses de formação (setembro de 2018 a janeiro de 2019) e sem data 

prevista para a realização nos demais equipamentos do Cuca. O edital também explica alguns 

elementos práticos da formação. “O projeto tem carga horária total de 120 h/a (cento e vinte 

horas aula), divididos entre atividades de formação e produção, realizadas preferencialmente às 

terças e quintas, de 9 (nove) às 12 (doze) horas, no Cuca Mondubim. Atividades extras podem 

integrar o percurso formativo dos jovens selecionados, de acordo com as necessidades 

apresentadas” (pág. 02). 

A seleção compreendeu analise curricular, entrevista e teste prático. Conforme o 

cronograma de seleção, expresso no edital, a 1° fase, a análise curricular, aconteceria 6 de 

setembro, um dia seguinte após o encerramento das inscrições. A segunda fase, entrevista e 

teste prático, foram nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2018. Dia 17 de setembro sairia o 

resultado final. E assim aconteceu. O início das aulas estava previsto para dia 20 de setembro. 

Nessa semana estava em Recife, apresentando dois trabalhos no Colóquio Internacional Paulo 

Freire, inclusive um deles era sobre o Conexões Periféricas e não tive como participar desse 

primeiro momento.  

Mas fiquei sabendo pelo João Bento que no dia 20 era apresentação geral dos três 

editais de formação em comunicação, do pacote anunciado e no dia 25 de setembro seria 

integração do Conexões Periféricas, com um passeio pelo Museu Firmeza, no Mondubim, 

indicação de um aluno e por conta de não agendamento com a historiadora responsável não foi 
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possível a visita. Então, em transporte cedido pelo Cuca, a turma seguiu para o passeio público 

de Fortaleza (centro da cidade), acompanhados do professor Rafael. Na ocasião, Rafael me 

contou posteriormente, que a visita ao parque, além de um momento de integração entre os 

jovens comunicadores selecionados, era um exercício inicial sobre captura de imagem (o Cuca 

disponibilizou suas máquinas fotográficas), o possibilitou um treino sobre o olhar e a fotografia 

no audiovisual.  

Na ocasião, cada jovem gravou sobre o que era o Conexões para cada um. No 

decorrer dos registros apontarei, em grande parte o Conexões, referindo-me ao Programa 

Conexões Periféricas, uma vez que os jovens costumam chamar apenas por este nome. Além 

das primeiras noções de captura de imagem, Rafael também instigou os jovens a escolherem o 

local e o ângulo, para cada fala dos jovens. E como “tarefa de casa”, todos foram convidados a 

pesquisar o que é notícia, para ser debatido na próxima aula.  

Adianto que só passei a conviver com os jovens, no terceiro encontro presencial do 

projeto. Pelo que percebi na fala do professor Rafael e na fala de alguns jovens em que fui 

conversando no meu primeiro dia ( 02.10.2018), esses dois encontros foram de integração entre 

a turma, embora o professor não perdeu tempo e já iniciando alguns assuntos teóricos e os 

convidando para “pôr a mão na massa”, logo de início.  

Enfatizo isso, pois o referido edital acima coloca que durante os quatro meses, 

convertidos em 120h/aula, se dividiria, em ciclos. Iniciando o “Ciclo de Estímulos”, que 

consiste em encontros para realização de reflexões sobre os meios de comunicação no Brasil, o 

processo de produção e difusão das informações, as experiências de comunicação popular 

(televisão comunitária), a relação entre sociedade, cultura e comunicação, dentre outras 

temáticas” (pág. 02). 

O segundo seria o “Ciclo de Produção”, que compreende a vivencia de uma rotina 

de produção de televisão, partindo da reunião de pauta até o produto final, o programa a ser 

veiculado na TVC e nas plataformas digitais da Rede Cuca.  

O terceiro é o “Ciclo de Vivências”, que agrega a experiência prática na TV Ceará. 

Tirando essa parte da visita e observação a prática jornalista da TVC, vejo que o 

professor Rafael, por postura didática não seguiu a ordem prevista, embora isso não acarrete 

prejuízos à formação. Esses primeiros encontros foi um meio de “quebrar o gelo”, de já 
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oportunizar aos jovens à prática, ao manusear um equipamento, ao escolher um ângulo bom, 

uma luz boa, enfim noções de elementos técnicos.  

Mas além disso, como disse Rafael em uma conversa informal nos corredores 

comigo e outros jovens. “Um produto audiovisual é o que é a coxia”, ele quis dizer que os 

bastidores. Isso porque por trás das câmeras revela-se o espirito da equipe, e dependendo do 

seu entrosamento e afinidade, influenciará no produto final. Creio que por isso, talvez uma 

“quebra” na ordem dos ciclos. Nesse quesito Rafael soube conduzir muito bem e vem se 

esforçando para otimizar o relacionamento nos bastidores, além de toda sua demanda 

pedagógica. Mas guardemos esta fala de Rafael: “Um produto audiovisual é o que é a coxia” 

para os próximos dias. 

No dia 27 de setembro, logo após a visita ao Passeio Público, também fui informada 

pelo professor Rafael o encontro aconteceu em sala, no Cuca. Foi uma grande reunião de pauta, 

um momento em que todos colocaram os assuntos relevantes para serem transformados em 

tema por episódio as pautas que os preencheram. Rafael pediu que cada um falasse sobre o que 

gostaria que virasse pauta para ajustar no calendário de atividades. Os primeiros temas foram 

surgindo. E o primeiro e o segundo programa tiveram seu delineamento rascunhado. 

Organizaram o prévio roteiro e a logística das gravações do primeiro programa. Também foi 

visto o que é notícia. Essa primeira parte compreendeu as atividades do mês de setembro. 

 

Resumo do mês: 

Conforme o Plano de Curso da Formação do Conexões Periféricas/ Rede Cuca (Anexo), as 

aulas estariam marcadas para iniciar em início de setembro. Como foi descrito anteriormente, 

nesse mesmo período ainda estava iniciando a divulgação e as fases seletivas do edital de 

convocação. Em resumo, o mês de setembro compreendeu a seleção em si e o período de 

apresentação e entrosamento do grupo, com a apresentação do projeto, em que os alunos 

conheceram as locações do Cuca Mondubim e aula externa no Mini Museu Firmeza e Passeio 

Público. Segundo o relatório de aula do professor a escolha dos locais foram feiras por indicação 

do grupo, a partir de uma discussão sobre o nome Conexões Periféricas. Um aluno sugeriu o 

museu e a turma sugeriu um ponto central, o Passeio Público. A visita serviu como mote para 

inserção dos assuntos: elementos de pauta, produção e execução audiovisual, além de testes 

práticos de gravação, em que os alunos improvisaram diante das câmeras. Após a discussão dos 

06 temas da temporada (27/09) –o mês finaliza com a proposta de elaboração dos roteiros dos 

dois primeiros episódios, para a próxima aula.  
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OUTUBRO 

02.10.2018 – Meu primeiro dia em campo 

 

Foto 1 — Criação da conta no Instagram realizada pelos jovens durante encontro  

 

Os alunos, manuseiam a conta pelos seus celulares, enquanto a projeção na parede compartilha a visualização para 

todos 

 
Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

Esta quinta-feira, foi o meu primeiro dia em campo. Estava muito otimista, 

confiante e curiosa, apesar de já chegar lá cansada pois a madrugada não havia dormido, por 

conta que meu bebê costuma a acordar várias vezes na noite. Acredito que por conta da 

amamentação. Ele acorda no vício do peito, apesar de comer bem ao longo do dia. Mas já venho 

num processo de desmame noturno, justamente para tentar fazer ele dormir melhor, assim como 

a mamãe aqui.  

Enfim, quero expressar que nem a noite mal dormida abalaria meu primeiro dia em 

campo, tão esperado. Era o dia quem sairia da bolha, literalmente. Contato com as pessoas, com 

os jovens, com novos conhecimentos, viver novas experiências. Cheguei bem cedo, por volta 

das 7h30, pois aproveito a carona do meu marido que passa pelo Cuca em seu destino ao 

trabalho. Fui observando o ambiente. Já estive ali várias vezes, nas pesquisas exploratórias, 
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desde 2017, mas desta vez foi diferente, tinha algo a mais. Acho que era a euforia de apertar o 

play para o campo e as profundezas que ele traria para a pesquisa.  

Muito silêncio, mas de repente o som ambiente, vindo da rádio Cuca, local que 

virara mais tarde, o ponto de chegada dos jovens do Conexões Periféricas. Não lembro a música, 

mas ela já modificou o ambiente, e como um ímã, os corredores do Cuca, foram ganhando a 

presença das pessoas, dos trabalhadores, que corriam para o refeitório buscar o velho e bom 

café, dos alunos da natação, dos guardas-municipais, que costumeiramente, alguns ficavam 

próximos a rádio, onde tem uma mesa de xadrez e tomadas para carregarem os celulares.  

Fiquei ali sentada, só observando a atmosfera do Cuca iniciando o seu dia e a espera 

do chamado para o início das atividades do Conexões, pois havia avisado que estava à espera. 

Percebi alguns jovens chegando e entrando na rádio, depois de juntar alguns, subiram para o 

andar de cima e se dirigiram para uma sala. Perguntei na rádio se já havia começado o Conexões 

Periféricas, pois já era 9h10 e fui informada de que sim, eles tinham subido.  

Então, subi. Entrei na sala e a turma estava disposta em círculo, já achei amei esse 

primeiro impacto freireano. Os jovens estavam iniciando a reunião de pauta. Rafael interrompeu 

a reunião e convidou que eu entrasse e me apresentasse. Disse resumidamente o que era a 

pesquisa e minha condição ali. Depois pediu que todos se apresentassem novamente. Pois essa 

apresentação já tinha acontecido nos encontros anteriores. Agradeci a gentileza e o acolhimento. 

Fui informada que tinha outro pesquisado, mestrando, só que em comunicação pela UFC, o 

colega George, que também se apresentou e disse que sua pesquisa era uma etnográfica e tratava 

de analisar uma perspectiva da comunicação democrática. 
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Foto 2 – Reunião de pauta: elaboração roteiro do primeiro programa 

 

Turma em reunião de pauta, enquanto professor (em pé) escutava os alunos e outra jovem (sentada em frente o 

computador) registrava a fala de cada uma e transformava em um arquivo com os assuntos por temporada. Era o 

primeiro mapeamento da temporada. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

A reunião retornou ao seu propósito e os temas centrais foram sendo designados a 

cada programa, assim como seus subtemas. Ao total foram pensados inicialmente 10 a 12 

programas. Contudo, nessa reunião foram pensadas apenas seis temáticas/programas endo eles: 

Economia Juvenil, Comunidade LGBTQ+, Movimentos Sociais, Acessibilidade, Arte e 

Cultura, Mídia e Comunicação. Inicialmente, esse é o primeiro formato da temporada escolhido 

por temáticas.  

O material foi digitado por um dos jovens a medida que iam falando e acordando 

os assuntos. O arquivo foi salvo no google drive, feito também por um dos jovens, naquele 

momento e compartilhada o login e senha para todos, inclusive eu e o outro pesquisador que 

estava na sala. Criamos em coletivo o email, que daria acesso ao drive que guarda todas as 

informações, dados, entrevistas, imagens, fotos produzidas coletivamente, como o modo de 

alteração por qualquer um dos participantes, a qualquer momento, desde que fosse anunciado 

antecipadamente. Também foi criado o grupo do whatsapp, com o nome Conexões 2018, o qual 

fui inclusa.  

A proposito essa ferramenta foi bastante eficiente para o desenvolvimento das 

produções, bem como para eu como pesquisadora, também poder analisar de que forma os 
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integrantes se mobilizam no grupo, a fim de mostrarem iniciativa quanto as atividades. Em 

alguns momentos, colocarei nesse trabalho trechos de conversas em que os jovens mostram 

iniciativa, se mostram autônomas e protagonistas. Além disso, ainda nessa esfera cibernética, 

foi criada uma conta no instagram, com login e senha compartilhada para todos. A conta foi 

criada nesse dia e já foi inaugurada com um post de um dos jovens fazendo o convite para seguir 

a página, dentro da sala onde estava acontecendo a reunião de pauta. Imediatamente, os jovens 

foram seguindo a página e mobilizando outras pessoas para seguirem. 

O instagram do Conexões Periféricas, foi uma ferramenta inovadora criada pelos 

próprios jovens e nunca feita antes em outra temporada. Mais um indício de autonomia dessa 

turma, pois criar um espaço na internet, tão disputado e também pensar como preenche-lo e 

engajar várias pessoas nisso não seria uma tarefa fácil, ainda sendo uma tarefa paralela a 

atividade final e não exigida pelo edital. Isso já me deixou mais empolgada a esperar pelos 

próximos encontros. 

 

04.10.2018 – Finalização do Mapeamento da IV temporada, reunião de pauta e criação do 

Instagram Conexões Periféricas 

 

Quinta-feira, este seria meu segundo encontro presente e o quarto do grupo. Faltei 

dois por motivos de viagem acadêmica. Cheguei às 7h40, fiquei aflita pois não tinha 

barraquinha de café por ali. E eu só começo o dia depois de um cafezinho. Entrei no Cuca e me 

sentei nos bancos próximo a rádio, pois me percebi que lá era o ponto de encontro dos jovens 

do Conexões. Vi o movimento dos trabalhadores chegarem, e se direcionarem para o refeitório, 

em busca do que eu estava, o tal café. Uns comia por lá, outros só pegavam seu copinho e 

voltava para seus setores. 

 Vi o silêncio de um prédio público, se transformar naquela atmosfera, que só o 

Cuca tem. De repente o som começa, as músicas são bem ecléticas, do mpb ao brega. A turma 

foi chegando aos poucos. Eram aproximadamente uns 13 jovens, mais o professor Rafael, o 

técnico Willian, eu e o outro pesquisador, o colega George. Nos reunimos no corredor, uns 

sentados no banco de concreto em meia lua e outros no chão. Conversávamos sobre coisas 

banais, porém interessantes. Era o que interessava os jovens que estava ali na “coxia” 
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alimentando os bastidores, gerando engajamento e empatia e dando espirito ao feto de programa 

que se formara.  

Mais uma vez, enfatizo a forma que o professor Rafael conduzia isso. Na minha 

visão era muito bem feito. Eu também era inserida nas conversas matinais, antes da formação 

acontecer de fato. Mas a formação já estava acontecendo. Ali tinha conversa, diálogo, respeito, 

empatia, conflito, palavra geradora, autonomia, empoderamento e protagonismo. Termos que 

já vinha estudando e que dão suporte a esta pesquisa. Rafael sempre de bom humor parecia um 

dos jovens em formação, embora sabia por limites quando encarnava o professor. Um professor 

que pouco intervia, mas incluía. Sabia o limite entre a brincadeira, a conversa fiada, a conversa 

séria, a conversa técnica e a formação em si. Acredito que essa postura foi muito importante 

para o processo. 

Na hora da reunião, conversávamos sobre o roteiro pré-organizado na aula anterior 

e ajustávamos para o agora. Isso mesmo, este roteiro era para valer agora. No segundo momento 

da aula, lá pelas 10h30 seria a gravação com os antigos participantes do Conexões Periféricas. 

A produção tinha feito anteriormente, o contato para agendamento das entrevistas de hoje. Era 

uns cinco participantes de temporadas diferentes que estavam ali para gravar. Todos homens, 

alguns visivelmente homossexuais.  

Passado o roteiro, foram chegando os participantes antigos e a turma seguia a 

procura de um lugar com uma boa luz, que gerasse um bom enquadramento e com poucos 

ruídos. Recomendações sugeridas pelo professo. A equipe escolheu debaixo do pé de arvore, 

entre a quadra e a piscina do Cuca, parecia ser o local mais adequado naquele momento. Eram 

muitos, acho que foi o dia que mais teve gente no Conexões Periféricas, nessa temporada. 

Ficaram por ali conversando entre si, uns grupos mais isolados e o professor regulando uns 

equipamentos, observando tudo, disparou: “Estão esperando o que para começar?! Vocês já 

sabem o que fazer, então...”. 
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Foto 3 -  Teoria e prática: Gravação Externa 

 

Professor Rafael (lado direito) dando as dicas aos jovens, sobre a luz, som e o uso dos equipamentos. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

Foto 4 -  Gravação Externa possibilita o rodízio de funções 

 

Jovens em ação, sem a intervenção do professor realizando a primeira entrevista com o antigo participante do 

Conexões Periféricas. A cobertura dos bastidores do programa, ao vivo pelo instagram (jovem com o celular, lado 

direito). 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 
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Foto 5 – Gravação Externa e acompanhamento na íntegra dos bastidores pelo Instagran 

 

Rodízio de funções: Mudou o entrevistado, muda a sequência de funções. A jovem que estava no celular reaizando 

a cobertura pelo Instagran, passou para outra colega que assumiu a tarefa, enquanto ela passou a atuar como 

operadora de imagem e áudio na câmera 1, a outra jovem segurou o rebaterdor e mais outros dois passaram ser o 

mediador da entrevista. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

Rapidamente os jovens participantes da atual temporada, se organizaram em 

equipes, um pegou a câmera (cinegrafista), outro pegou os fones, conectados a uma das câmeras 

e observou o som (diretor de som), outro ficou na câmera dois em movimento, pois a outra era 

fixa, outro conduziu a gravação toda (diretor), outro segurou o microfone direcional, que fica 

fora de cena e capta o som somente da direção em que é apontado (aquele microfone que fica 

tem um suporte enorme e alguém fica segurando na direção do que se quer captar), outro ficou 

no celular para ir movimento os stories do instagram (vídeos curtos, em tempo real e que dura 

24 h), com conteúdo exclusivos e de bastidores, outros dois se posicionavam no banco junto ao 

entrevistado, passando as perguntas, outro dava suporte os entrevistados que ainda seria 

entrevistados, outro segurou o rebatedor (uma equipamento para gerenciar a luz do que está 

sendo gravado, uma lona em formato de círculo, um lado laminado e outro branco), outro já se 

preparava para a próxima rodada de entrevista, pois seria o mediador da conversa.... 

Enfim, tudo fluiu. 1,2,3 câmera, luz, ação! Dizia o jovem diretor de cena da vez. A 

cada novo entrevistado foi tendo a rotatividade das funções. Isso tudo, com apenas quatro 
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encontros, meia dúzia de conversa, e uma pequena intervenção provocativa do Rafael. Este foi 

um ponto de geração de autonomia e protagonismo que presenciei, logo de início. 

Foto 6 – Gravação Externa com ex-integrantes do Conexões Periféricas 

 

Mais um rodízio de funções, durante as gravações com os ex-participantes do programa. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

Foto 7 – Gravação Externa e troca de experiências entre novos e antigos participantes 

Antigos e atuais participantes se reúnem para a foto, que também foi para o instagram do programa.                                 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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Foto 8 – Print das telas da conta no Instagran: acompanhamento dos bastidores da formação 

 

Storys do Instagram do Conexões Periféricas transmitindo ao vivo os bastidores da formação e das gravações. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

 

09.10.2018 – Primeiro encontro pós-eleição presidencial 2018 

Mais uma terça-feira chega. Ajustei com minha orientadora, que basicamente iria 

às terças, pois às quintas, tinha aula de Cultura Juvenil, com a professora Celecina, aulas 

valiosas para esta pesquisa, e que também, não poderia perder, já havia faltado a aula para estar 

presente na formação do Conexões. Porém, quando tivesse algo extraordinário, às quintas, 

dentro do Conexões eu faltaria aula para acompanhar.  
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Era o primeiro encontro pós-eleição para presidente do Brasil, que tinha sido no 

domingo (07/10). O clima entre eles era de descontentamento, em virtude o sucesso do 

Bolsonaro nas urnas no último domingo. Grande parte do grupo tem interesse no assunto 

política e contra a postura fascista, proposta pelo candidato em primeiro lugar nas urnas. 

Enquanto chegavam todos, o assunto matinal da “coxia”, nos corredores e entre a turma, era de 

como se deu esse sucesso nas urnas e o que será do Brasil daqui para frente. 

 Com todos presentes e em círculo, o encontro desta terça-feira começou no estúdio de 

TV. O professor Rafael iniciou fazendo um chamado para organizar a pauta de discussão para 

esta manhã. Dentre uma meia hora, ficou decidido pelo grupo, os assuntos a serem tratados nos 

dois encontros da semana (hoje e quinta). Apesar do planejamento do professor pre-elaborador), 

vi um planejamento em conjunto, em grupo. Percebi a partir daí, mais um ponto em comum 

com a categoria palavra-geradora de Paulo Freire (a formação se dá a partir de uma palavra 

lançada pelo grupo e que tenha afinidade com ele) e Educomunicação (foco no processo, além 

no produto, uma vez que a escolha de como iniciar o diálogo, partindo da seleção de assuntos, 

proporciona um grau de autonomia, criticidade, através da necessidade do que é prioridade para 

todos). 

A ordem e os assuntos escolhidos foram: Evasão e adesão dos alunos; gravação com os 

alunos atuais sobre o que é o Conexões Periféricas, para ser veiculado no primeiro programa 

junto as impressões de quem já passou pelo programa e em paralelo um papo sobre linguagem 

áudio visual e formatos; produção da entrevista com a Coordenadora de Educação Zoraia 

Nunes; produção para quadro “o povo fala”, observando formatos diferentes do tradicional (na 

ocasião foi mostrado pelo professor duas experiências com povo fala: Provocações (TVC) e 

Povo Fala (programa no Youtube). 

Foi conversado sobre naturalidade, sensibilidade em frente às câmeras, principalmente 

na presença de entrevistados. Pensaram sobre o formato e a linguagem que o programa quer 

assumir ao longo da temporada. Ficou acordado entre todos, o conceito editorial do programa, 

com um misto de uma abordagem tradicional sobre linguagem e formato, respeitando a 

linguagem de cada jovem, ou seja, o jeito Conexões Periféricas de ser. “Cada um vai ser livre 

para se ajustar como quiser aos limites éticos do programa”, conclui o professor Rafael.  

Foi comentado que geralmente as entrevistas, precisam ser ter um pouco de rigidez do 

formato tradicional de fazer televisão no trato com os entrevistados, com as saudações iniciais, 

formas de tratamento adequada a cada entrevistado, um padrão mais formal, embora que seja 
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gravada dentro ou fora de estúdio. Em contrapartida, dá para inserir o jeito mais descontraído 

dos jovens nas cabeças e nas demais passagens do programa, como os quadros e nos offs, por 

exemplo. 

Foi levantado a importância do paradoxo nas concepções dos assuntos transmitidos. 

Acordaram em trazer visões a favor e contra sobre cada temática para enriquecer o debate e dá 

mais credibilidade ao conteúdo produzido. Na ocasião, Rafael disse que a busca pelo paradoxo 

na produção audiovisual é o limite pela militância, ou seja, o paradoxo é o elo ético para que o 

programa não seja parcial a alguma concepção, visão, ideologia, opinião ou comportamento. 

Ficou reconhecido por eles, que o programa está inserido dentro de uma lógica mais 

progressista (por ser uma ação de políticas públicas em um equipamento de proteção social que 

promove os direitos humanos e incentiva o protagonismo juvenil), porém devem ter muito 

cuidado para não serem esquerdistas.  

Nesse ponto, registrei a proximidade com a visão de Paulo Freire quando, o mesmo 

afirma e defende em toda sua obra, que educar é um ato político. Isto que eles estão fazendo, 

para além de formativo, é uma ação política, é os jovens fazendo política. 

Foto 9 – Aula teórica e prática nos estúdios da Rede Cuca 

 

Parte teórica da aula, no estúdio. O professor mostrava a todos, no visor do celular (improvisando, pois não tinha 

projetor no estúdio), vídeos referências sobre entrevistas. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 
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Apesar do programa ter definido seu conceito, dentro do conceito maior (Jovens da 

periferia fazendo audiovisual de uma forma diferente do convencional), Rafael atentou para a 

necessidade dos jovens buscarem boas referências para comporem seu repertório criativo. 

“Tudo é referência! Seja referência do presente ou do passado”, completou Rafael. Finalizaram 

essa pauta dizendo que o programa tem uma essência do gênero documentário, em que o cinema 

discute a realidade. 

Foi abordado sobre a importância da relação com o entrevistado. A produção e o 

mediador devem sempre fazer o dever de casa, que seria uma espécie de dossiê do entrevistado, 

para no momento da entrevista ter sintonia com sua fala e estabelecer uma conexão com o 

mesmo. Para isso, realizaram um exercício prático no estúdio, onde a turma se revezou entre 

entrevistado e entrevistador. 

Foto 10 – Aula teórica e prática manuseio de equipamentos audiovisual 

 

Jovens em aprendizado pratico: manuseio da câmera e a equilíbrio da luz no estúdio. Rafael ao centro, abaixado, 

enquanto os jovens, ao redor prestam atenção nas orientações. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 Com as câmeras ligadas, as perguntas feitas na hora, de improviso foram feitos alguns 

testes com tipos de possíveis entrevistados, desde os mais humildes e simpáticos, até os mais 

carrancudos, ignorantes e monossilábicos. Algumas perguntas foram: “O que te motivou 
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escolher o programa? Como ficou sabendo do programa, já descobriu qual sua habilidade? O 

que você quer fazer aqui? Como tem se sentido aqui? Quais suas expectativas? ”. Durante o 

exercício em estúdio a turma aprendeu como operar uma câmera com tripé em estúdio, sobre 

iluminação, áudio, enquadramento. 

Foto 10 -  Hora de testar os conhecimentos teóricos 

 

Jovens em ação, realizando a gravação das entrevistas espontâneas, sem intervenção do professor. Eram perguntas 

rápidas, diretas, curtas, longas, perguntas que testavam os jovens no lugar de entrevistadores, quanto os jovens no 

lugar de entrevistados. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

Deixo registrado, que entre um assunto e outro, o professor Rafael sempre tinha o 

cuidado de perguntar qual seria o próximo assunto, mesmo com a pauta estabelecida 

previamente (“Alguém quer alterar a ordem? Quer incluir algo?). Em alguns momentos a ordem 

da pauta foi alterada pelos jovens. 

No assunto adesão e evasão, foi dito a importância da união e da presença de todos para 

estabelecer um ritmo de produção a partir da quantidade de participantes. Diante da falta de 

alguns alunos, foi comunicado que a direção do Cuca irá fazer matricula mensalmente e desligar 

sumariamente, quem não estiver participando (25%) e chamar quem está na lista de reserva. 

Isso mesmo, o projeto selecionou 15 jovens, de repente começaram as faltas, até então estavam 

vindo aproximadamente 10 jovens ou menos e ainda tinha lista de reserva com os classificáveis.  
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Contudo, o professor ressaltou a importância do diálogo em casos de falta, avisando e 

justificando sem atrapalhar as tarefas da equipe. Até porque toda dinâmica da formação é 

baseada no esquema de rodízio de funções e alguns faltando, desfalca o planejamento e 

sobrecarrega para os presentes.  

Quanto a turma, uma das ações levantadas por eles, foi a de ocupar publicamente: 

divulgando o programa em espaços públicos e privados, manter o grupo de whatsapp 

atualizado, com as ações do dia e com as próximas, compartilhando a produção para que todos 

tenham acesso e comprometimento com suas responsabilidades. “É preciso mostrarmos que o 

programa está vivo, mesmo com essas flutuações. Temos que produzir com o que temos e com 

quem está aqui”, completou Rafael. 

Quanto a organização das equipes, Rafael solicitou que a turma fosse pensando no 

critério para formação das equipes no próximo encontro. “Pode haver rodízio ou não, pode estar 

em mais de uma equipe ou não. Vai ser por afinidade ou por capacidade”, suscitou Rafael. “Até 

aqui não teve função definida, mas daqui para frente é preciso mantermos uma lógica e um 

ritmo de produção com funções definidas. Precisamos abraçar responsabilidades. As funções 

estão postas na mesa, dependendo da personalidade se escolhe as funções”. 

Mais uma vez foi reforçado a criação do instagram como um canal de comunicação 

interna e um espaço que abriga o excedente da produção, pois há e haverá muito material bruto 

das gravações, que não terá como encaixar tudo num programa de 26 minutos e para não perder 

conteúdos importantes, será editado e postado no instagram, assim como a rotina dos bastidores 

e curiosidade. Foi o que foi combinado entre eles. Uma das jovens comunicadoras do Conexões 

Periféricas, estudante de comunicação/jornalismo da UFC, se prontificou a ficar à frente da 

conta no instagram, não que os demais não pudessem também está à frente. Mas naquele 

momento, ela teve autonomia de pegar a responsabilidade para si, em comunhão com o grupo 

e em outro momento quem quisesse chegar junto, ou trocar a função com ela, o espaço estaria 

aberto. Haveria abertura para o diálogo para isso e para as demais demandas, geradas entre eles. 

A respeito da conta no instagram, Rafael revelou para gente que levou “uns carão” da 

diretoria. O motivo do chamado era a criação de uma conta no instagram, de um produto da 

Rede Cuca, sem ter informado, e visto a viabilidade de sua criação. Essa medida faz parte da 

política de comunicação institucional da Prefeitura, que passa pela Coordenação da Juventude, 

e respinga nas políticas de comunicação da Rede Cuca. Como disse Rafael, o que foi passado 

a ele, “essas coisas (o instagram ) precisam passar por hierarquias superiores, mas o bom é que 
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o secretário de educação do Estado, viu o perfil e gostou. Acredito não ter problemas em 

continuarmos com a ferramenta”. A chamada à Rafael repercutiu ao Secretário, pois o mesmo 

estava no grupo do b assim como outros gestores e profissionais do projeto. Na ocasião, o 

combinado, era que a diretoria estava avaliando a permanência do perfil. 

A turma não recebeu muito bem a notícia, tendo em vista que o instagram é o 

“queridinho” do momento entre os jovens, muita coisa se resolve, se absorve, se forma, se 

constrói, se propaga por lá. Todos tem instagram e o perfil do projeto ativo era uma forma de 

engajamento social, entre eles e entre a rede social. 

Sobre a produção da entrevista com a Zoraia, para o próximo encontro ficou combinado 

que as perguntas seriam: O que é o Conexões Periféricas para você? Por que o nome do 

programa? Como foi o processo de criação do programa? Houve reformulações? Atende as 

expectativas iniciais? Pode sugerir uma pauta? 

Ficou decidido entre a turma que a ordem dos programas, alteraria, pois, o primeiro seria 

um programa sobre o que é o Conexões Periféricas, sua identidade, suas ações, seus 

participantes, novos e antigos, seus idealizadores. Era um introdutório para os programas. E 

assim estava se formando o “tal do primeiro programa”. Falo assim, pois ele teve um peso muito 

grande no desenvolvimento dos demais episódios e para a realização da formação nesta 

temporada. Para completar falta a entrevista com a Zoraia, gravação das cabeças (apresentação 

do programa, enunciado pelo apresentador da vez, gravado em estúdio ou em externa) de 

aberturas, intervalo e encerramento, edição e gravação dos offs.  
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11.10.2018 -  Fortalecimento da “coxia” 

Foto 11 -  Coxia  

Jovens, Rafael e eu reunidos no papo matinal, antes de começar a aula. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

Como de costume cheguei cedo. Fiquei sentada, no lugar preferido dos guardas-

municipais, o lugar era estratégico, pois queria usar a tomada para carregar meu celular, que 

não é lá essas coisas e a bateria morre rápido e é próximo a porta da rádio, ponto de encontro 

do grupo. Desta vez, tinha café. Olha as coisas melhorando. O professor foi no refeitório e 

buscou um copo para mim e para outros dois jovens, viciados em café. Aquele bom papo 

matinal acontecia, geralmente falávamos de filmes, séries, personagens, principalmente do 

gênero de terror, suspense e ficção, falávamos de música, de comida, de besteiras, mas ainda 

acho que é nesse momento que se forma o espirito do programa/equipe, como citou Rafael em 

um dos primeiros encontros. 

Esta quinta-feira, resolvi faltar aula, porque ainda era parte das gravações do que 

viria a ser primeiro programa. Achei importante acompanhar a concepção de um programa por 

completo. O encontro desta vez foi no estúdio de rádio. Inicialmente conversaram sobre o que 

seria feito nesta manhã, passaram a pauta, as perguntas e iniciaram o processo de formação de 

equipes, em virtude das demandas acumuladas. 

O professor Rafael perguntou como ficaria essa divisão, todos se entreolharam e 

não souberam, ou não quiseram se responsabilizar pela escolha. Então, uma jovem propôs que 

Rafael decidisse os grupos e quem iria para onde. De forma aleatória, bem rápida o professor 
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foi apenas apontando quem iria para equipe de gravação com a Zoraia e quem iria ficar na 

equipe de roteiro dos próximos programas.  

Recebi a tarefa de ficar com a turma de gravação acompanhando ou dando um 

suporte ao grupo. O outro colega pesquisador ficou com a equipe de roteiro. Lembrei que estava 

ali como pesquisadora, mas a oportunidade de estar em ação com eles foi tentadora e não 

poderia recusar. Também participei. Como inspiração, lembrei da postura do professor em 

encontros passados e do seu senso de autonomia para com a turma.  

Um ficou na câmera, outro no celular fazendo postagens em tempo real no 

instagram, dois ficaram na mediação das entrevistas, dois no áudio e um na produção, outro no 

microfone direcional. Por solicitação do professor, fiquei dando suporte ao áudio e imagem e 

operando a câmera dois, realizada com meu celular. Ainda bem que carreguei antes de começar 

a aula.  

A entrevista foi produzida inicialmente no espaço de convivência do Cuca, 

escolhido por eles, observando os critérios de áudio, luz e enquadramento. Contudo, no 

momento que a gravação ia iniciar, chegaram muitas pessoas e o barulho atrapalhou.  

Então a equipe foi para o estúdio de artes cênicas, um espaço fechado que dava para 

controlar a questão do barulho. Outros problemas técnicos aconteceram até a gravação 

acontecer, como a câmera parou de gravar, o microfone disponibilizado (em tripé) não era 

alcançava o áudio dos três envolvidos na conversa, depois foi posto outro microfone com a 

ajuda de um funcionário do Cuca.  
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Foto 12 – Testes da câmera para gravação da entrevista com Zoraia Nunes 

Primeira locação para gravação com a Zoraia Nunes, pensada pelos jovens. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

 

Foto 13 -  Testes do áudio para entrevista com Zoraia Nunes 

 

Jovens testam áudio e vídeo antes da entrevista acontecer. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 
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Foto 14 – Teste da entrevista  entre os jovens 

 

Jovens testando ângulos e entrevistador. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

Foto 15 -  Entrevista com Zoraia Nunes 

 

Segunda locação para a entrevista com a Zoraia Nunes, também escolhida pelos jovens. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 
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Esse foi a única intervenção de alguém externo, no mais a equipe soube lhe dá com 

as intercorrências do dia. Não tive como participar do grupo de roteiro por estar envolvida na 

gravação, mas  o roteiro do programa está salvo, pois foi disponibilizado para todos no drive.  

Rafael disse que já estava limpando o material (extraindo as imagens e as falas a 

serem usadas) e “esqueletando” na linha do tempo do programa de edição, para adiantar o 

serviço e não atrapalhar a execução dos outros programas. Para finalizar este programa faltava 

a gravação dos offs, a gravação das cabeças e finalizar a edição. Faltava pouco. 

É importante ressaltar aqui, minhas impressões do que sentia sobre esses primeiros 

encontros de Conexões Periféricas. A partir do próximo encontro, as coisas começaram a 

mudar. Iniciava, logo mais uma “bad”, como eles, os jovens e o professor definiram em 

conversas paralelas, entre uma coisa e outra. Antes disso, é preciso deixar claro como estavam 

fluindo as coisas por lá. 

Até aqui, venho percebendo um certo entrosamento entre os jovens, por meio de 

uma condução flexível das atividades pedagógicas, em que apenas estava presente apenas o 

professor Rafael, na condução e, esporadicamente, o técnico Willian, no suporte técnico, um 

jovem recém-contratado pelo Cuca e que também já passou por diversos projetos, inclusive o 

Conexões Periféricas. Percebo que essa flexibilidade em não seguir a ordem proposto pelo 

edital e, talvez, de não seguir o próprio planejamento do professor era uma expertise deste 

profissional. Uma sensibilidade pedagógica em sentir o que o grupo demandava em tal 

momento e no meio disso era inserido os assuntos planejados a serem discutidos, como os do 

planejamento do professor ou não.  

Havia muita conversa paralela? Havia! Muita piadinha interna, uso de trocadilhos, 

que geravam risos e empatia. Eram apenas piadas bobas, de cunho interno, acerca de situações 

cotidianas, filmes séries e interesses gerais da turma. Entre um riso e outro, as coisas iam se 

acertando. Uma temática séria era inserida na conversa, uma tarefa era realizada e logo depois, 

mais uma piadinha interna.  

Vi isso como algo positivo, pois o professor conduzia bem tudo isso, sua 

sensibilidade permitiu que os momentos das aulas não fossem tão “bancário”, como Paulo 

Freire diria. Enxergava algo de positivo, pois havia hora da descontração, do aprendizado e do 

trabalho. Nesse quesito, a flexibilidade do grupo e a sensibilidade do professor gerava uma 

empatia geral, que impactava na autonomia e no protagonismo dos jovens. Além de fortalecer 

a “coxia”, o espirito da equipe do programa. 
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Sei que esta pesquisa se concentra no protagonismo dos jovens comunicadores, 

entretanto abro um espaço para registrara a contribuição do professor para o estímulo desse 

protagonismo. Via o estimulo a autonomia dos jovens em alguns detalhes, por meio das falas 

do professor, que em poucos momentos intervia. As falas eram: “ Vocês entenderam?”, “Pode 

ser assim?”, “Ou vocês preferem assim?”, “Todos concordam com isso?”, “Vamos escrever o 

roteiro, quem começa?”, “Quem vai decidir as pautas?”, “Vamos fazendo e depois a gente 

decide isso”, “Não entendi, explique”, “Quem vai agora ficar na câmera?”, “A gente está aqui 

para testar, então nada de vergonha”, “O vento tá bom? E a luz?”, “Mais alguém vai trocar com 

o apresentador da vez”, “Alguém quer aprender operar uma câmera?”, “Sabem como encaixa 

no suporte e para que serve esse botão?”, Alguém pode ir arrumando as luzes do estúdio, 

enquanto a galera faz outra coisa?”. Essas são algumas das falas, por parte do professor em que 

achei interessante destacar. Mais à frente será destacado as falas dos jovens. 

Confesso que o clima ainda era de estranhamento para uns jovens, outros já estavam 

se encontrando dentro do projeto, mas até aqui o grupo ainda era consistente e disposto a 

comparecer nas aulas e a contribuir com o projeto. 

16.10.2018 – Conta do Instagram desativada: o início da “bad” 

Cheguei cedo, às 7h30, observei o Cuca tomar vida, com a chegada das pessoas, 

com as atividades iniciando e acontecendo ao mesmo tempo, os espaços se preenchendo. Já 

estava tranquila pois sabia que tinha café a disposição. Os colaboradores do Cuca, da rádio, o 

professor, gentilmente nos cedia um copo de café. Falo isso, por que geralmente saia de casa 

sem comer, por conta da minha rotina na madrugada de acordar várias vezes ou nem dormir, 

por conta da amamentação e do sono cortado do meu bebe, e quando chegava lá sempre me 

dava fome. Não tinha por perto uma barraquinha, uma lanchonete, uma padaria, nada de lanche, 

então a gentileza do café abria a mente para os trabalhos do dia. 

Os jovens foram se aglomerando na porta da radio e depois subiram. O assunto do 

papo matinal da vez era vivencia paralela em outro projeto, em que o Cuca é parceiro, O 

Correspondentes O Povo, do Jornal O Povo. Cerca de uns 5 jovens estavam nos dois projetos, 

e era inevitável o assunto não vir à tona. Falavam de como era conciliar os dois projetos, alguns 

a faculdade e os afazeres do dia a dia.  
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Foto 16  e 17– Coxia e reunião de pauta: momentos antes das gravações externas  

 

 

Equipe Conexões Periféricas nos encontros matinais, antes de começar a aula, jogando conversa fiada e ajustando 

a pauta do dia coletivamente. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

 

Todos estavam na sala, no andar de cima, próximo ao estúdio de TV, quando de 

repente a conversa silencia. A sala cerâmica e paredes brancas, um quadro branco, pincel, uma 

mesa pequena que suportava o computador e o projetor, cadeiras e pufs em formato de círculo. 

Voltando, o motivo do silencio era a chegada do Coordenador Joao Bento, um rapaz jovem 

também e que tem toda uma dinâmica para falar com a turma. Acredito que depois das seletivas 

e do dia de apresentação do projeto, essa era a primeira vez dele em sala com os jovens. Ele era 

portador de uma notícia não muito boa para os jovens. 
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Reportava a medida tomada por superiores dele sobre o impasse do intragam. A 

ferramenta criada e tão bem manuseada pelos jovens, FOI DESATIVADA!!! 

Pensei: entendo a política comunicacional da instituição, já trabalhei em três 

repartições públicas e sei como funciona, mas que era um baita “chute na autonomia” dos 

meninos, era. Uma vez que eles tiveram autonomia criativa e vinham mantendo a conta com 

muito vigor. Fiquei calada, e observei a reação de todos. O rosto era de descontentamento, mas 

todos verbalizaram que entendiam a situação. 

O argumento dito por João Bento era de que a conta do instagram do Conexões foi 

desativada, pois a ideia da Comunicação da Prefeitura, em que a Rede Cuca é submetida as suas 

regras, era não ter uma conta por produto, pois isso dificultava a comunicação pensada por eles. 

A intenção era unificar tudo na conta da Rede Cuca e do Jovem Comunicador. Lá eles teriam 

espaço para continuar o trabalho, moderados pela a equipe de comunicação responsável. O 

episódio de estreia foi adiado mais uma vez, agora para o dia 3 de novembro, mas o combinado 

era que o primeiro programa deveria ficar pronto até o dia 25 para uma exibição internet no 

Cuca.  

Outra combinação que João Bento fez era a de que seriam 12 programas semanais, 

produzidos até dezembro. João Bento saiu da sala e a equipe iniciou um novo planejamento em 

cima dos prazos estipulados e das novas demandas, contudo o descontentamento era visível.  

 

18.10.2018 - Tentativa de aplicar o Grupo Focal 

Estava ansiosa para comparecer hoje no Cuca, mas infelizmente não tive com quem 

deixar meu bebe, que geralmente fica com minha sogra, e neste dia ela começou uma série de 

exames e consultas, que impossibilitaram dela cuidar dele, enquanto estava ausente. Isso me 

preocupa, porem fazia medidas alternativas, como olhar o grupo de whatsapp e perguntar 

diretamente ao professor e aos jovens que tinha mais proximidade, como foi o dia de hoje. 

Deixo aqui registrado que desde o primeiro dia de aula, em que estive presente , 

falei em particular com o professor sobre a possibilidade de realizar um grupo focal, estilo roda 

de conversa, inspirado no círculo dialógico de Paulo Freire. A ideia foi bem aceita por ele e 

combinamos de mais para frente decidirmos uma data para isso, enquanto isso eu iria me 

enturmando com o grupo, tralhando e observando os encontros. Até esse dia, cheguei a sondar 

uma data, via whatsapp do professor Rafael. O mesmo continuava solicito em ceder parte da 
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sua aula para isso acontecer, porém me alertou que eu teria que falar com o Coordenador, o 

João Bento. Assim fiz, aproveitei que não tinha ido, mas fiquei nessa tentativa de casa. Liguei, 

não atendeu, mandei mensagem no email e whatsapp e não tive respostas. Preferi aguardar o 

próximo encontro presencial para falar com eles pessoalmente. 

Soube pelos jovens e pelo professor que neste dia foi visto exemplos de programas 

anteriores, como o da retrospectiva, um programa final da Rede Cuca que reúne todos os jovens 

comunicadores de todos os projetos da Rede. Essa era uma forma de inspiração para os jovens, 

para a produção dos futuros programas. Creio, na verdade que isso já foi alguma orientação da 

direção em adequar a qualidade do produto em questão, conforme os produtos bem-sucedidos. 

Foi solicitado que os jovens montassem um editorial do programa. 

 

23.10.2018 – Finalizações do primeiro programa da temporada 

O primeiro programa estava por finalizar ainda. A prioridade do dia foi esta, 

finalizar o primeiro e engatar no segundo programa. Um grupo ficou na rádio gravando as 

locuções em OFF, enquanto ele e outra jovem fechava o roteiro, outros já se organizavam no 

estúdio para gravação.  

Foto 18 – Jovem comunicadora checando roteiro de gravação  

 

Rebeca (Jovem Comunicadora) lendo o roteiro do programa, momentos antes de gravar a narração em off 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 
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Terminada as gravações de OFF, em que os próprios jovens se ofereceram para 

gravar, seguiram para o estúdio e mais outras duas jovens gravaram as chamadas do programa, 

as cabeças.  

Foto 19  - Jovens comunicadoras em gravação de cabeças 

  

Procurando o enquadramento adequado para a apresentação dos quadros                                                                

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação.  

Foto 20 – Vídeo, áudio, ação! 
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O jovem comunicador Yuri é o diretor de cena e diz a famosa frase: câmera, som, luz, ação! 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

 

Foto 21 -  Versatilidade nas gravações de cabeça 

 

Monalisa e Juliana passando o texto da cabela, em outra locação e enquadramento, de forma bem descontraída.       

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 
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Foto 22 -  Prática da produção audiovisual em conjunto 

Jovens discutem os detalhes pendentes da gravação de cabeça                                                                                         

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação. 

 

Enquanto uns passavam o texto, outros ajustavam os equipamentos, conforme a luz 

ambiente e os enquadramentos previstos. Câmera, áudio, teleprompt. E assim o professor ia 

comentando sobre cada equipamento.  

A sugestão era de que a gravação das cabeças fosse de uma vez, em plano 

sequência, por isso a alerta para não haver erros. Embora houve várias gravações, regravações, 

depois de várias repetições elas conseguiram. Apesar de ter tido uma parte teórica, mas hoje 

percebi que foi mais prático, então as observações são apenas essas. Não que na prática não 

aconteça situações propícias aos registros, ao contrário, acredito que é o momento ideal, mas 

nesse dia estávamos todos concentrados em finalizar o primeiro programa, que acabei me 

detendo nesse foco. 
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25.10.2018 - Aprovação coletiva da turma sobre o primeiro programa 

  

Foto 23 – Coxia e conversa “fiada” 

 

Nosso tradicional encontro matinal antes de iniciar a aula. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

Como é de costume, chego uma hora mais cedo e fico pelos corredores observando 

o movimento. Os que chegam, do Conexões Periféricas se encostam pelos bancos nas 

proximidades da rádio ou ficam aguardando na rádio. Desta vez o encontro foi lá. 

De imediato, de forma bem aleatória, o professor Rafael convidou os jovens Rebeca 

e Yuri para cobrirem uma palestra que aconteceria logo mais, na biblioteca do Cuca. Sem 

preparação, sem roteiro, sem nada, apenas com o nome da entrevistada, uma pesquisadora que 

falaria sobre urbanidade e arte. Por coincidência, o outro pesquisador que acompanha a turma 

junto comigo, conhecia a entrevistada, e passou algumas informações prévias aos responsáveis 

pela cobertura. Ali bem rápido ajustaram umas perguntas e foram. O mesmo ficou designado 

para ir com eles. Enquanto eu fiquei na rádio, na elaboração dos próximos roteiros e avaliação 

coletiva do primeiro programa. 
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Foto 24 -  Registros da pauta para montagem do texto off  

 
Rebeca fazendo suas anotações antes de ir para cobertura na biblioteca. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

Assim foi nossa manhã, Rebeca fez a entrevista, Yuri na câmera e o pesquisador 

George auxiliou. Qual importância da ocupação dos espaços públicos? O que você estuda? 

Quais as principais diretrizes da sua pesquisa? Esses foram os questionamentos bases 

elaborados rapidamente pela turma, antes que a equipe saísse para a gravação. 
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Foto 25 – Teoria e prática simultaneamente em quase todo o processo 

 

Yuri na câmera, Rebeca na reportagem e George como diretor de cena. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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Foto 26 – O exercício da entrevista  

 

 

A entrevista sendo concretizada com êxito, sem a interferência do professor. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

Simultaneamente, na rádio, a turma pensava a pauta do próximo programa e 

definiram como guia o questionamento: Você costuma andar a pé em Fortaleza? O que você 

sente? Qual o papel do cidadão para manutenção da cidade? O que você tem feito? Relacionar 

sociedade civil, Estado, segurança e apropriação dos espaços públicos. O roteiro ficou de ser 

proposto pelo professor, na próxima aula.  
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Foto 27 -  Reunião de pauta  

 

Na sala do estúdio de rádio, a gente discutia outras demandas do dia. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

Passado o primeiro programa, de caráter mais experimental, o próximo roteiro 

estava condicionado a ter direcionamentos do professor, como uma forma de referência inicial. 

Atitude tomada pelo professor em sala de aula e acordada com a turma.  

Sobre o outro programa, de tema Democratização da Mídia, discutiram sobre os 

questionamentos que moviam o programa, como: O que você consome de mídia? Que tipo de 

programa você gosta de assistir? Se sente representado nesses programas? TV ou Celular? De 

onde recebe informação com mais frequência? 

Na ocasião, assistimos ao primeiro programa, editado pelo professor. Era o 

momento de todos discutirem o programa, avaliar, considerar o que deveria ser mantido ou não, 

para ajustes finais. Todos assistiram o que estava “equeletado” na linha do tempo. Estava quase 

pronto, faltava poucos detalhes, mas já dava para ter uma noção do todo.  

Basicamente, o primeiro programa com o mote de “O que é o Conexões 

Periféricas”, iniciou com texto off, imagens do primeiro encontro dos jovens (Passeio Público), 

cabeça de abertura, entrevista com Zoraia, cabeça de chamada, entrevista com os veteranos 

jovens das temporadas passadas, cabeça de encerramento. 
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Todos do grupo assistiram e validaram o programa a finalizado por Rafael e a ser 

validado, finalmente pela diretoria do Cuca, nada sai de lá sem o aval deles. 

Um parêntese nesse meio técnico e formativo na produção de audiovisual. Destaco 

um breve comentário sobre o sentimento de pertença ao projeto, relacionando as questões 

abordadas por esta pesquisa, como o protagonismo juvenil, autonomia e empoderamento. 

No intervalo de espera para que o encontro aconteça, uma jovem, por razões 

confidenciais e de confiança na pesquisadora, (não direi nome), mas a chamo pelo nome fictício 

Ana. Pois bem, nesse tempo de espera, a jovem Ana também chegou com uma certa 

antecedência e ficamos conversando sobre generalidades, nem lembro mais os temas, só sei que 

chegou no assunto de como ela se sentia em estar no Cuca.  

Foi quando Ana desabafou, com certa timidez, o fato em que estava passando: a 

morte de sua mãe. Fazia nem quinze dias que tinha acontecido e, ainda assim, ela retornou as 

atividades do Conexões.  

Nesse momento ela desabafou, de como se sentia pressionada pela tia, que agora 

era a responsável por ela, apesar da jovem ter 24 anos. O fato era que moravam juntas, inclusive 

a mãe, que partira recente. A jovem relatou que sua mãe era a responsável financeira pela 

família e pelos gastos extras da tia, que acumulava pelo consumo excessivo e sem compromisso 

com os prazos de pagamentos.  

Ana lembra que sua mãe sempre pagava o que sua tia devia. O fato era que a tia 

tinha dois empregos e ainda assim não tinha controle financeiro, ficando essa responsabilidade 

para a mãe de Ana. Nesse contexto, ela dizia que se sentia pressionada pela tia em conseguir 

um emprego urgente, para que ela pudesse ocupar a responsabilidade outrora da mãe, na vida 

da tia.  

Confessou que a tia não tinha explicitado isso, mas que desconfiava da sua intenção. 

Essa mesma tia, cobrava de Ana, a busca por empregos em lugares mais propícios, segundo a 

tia, o Cuca era espaço de jovem alternativo e desocupado, algo do tipo que reingressa jovens 

infratores com a lei ou ex-usuários de drogas.  

A proposta da tia era que Ana tinha que procurar um emprego sério, algo que desse 

retorno financeiro imediato. Já o pai, que vivia separado de Ana, ao se encontrar com a filha, 

durante o luto da perda da mãe, relatou que a jovem deveria ir procurar se engajar numa igreja, 

encontrar um rapaz da igreja, para se casar e ter sua família. Assim resolveria o problema da 
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falta de um lar e da necessidade de um emprego urgente, como se o casamento fosse substituir 

o emprego e a moradia com a tia.  

Ana revelou que entre tudo que estava vivendo, o Conexões Periféricas era o que 

se destacava na vida dela, que dava motivação, sentido para continuar, uma esperança de futuro, 

mas que ainda assim iria procurar um emprego formal e depois tentar morar sozinha.  

Em outro momento, durante as aulas, ao serem interrogados como a produção do 

primeiro programa impactou neles, Ana disse em grupo que o Conexões era uma mistura de 

sentimentos, ora se sentia travada por não conhecer nada daquele universo, ora se sentia 

motivada, pois seu mundo era dentro da sua casa, do seu quarto e, de repente ela teve acesso a 

tudo isso. São nesses momentos, nessas falas, explicitas ou implícitas que percebo a importância 

do Programa na vida desses jovens e a possibilidade de protagonismo gerada nessa formação. 

Voltando ao encontro de hoje, terminou poucos minutos mais cedo, para que o 

Rafael e qualquer outro jovem que quisesse acompanhar a finalização da edição do primeiro 

programa, pudessem adiantar a tarefa. 

 

 

30.10.2018 – A culminância da “bad”: a recusa do primeiro programa 

Aproximadamente um mês de formação, esse dia marcou os demais. Na minha 

concepção foi um dia atípico e que provocaria uma intensa “bad” (forma que os jovens falam 

sobre um tempo ou fase ruim, por exemplo: Fulano, está na bad, nem chega perto). Contudo, 

vejo também como uma oportunidade de reinvenção, de superação das adversidades, de 

criatividade e união. Mais à frente veremos se isso realmente aconteceu. 

Às terças-feiras estão sendo os meus dias de acompanhamento do programa, pois 

às quintas-feiras estou em aula e fica impossibilitado de presenciar os encontros. Ainda assim, 

consigo acompanhar alguns movimentos através do whatsapp e do google drive. 

Nesta terça foram feitas considerações institucionais sobre o que seria o primeiro 

programa. Rafael foi o porta voz da diretoria Cuca sobre a exibição do primeiro programa, em 

que o grupo tinha finalizado. Segundo ele, o programa foi quase todo cortado. Só iria ser 

mantido a abertura, com imagens de arquivo e a locução, o resto todo deveria ser refeito. O 

programa por inteiro caiu. Na linguagem audiovisual, cair significa que não vai ao ar, foi 

vetado. 
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 O professor Rafael, que vinha conduzindo os encontros sozinho, falou que teve 

uma reunião com os gestores do Programa e que os mesmos não autorizaram a veiculação deste 

episódio inicial, que tinha como mote apresentar o que é o Conexões Periféricas.  

Dentre as considerações, alegaram falta de qualidade e criatividade para uma 

produção juvenil. Elogiaram a parte introdutória do programa, que mostrava imagens dos 

jovens durante os primeiros encontros, no Passeio Público e imagens de arquivo, cobertas por 

narração em off. Entretanto não seria suficiente para sustentar o programa. Então, a direção 

decidiu que este programa serviu como um piloto, um exercício para o direcionamento dentro 

da linha editorial “sugerida”.  

Foi notório os rostos decepcionados e a sensação de trabalho perdido. Contudo, 

Rafael os tranquilizou, dizendo que esse era momento de testar, de desapegar, de aprendizado. 

Isso resumia esse primeiro mês de formação, em aprendizado e um experimento para os 

próximos programas. 

Rafael ainda ressaltou em sua fala, o que foi passado nesta reunião com a diretoria. 

Que este período foi marcante, pois compreendia um período de entrosamento entre os jovens, 

entre as equipes, entre as tarefas e maturação das propostas do programa. Disse para os jovens 

não se apegarem ao que já tinha sido produzido e acabou sendo descartado.  

Considerou que a falta de rotina de produção, de alinhamento das equipes e de 

equipamentos entrou como um elemento criativo para este primeiro módulo. Disse que a 

qualidade do programa deve trazer uma perspectiva mais arejada, mais dinâmica para deixar o 

programa mais interessante. Pensei, mais interessante aos olhos de quem? Pois, na visão dos 

jovens que criaram o programa estava interessante, segundo a opinião deles. Com a entrega do 

primeiro programa a direção e os demais membros da equipe do Cuca tiveram conhecimento 

da realidade de produção dos jovens comunicadores.  

Após alguns minutos desta conversa de Rafael com os alunos, o Coordenador Geral 

João Bento apareceu na sala, junto do auxiliar técnico e do editor do Programa para uma reunião 

presencial com todos. O representante institucional do Cuca, no que diz respeito ao Programa, 

estava ali para conversar com os jovens. Foi assim que ele se apresentou.  

Resumo do encontro de hoje: Direcionamento da linha editorial e ajuste dos 

episódios em uma escala de produção que passou a ter novos prazos. Mapeamento dos episódios 

por data e temáticas. A entrega não era mais um programa por semana e sim 10 programas até 
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o dia 20 de dezembro, tendo em vista que o primeiro programa gravado foi cancelado e que a 

produção teria que começar do zero para transmissão do novo primeiro programa apenas em 

janeiro de 2019. 

João Bento iniciou o diálogo com a turma dizendo que era momento de desapego 

de conteúdo e de criação de uma proposta diferente. Em uma roda de conversa, cada jovem foi 

provocado a falar da experiência até aqui , uma proposta de auto avaliação, tanto deles quanto 

do programa, mediados pelo Coordenador Joao Bento. Nesse momento o professor Rafael, que 

vinha tendo mais intimidade e contato com a turma, silenciou e ficou na escuta.  

Após as críticas recebidas sobre o primeiro programa, alguns jovens disseram que 

se sentiram provocados a melhorarem sua intimidade com as câmeras, nas atividades de 

ancoragem (apresentação de cabeças, chamada ou entrevistas), falaram também que apesar das 

dificuldades de relacionamento com as câmeras iriam se dedicar a qualificar a comunicação 

com as lentes, outros disseram que está à frente das câmeras é uma mistura de sentimentos de 

medo, nervosismo, ansiedade, timidez.  

Um dos jovens saltou dizendo, e rapidamente tomei nota. “ É uma experiência nova 

e assustadora. Eu só vivia dentro de um quarto, sem sair de casa e ter muito contato com as 

pessoas. De repente me vejo com a frente de uma câmera, fiquei e fico travada. 

Terminada a fala de cada um, a presença de Joao Bento pareceu ser meio 

intimidadora, pois estava ali uma figura institucional sugerindo mudanças para o programa. 

Mudanças que tinham que ser realizadas pelos jovens, entretanto dentro dos limites editoriais 

da instituição e da proposta do programa que traz como tema “Juventudes em Movimento”. 

João estava ali para lembra-los de que o processo criativo deve ter autonomia, 

porém deve estar dentro de um contexto acordado, desde o edital de seleção. Joao relembrou 

que nesse primeiro modulo, apenas 13 jovens realmente participaram do programa, 

acompanhados do professor Rafael, do Supervisor e editor Valdenor e do apoio Willame e que 

o prazo de entrega é até 20 de dezembro. 

Nesse dia, ele conduziu o encontro quase por completo, iniciando sua fala, 

convidando os jovens a entenderem o conceito de juventudes em movimento. Movidos por 

associações livres de pensamentos, Joao questionou: O que vocês esperam desta temporada 

com esta temática? O que pensar das associações entre Juventude, Movimento e Cidade? 

Alguns jovens falaram que essa relação consiste no choque de ideias entre diferentes jovens da 
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cidade, outros apontaram a troca da cultura periférica com as culturas dos demais espaços, a 

conexão das ideias da periferia com as ideias dos espaços nobres. 

Nessa linha de raciocínio, João conduziu a montagem dos programas numa grade 

conceitual. No quadro branco, dividiu uma tabela com 12 espaços, o número desejado de 

episódios a serem produzidos. Era o mapa da temporada, que organizaria o processo de 

produção, os temas e os objetivos de cada programa. 

Contudo, a turma em consenso decidiu produzir apenas 10 programas, designados 

como episódios. Cada episódio deveria ter um título e uma sinapse e dentro dos temas já 

selecionados pelos jovens desde os primeiros encontros.  

A identidade dos episódios estava sendo construída. Joao escrevia no quadro, 

perguntando aos alunos, como iam sequenciar a temporada, e os alunos iam dando suas 

sugestões.  

Em alguns momentos houve intervenção de Joao, na tentativa de manter a linha 

editorial e nessas intervenções, algumas temáticas foram remanejadas, ajustadas ou retiradas. 

Ficou combinado entre eles que a temporada traria uma temática transversal, a Mobilidade e 

Acessibilidade, dentro do conceito de Juventudes em Movimento, contudo os episódios não 

seriam seriados com continuidade temática. Isto é, cada episódio traria uma temática individual 

com o elo de ligação a temática presente em todos os outros episódios: a questão da Juventude 

em Movimento/ Acessibilidade e Mobilidade.  

Percebi que a crítica ao primeiro programa foi feita de forma coletiva, após a 

decisão que partia da diretoria. Não foi uma decisão do grupo. Creio que esses argumentos 

poderiam ter sido expostos, em coletivo, assim como fizeram hoje, e no decorrer da conversa 

seria dito a possibilidade de vedação do primeiro programa. Isso talvez, evitaria a sensação de 

inutilidade, de incapacidade, de controle, de bloqueio e de trabalho e tempo perdido. Sensações 

vista no rosto e na fala dos jovens. Esse dia impactaria os demais e a gente nem sabia. Na saída 

mesmo, fui caminhando para parada de ônibus com uns jovens e eles desabaram essas sensações 

citadas acima. Talvez, a abordagem de cortar o primeiro programa poderia ter sido feito de 

outra maneira. Minha visão. Algo mais coletivo, que os levasse a conscientização dos motivos 

que derrubaram o programa e todo esforço feito até aqui. 
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Resumo do mês: Outubro rendeu 8 aulas, entre as terças e quintas, de 9h às 12h. Basicamente, 

aulas práticas de realização audiovisual, nos dias 04, 09, 11, 23 e 25 e aulas destinadas a discutir 

roteiro e produção de programa, nos dias 02, 11, 18 e 25. As gravações deste mês 

compreenderam as imagens captadas para os episódios 1 e 2 do Conexões Periféricas. As 

reuniões de pauta decidiram os assuntos da temporada, principalmente dos dois primeiros 

programas, bem como a divisão de episódios, discussão de temas relacionados e formações 

internas, como escrita de roteiro e uso de equipamentos técnicos. Ao final do mês foi discutido 

o programa piloto, de caráter experimental, diretrizes de linguagem e produção. Redefiniu-se 

um novo mapa de episódios da temporada, o fluxo de escrita e da produção dos programas, por 

equipes. O mês finaliza com o mapeamento da temporada dividida, com a previsão de divisão 

em 10 programas, na seguinte ordem: Andando pelas ruas de Fortaleza; Democracia da 

Comunicação; Acessibilidade, Esporte; Representatividade e Gênero; Comunidade LGTQ+; 

Feminismo, Maternidade e Feminismo Negro; Movimento Negro; Ficção; Resiliência; 

Resistência.  

 

NOVEMBRO 

 

01.11.2018 – Pensar do zero o primeiro programa e novas tentativas sem sucesso de fazer 

o grupo focal 

Era véspera de feriado, quinta-feira, não teve aula pois a professora tinha outros 

compromissos acadêmicos e então eu fui para o Cuca. O clima entre os jovens estava pesado, 

por conta da queda do primeiro programa. Assim que cheguei, o Rafael estava falando sobre a 

questão da empregabilidade dos jovens, como era importante pensar não só nas formações, mas 

também no pós-projeto, em como esse jovem iria se inserir no mercado audiovisual e como o 

Cuca poderia ajudá-los (como já vem ajudando há algum tempo outros jovens e coletivos). 

Fomos pensar do zero o novo primeiro programa, considerando o mapa feito por 

Joao Bento, aula passada e os novos prazos. O tema do primeiro programa, até então, será 

“andar por Fortaleza é…”, e vai ser gravado na próxima quinta, com a disponibilidade da van 

do Cuca, e o material vai ser gravado no Centro e na estação de metrô da Parangaba.  

Houve divisão de tarefas e cada um estaria responsável por uma função dentro do 

programa. As equipes pensariam o programa por quadros, que são basicamente de 3 a 4. A ideia 

era cada equipe se separar para pensar o quadro e depois na próxima reunião se reunir e expor 

as ideias. Então, durante esse momento de pensar o novo primeiro programa, o supervisor de 

comunicação do Cuca, o Valdenor esteve presente pela primeira vez, dando várias dicas sobre 

os próximos passos. O Rafael e o Wilame também estavam presentes, porem mas silenciosos, 

pois a cada fala do professor, seja de coisas sobre o programa ou sobre as brincadeiras e 

conversas fiadas do grupo, o Valdenor sutilmente cortava, direcionando todos para as tarefas 
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praticas do programa “Sim, e o horário da entrevista, já decidiram quem será o entrevistado, já 

marcaram, temos que saber os dias e horários de externas, para marcar com antecedência o 

carro e os equipamentos, sim, e quem fica no roteiro, quem vai se responsabilizar por essa 

tarefa”.  

Era o jeito dele de correr contra o tempo, pois o prazo era pequeno, diante a queda 

do primeiro programa e um mês dedicado a isto. Mas percebi que foi uma quebra no estilo de 

aula que o grupo estava acostumado a ter. A turma ficou mais mecânica, mais seria, sem muitas 

brincadeiras e conversas paralelas, sem entrosamento, apenas faziam o que estavam pedindo. 

Essa foi a minha impressão. Talvez na tentativa de ajudar, atrapalhou o andamento do grupo. E 

adesão ao projeto já não estava lá essas coisas, depois desses acontecimentos, então tenderia a 

piorar. E foi o que aconteceu. De 13 jovens, uns 8 passaram a frequentar, e ainda nem todos se 

comprometiam com as responsabilidades, tudo girava em torno de 3 ou 4 jovens que abarcaram 

as divisões de tarefas para si, apesar da presença de uns 8 jovens, aproximadamente. Os 

próximos dias seriam difíceis, mas nada que a boa vontade e o tempo não ajudasses a contornar 

a situação.  

Percebendo este movimento dentro da formação, na última aula, após a saída do 

Joao Bento da sala, eu o abordei pessoalmente, e falei que já tinha tentado ter uma comunicação 

com ele sobre a possibilidade do grupo focal para esta pesquisa, e o mesmo disse que tinha 

visto, mas não tinha respondido, mas que iria ver a possibilidade de uma data, que 

provavelmente daria certo. Pedi também outro material, documentos ou algo que comprovasse 

a postura do Cuca quanto ao protagonismo juvenil, as caracterizações do projeto, perfil dos 

jovens do Cuca, coisas que fundamentasse ainda mais esta pesquisa. Mas até a data de hoje, 

não recebi nada, nem uma justificativa. 

 Então percebendo que o Valdenor estava à frente do projeto, eu o perguntei sobre 

a possibilidade do grupo focal. O mesmo, sem rodeios bloqueou a possibilidade, justificando o 

tempo esgotado, para as produções e para as formações, tendo em vista os últimos 

acontecimentos. 

Então fui falar com o Rafael mais uma vez e o mesmo disse que não poderia decidir 

isso, mas que poderia intervir diretamente com o Joao Bento, que está acima do Valdenor na 

linha hierárquica do Cuca. Aguardei. Só me restava acompanhas os encontros, tomar nota e 

aguardar uma possível data. Paralelo a isto, fui pensando como seria, elaborando o roteiro do 

grupo focal enquanto articulava uma data. Fiz um texto breve explicando a pesquisa e fazendo 
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o convite para o grupo focal, disponibilizado no grupo oficial do Conexões Periféricas no 

Whatsapp, e repeti o mesmo procedimento no privado de cada jovem, assim como telefonei e 

reforcei o convite.  

Alguns tive resposta positiva que participaria, o que impediria era a data. Então tive 

outro problema, como conciliar todos os jovens num mesmo dia e horário, fora do horário das 

terças e quintas da formação? Os que podiam um dia, não podiam um outro horário, os jovens 

tinham outras ocupações, outros moram longe, outro não teriam dinheiro para passar o dia no 

Cuca e ficar após o encontro das aulas para a realização do Grupo Focal. Sem contar a evasão 

e falta de interesse ao projeto de alguns jovens.  

O contexto que delineava a situação era: As outras temporadas funcionavam nos 

três Cucas, simultaneamente, ou seja, era mais opções de jovens. Esta temporada, por razões 

políticas e de gestão, aconteceu apenas no Mondubim, e o edital selecionou apenas 15 jovens. 

Desses 15, uns 12 estavam frequentando, e após o veto do instagram e do primeiro programa 

apenas uns 5-8 participaram. Ao final do ano, apenas 2-4 estavam presentes. O público era 

restrito e ainda assim, era difícil articular todos num dia.  

Mais uma vez tentei conversar com o Coordenador Joao Bento, via e-mail, telefone, 

whatsapp e presencial, mas não tive respostas nem do grupo focal e nem das demais 

informações solicitadas.  

E percebi que o grupo focal ficou inviável. Hora de adotar nova estratégia. 

Conversei com minha orientadora sobre como o campo estava contornado os passos da pesquisa 

e sugeri de adotarmos as entrevistas, que era destinada apenas para os jovens que passaram pelo 

programa, para aplicarmos aos jovens que estão no programa. Seguindo a lógica de que um 

indicaria o outro, para a próxima entrevista.  

E assim aconteceu. Joguei o convite da possiblidade de entrevista no grupo do 

whatsapp e pessoalmente, nas reuniões, uma delas se prontificaram de imediato, que já indicou 

outra, e que indicou outro. Então, resolvemos fechar em três participantes do programa atual e 

três das temporadas passadas. Nesse meio tempo, o roteiro do grupo focal estava pronto, adaptei 

para os tópicos guias do roteiro da entrevista a ser realizada. Reli o trabalho escrito até aqui, 

anotei os principais tópicos que correspondem ao entendimento do protagonismo juvenil dentro 

do Conexões Periféricas e percebi dois pontos latentes, além do quesito dialogicidade e 

educomunicação. Refiro-me aos eixos temáticos: autonomia e empoderamento. Esses pontos 

fundamentaram o roteiro das entrevista (VER APÊNDICE). 
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06.11. 2018  

 

Hoje não consegui expressar com detalhes o encontro. Todos ainda estavam num 

clima pós-bad, com boa vontade em recomeçar, porém algo estava no ar que embasava as 

atividades, as entrevistas marcadas não davam certo, alguns jovens não tinham o mesmo 

entusiasmo de antes, poucos ainda estavam com o mínimo de ânimo e comprometimentos em 

dá continuidade aos trabalhos.  

A sensação que eu tive era de que as coisas estavam sendo proteladas, não por falta 

de trabalho da equipe, mas algo maior conspirou para que a produção desse novo primeiro 

programa permanecesse estagnado.  

Foi estranho sentir isso, mas eu senti e compartilho que alguns jovens também. 

Entre o tempo de espera para começar a aula, entre um intervalo, entre as idas para a parada de 

ônibus (inclusive cheguei a pegar algumas vezes o mesmo ônibus que alguns jovens), eles 

desabafavam comigo que desde aquele dia (exclusão do primeiro episódio) as coisas não 

estavam funcionando bem. Outros reclamavam da falta de comprometimento de alguns amigos 

em não comparecer nas aulas, e depois de um certo tempo aparecer como se nada tivesse 

acontecido. Eles alegam que não achavam justo, os mesmos receberem o certificado de quem 

vem comparecendo e tentando levar essa nova etapa do projeto. 

Ficamos no Cuca preparando o roteiro dos quadros que seriam gravados este mês. 

Iniciamos a escrita do roteiro “Fala, Povo” e do “Narrativas”. Isabela, Rebeca, Yuri e Andressa 

estavam escalados para gravar à tarde, de hoje, ou possivelmente na quinta, a cabeça do 

programa. A ideia era gravar durante o treino feminino de voleibol, que acontece no Cuca, para 

gerar plano de fundo durante a apresentação.  
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Foto 28 – Autonomia dos jovens comunicadores na elaboração, em grupo, dos roteiros  

 

Jovens, na sala do estúdio de rádio em elaboração de roteiro 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

08.11.2018 

Hoje teve saída com a equipe para gravação do quadro Fala, Povo e Narrativas, na 

estação de metrô da Parangaba. Outros jovens ficaram no Cuca para terminar de elaborar o que 

faltava nos roteiros pendentes. Nesse dia fiquei com a Monalisa, a Rebeca e o Diego no 

computador da biblioteca do Cuca, pois o computador da rádio estava ocupado. Lá, a Monalisa 

tomou o teclado, e começou a organizar o roteiro, enquanto isso o Diego ia dando umas dicas 

e ela ia escrevendo.  
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Foto 29 e 30 – Gravação externa do Fala, Povo ! 

 

Gravação do quadro “Fala, Povo! Na estação do metrô de Parangaba, seguindo o mesmo esquema de rodízio de 

funções. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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Foto 31 – Retrato de um dia de produção externa 

 

Juliana, Yuri e Edinaele sorridentes com o dia produtivo. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

O jeito de falar coloquialmente do jovem Diego foi expresso no texto de cabeça, de 

apresentação do que seria o novo primeiro programa. Na ocasião, Diego foi colocando no texto 

expressões como “E ai monas, tuto bom”, o jeito que ele fala no dia-a-dia, inseriu também 

outros formas de falar pertinentes a comunidade LGBTQ+. Todos aceitaram o texto, que foi 

upado para o drive do grupo para futura aprovação do restante da equipe. Nesse dia, Diego 

jogou a ideia de apresentar o programa todo montado, conforme seu personagem no meio 

artístico.  

Os presentes adoraram a sugestão. Quem sabe algum programa para frente não 

teríamos um jovem travesti, todo montado falando da periferia de Fortaleza. Que máximo! Teria 

que ter muito conteúdo para sustentar tal performance. Eu estava na torcida. 

Pela tarde, teve hora extra, na praça do Ferreira, no Centro de Fortaleza. Eu não 

pude acompanhar, mas recebi as fotos encaminhadas pelos próprios jovens. 
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Foto 32 e 33 – Gravação na Praça do Ferreira 
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Meninas na direção e operação de áudio e vídeo 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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13.11. 2018 – Não fui e nem tive como saber o que aconteceu, pois estava muito ocupada com 

os cuidados do meu bebê e com as demandas do mestrado. Mas próxima aula eu procuraria 

saber o que aconteceu nesta aula. 

 

15.11. 2018 – Feriado Nacional da Proclamação da República (não teve aula) 

 

 

20.11.2018 – Gravação do quadro Narrativa na Lagoa da Messejana 

 

Foto 34 – Preparação para entrevista 

 

 

Pré-entrevista com Hector, que ler o roteiro da entrevista dentro da loja de conveniência do posto, aonde nos 

encontramos. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

 

Após uma semana sem comparecer no Conexões Periféricas, retomo as atividades com 

todo vigor. Hoje seria dia de gravação do quadro Papo Selfie, com o arquiteto e professor 

Hector, na lagoa de Messejana. O papo era sobre o que ele estuda sobre a cidade de Fortaleza, 

algumas curiosidades da Lagoa de Messejana, do bairro e dos moradores. Um dia antes vi a 

movimentação no grupo de whatsapp sobre essa externa e logo pensei, se haveria vaga para eu 

participar, já que a prioridade do carro é dos jovens. Perguntei ao professor se eu poderia ir, o 
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mesmo disse que eu poderia arriscar, mas que devido a inconsistência de presença dos alunos 

(ora iam muitos, ora iam poucos), então eu decidi arriscar e fui.  

Há ressalto aqui minha nova condição de mãe: consegui fazer o desmame total do meu 

bebe, isso impactaria diretamente na minha disposição para a ida ao campo e para a pesquisa, 

como um todo. Deixo aqui registrado, como foi difícil, após um ano e seis meses de 

amamentação, alguns meses de restrição das mamadas noturnas, acompanhadas de muito choro 

e insônia, eis que hoje posso afirmar que meu bebe parou totalmente. Estava me sentido livre, 

não que a amamentação fosse uma prisão, mas ultimamente já não interferia tanto na dieta dele 

e estava prejudicando meu rendimento acadêmico. Foi bom enquanto durou, mas chega, né! 

Vamos à pesquisa, que é o que interessa, nesse momento. 

Foto 35 – Locação escolhida pelo grupo: Lagoa de Messejana 

 

A equipe Conexões Periféricas chegando na Lagoa de Messejana 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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Foto 36 - Conhecendo o território 

 

 

Jovens entrando em cena e recebendo as primeiras impressões históricas sobre o local com fala de Hector. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

Chegando lá, tinha uma vaga eu e entrei no carro. Uma jovem tinha desistido de ir para 

o Cuca e iria direto para o local da gravação. Paramos num posto, próximo a lagoa, encontramos 

o entrevistado, o Hector, trocamos algumas conversas e fomos a pé para o entorno da lagoa.  

A escalada para entrevistar era a Rebeca, conhecida por todos por Bequinha. Ela passou 

o texto com os outros jovens, enquanto outros ajustavam os equipamentos, conforme o som e a 

luz ambiente. Estava muito quente, um sol “tinindo no mei do kengo”, como um deles 

comentou. A gravação do quadro Papo Self, é feita com a repórter segurando o celular e fazendo 

as perguntas ao entrevistado, enquanto outra câmera (profissional) se posicionava para pegar 

outros ângulos e mesclar as imagens na edição. De inicio, funcionou, mas depois a conversa se 

alongou, o convidado tinha muito o que falar, trouxe vários artefatos, livros, documentos e 

curiosidades sobre a antiga Fortaleza, e isso precisava ser exposto. 
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Foto 37, 38,  39 – Gravação do Celular  

 

 

Gravação na locação inicial do quadro “Papo Self” 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

 

Plano geral dos bastidores da gravação no primeiro local de gravação. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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Então procuramos outro lugar, mas à sombra, e achamos à margem da lagoa. Ali 

sentamos em círculo, o convidado estendeu um pano sobre o chão de areia da lagoa, e organizou 

o material que trouxe. Dali surgiu muitos assuntos, que renderia um documentário muito 

especial. Tudo estava aparentemente tranquilo, quando um senhor alcoolizado, que já estava 

deitado ali próximo, acordou com o nosso movimento. O senhor começou a falar alto, dizendo 

que não admitia ninguém no espaço dele, que iria chamar s vagabundos para roubar a gente, 

que era mentira tudo que estávamos falando. Os gritos foram aumentando, de engraçado passou 

a ser inconveniente. O mesmo não aguentava nem se sentar, muito menos ficar em pé, só tinha 

força na língua para falar e atrapalhar a gravação que ocorria tão lindamente, em sobra e água 

fresca.  

Foto 40 e 41 -  Uma sombra para uma prosa 

 
Segundo local de gravação, às margens da lagoa. 

                                                     
Ao centro, os artefatos trazidos pelo entrevistado convidado. 
Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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Levantamos acampamento, caminhamos pelo entorno da lagoa até o final, para achar 

um espaço, então ficamos debaixo de umas arvores, sentados nos bancos de concreto do espaço. 

Ali ao lado tinha uma casa improvisada, mas não vimos nenhum dos moradores de rua que ali 

habitavam. Achei interessante, praticamente uma casa da árvore, embaixo tinha um sofá 

rasgado, umas caixas, algumas roupas e outros utensílios, e uma cama velha. Em cima no topo 

da árvore tinha uma rede, lençóis, era uma espécie de quarto. Era a Fortaleza da desigualdade 

social gritando, ali do nosso lado, mas não podíamos registrar, pois dois motivos: um não estava 

no roteiro, e nos saímos apenas para gravar o que já foi decidido em roteiro coletivo e outro 

porque seria uma crítica contundente a Prefeitura, e o programa é fruto de uma política pública 

da Prefeitura com uma TV Estatal, então era obvio que seria contra os princípios editoriais e as 

políticas institucionais. 

Enfim, a gravação foi concluída com sucesso. Muito aprendizado e por hoje é só. 

 
22.11.2018 - Gravação de cabeças e edição do novo primeiro programa 

Hoje teve gravação das cabeças do programa. Enquanto uns agilizavam a edição do 

novo primeiro programa, o resto dos jovens saíram com o professor para procurar um local 

legal para a gravação das cabeças. Escolheram uma parede grafitada, que eu particularmente 

acho belíssima. Monalisa e Juliana arriscaram gravar a cabeça e tudo fluiu muito bem entre elas 

duas. Os monitores da Rede Cuca, outro projeto vinculado aos demais projetos da casa estavam 

sob as orientações do Valdenor para uma edição contundente ao que foi pensado pelos jovens 

do Conexões. Monalisa é uma das jovens que vem se destacando dentro do processo, tanto por 

nunca ter faltado, quanto por seu compromisso com o projeto. No grupo do whatsapp do 

Conexões Periféricas, uma extensão da sala de aula (onde se discute e se organiza os assuntos 

pendentes) ela vem constantemente mobilizando os alunos a comparecem nas aulas, atualiza a 

todos o que vem acontecendo e o que precisa ser feito. Sem mais observações por hoje.  

 

27.11. 2018 – As coisas não fluíam... 

 

De uns 15 dias para cá, desde o episódio da queda do primeiro programa e a chance 

de criar um novo programa, a turma vem agilizando os esforços para construir outro episódio. 

Uma pauta que não estava fluindo era a do quadro “Comé que tu se vira”. Já tentaram marcar 

com umas três pessoas, mas todas sem êxito, por falta de tempo da fonte, ou por não coincidir 
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o carro do Cuca com a pessoa entrevistada, enfim algumas demandas não fluíam. Acho que a 

turma ainda estava se ajustando, recuperando o folego para a composição de uma novo espirito, 

depois de tantas intervenções na autonomia dos jovens e diante da falta de presença dos mesmos 

durante os encontros.  

O dia de hoje foi de produção para tentar conseguir fazer essa pauta ser uma 

realidade. Os jovens tentaram procurar outras fontes e escreveram alguns roteiros. Um dos 

jovens que pouco aparecia aos encontros, veio e se prontificou a conseguir uma fonte.  

Deixo registrado aqui, um momento de protagonismo que aconteceu com um dos 

jovens. No dia 26 de novembro, Diego Berreto estava no Jornal Diário do Nordeste dando 

entrevista sobre como ser drag na periferia. Ele compartilhou conosco a matéria e disse estar 

muito feliz com o que viu. A matéria referia Diego á drag Persephone Roses, a diva do 

Jandurussú. Falava da sua necessidade de se expressar através da arte e de poder se autoafirmar 

e reafirmar e poder dizer que “estamos aqui!”. Para ela o Cuca serve de plataforma para essas 

manifestações. 

A matéria diz: “ Assim como uma moeda de duas superfícies, ser drag queen na 

periferia apresenta, ao menos, duas facetas de um lado a complexidade, do outro a recompensa. 

A recompensa, porem é garantida na capacidade de autoafirmação. “ Eu acredito que para as 

pessoas que nuca tiveram contato com drags, por conta da periferia ser descentralizada da 

cultura, é muito bom a gente mostrar nossa arte”, destaca Persephone.” Veja a matéria54 na 

íntegra. Sem mais observações por hoje. 

 

29.11.2018 - A pauta do “Comé que tu se vira” ainda era um problema 

 
Hoje a turma se dividiu em duas equipes: uma na rádio e outra ficou gravando pelo 

Cuca. Aconteceu a gravação do “Fala, Povo!”, dentro do Cuca, pois houve um problema interno 

e não tinha documentação para a saída de carro e equipamentos naquele dia. Então a alternativa 

seria gravar no Cuca e fazer as perguntas do quadro para várias pessoas.  

O pedido de gravar novamente, o quadro veio do Valdenor, que não aprovou as 

gravações da aula passada, então os jovens tiveram que refazer com as pessoas que circulavam 

o Cuca. Como o novo primeiro programa falaria sobre o centro de Fortaleza, as perguntas 

                                                           
54 Link da matéria, publicada em 26 de novembro de 2018: 
http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/online/ser-drag-queen-na-periferia-1.2030677 
 

http://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/online/ser-drag-queen-na-periferia-1.2030677
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destacadas no roteiro deste quadro eram: Qual a melhor característica da rua onde você mora? 

Qual a importância de ainda existir o hábito de conversa nas calçadas entre amigos? O que você 

está fazendo para melhorar sua rua, seu bairro e seu lugar de moradia?  

Realmente, as respostas das primeiras gravações foram bem negativas e críticas a imagem 

de Fortaleza. Como o Cuca, é ligado à Prefeitura seria incoerente falar mal da cidade. Desconfio que a 

Prefeitura também queira aproveitar o espaço do Programa, para imprimir uma boa imagem, por isso o 

veto das respostas anteriormente gravadas. Deixo registrado que isso é uma observação minha e não foi 

dita por ninguém.  

Os jovens ainda se mobilizavam para conseguir uma fonte que correspondesse ao perfil do 

quadro. Percebo que Monalisa ainda continua engajando os demais colegas a participarem do projeto, 

tanto pessoalmente, quanto pelo grupo do whatsapp. Inclusive, ela vinha organizando e escrevendo 

alguns roteiros por conta própria e definiu em escrito todos os quadros do programa para que todos se 

afinassem no mesmo pensamento de produção. Tudo era compartilhado no drive e avisado no grupo do 

whatsapp, com o convite para que os demais pudessem abrir o drive e oferecer suas contribuições. Sem 

mais observações por hoje. 

 

Resumo do mês – Em novembro tivemos nove encontros. Foi um mês difícil, com a 

reconfiguração do programa e com a ausência de alguns jovens no projeto. Nem todos pude 

comparecer por motivos pessoais, como foi expresso nos relatos e por razões de 

incompatibilidade de horário, por conta das aulas às quintas-feiras. O objetivo principal das 

atividades este mês foi o de formar coletivos de comunicação popular por meio das formações 

e produções de conteúdos de vários formatos e mídias, conforme expresso no relatório mensal 

do professor. Foi um mês de ressignificações, remanejamento de funções, recriações para a 

produção do que seria o primeiro programa e as aulas foram divididas em dias de 

produção/gravação e discussão de pautas/escrita de roteiros. Nos dias de escrita de roteiro e 

debate , as discussões temáticas foram acerca do primeiro programa e seus quadros, trazendo a 

temática ocupe a cidade e já nas preparações das pautas para o segundo programa, que foi 

remanejado para o tema Feminismo. De 5 a 10 jovens compareceram aos dias de aula em 

novembro. Destaco a assiduidade e o compromisso notório da Monalisa, na frente dos demais 

jovens que participam do projeto. 

 

DEZEMBRO 

 

04.12.2018 – Roda de conversa sobre democratização da mídia 

Hoje não teve formação. A turma participou de um debate sobre democratização da 

comunicação, promovido por um grupo de estudos da UFC. O encontro foi de 8h às 12h m na 

sala de multiuso 1 no Cuca. A conversa iniciou com a exibição de um documentário que 

abordava a mídia e seus donos, como a mídia pauta as pessoas. A conversa estava sendo guiada 
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pelo Professor Ismar Capistrano, coordenador do curso de jornalismo da UFC, e o seu grupo de 

pesquisa, o CACCO. Acredito que o momento foi muito bom para a turma, tanto para reflexão 

sobre alguns aspectos da mídia, como fundamentação para o programa democratização da 

mídia, que será gravado futuramente. Participaram alunos do Conexões e do primeiro semestre 

de jornalismo da UFC, inclusive duas alunas que estavam matriculadas no Conexões são alunas 

dessa turma. É a Isabel e a Natally Kimberly. 

Enquanto isso o professor Rafael adiantou no grupo do whatsapp, o arquivo 

disponível no drive com o resumo do segundo programa. Parece que o fatídico primeiro 

programa estava finalizando e as coisas tomando rumo. Assim eu espero. Ainda faltava do 

primeiro programa, as imagens e texto de chamada de bloco, da chamada de fim de bloco, 

chamadas de volta de bloco. Chamada de fim de quadro e chamada de fim de programa. 

 

06.12.2018 – Gravação furada 

Hoje teria gravação lá na pracinha do bosque, no campus das humanidades/UFC, 

onde eu estudo. Nesse dia tive aula de Cultura Juvenil, mas já estava programada para ir ao 

encontro deles e participar do momento de gravação do Fala, Povo!, O local foi escolhido pela 

turma, por acreditarem que lá teriam pessoas com um certo nível de criticidade para responder 

as perguntas do quadro. 

No meio da aula, recebi a notícia de que não tinha carro disponível, por isso a turma 

não iria gravar. Inclusive dois jovens da turma se dirigiram direto para a Faculdade de 

Educação/ UFC, mas assim como eu receberam o aviso de que a gravação furou. Os poucos 

presentes no Cuca, aproveitaram o momento para gravar com uma profissional do setor de 

recursos humanos do Cuca, a Liliane. A pauta era para o segundo programa, que versava sobre 

feminismo e esta pauta em especial, falava do ingresso da mulher no mercado de trabalho, 

principalmente depois de mãe. Sem mais observações por hoje. 

Apenas Juliana e Monalisa compareceram à aula de hoje. Além da gravação do 

quadro Já é, pensaram juntas o roteiro do Comé que tu se vira. 
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Foto 42 – Investigar para noticiar 

 

Jovens Comunicadoras Monalisa e Juliana investigando durante a pré-entrevista. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

 

Foto 43 – Gravação em estúdio  

 

Juliana (sendo entrevistada) e Monalisa (operando a câmera) em exercício de entrevista. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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07.12.2018 – Gravação do “Já é!” 
 

Nessa sexta-feira teve uma aula extra. Aproveitaram o espaço livre do estúdio do 

Cuca, que é usado para outros projetos e gravaram o quadro Já é. Não compareci, tive aulas de 

Teorias da Educação. 

Deixo aqui registrado o que estava acontecendo no grupo do whatsapp, durante esse 

meio tempo até o próximo encontro. A Monalisa, incansavelmente continuava mobilizando o 

grupo para que ocupem seus postos e suas responsabilidade. “Como estão as coisas com cada 

um dos projetos de vocês? Para esse segundo episódio a gente fez algumas designações, tudo 

bem? Se pronunciem!”, escreveu ela. 

O professor Rafael também sempre que podia intervia e fazia o chamado para que 

todos comparecessem e tomasses suas responsabilidades. Nesse início de dezembro, 

pouquíssimos jovens marcavam presença. “Pessoal, por favor, vamos só fazer ima lista de quem 

vai se fazer presente no Conexões. Peço aqueles que estão em dúvida do projeto, confirmem 

sua participação ou não no projeto. Só temos duas semanas para fechar o ano”, solicitava Rafael. 

Sem mais observações por hoje. 

 

11.12.2018 – Gravação do “Comé que tu se vira?” e do “Fala, Povo!”, em Messejana 

(Muito produtivo) 

Monalisa era a primeira chegar, após eu. Segundo ela, às vezes vem de carona com 

seu marido e acaba chegando cedo. Costumeiramente, ela também é a primeira a postar no 

grupo do whatsapp que está à caminho ou que já chegou, nunca deu justificativa de falta e nem 

faltou. Acredito que essa seria mais outra estratégia dela, para engajar a turma, que estava 

dispersa por alguns motivos. Dia desses conversava com ela e com a Juliana, outra jovem 

bastante atuante na formação e que vinha numa crescente linda de aprendizado e trabalho 

(chegara lá muito calada e pouco participativa), mas assim como Monalisa, nunca faltou um 

dia. E a presença, nessa altura do campeonato era muito. Tendo em vista o histórico de 

abandono dos demais jovens.  
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Foto 44 – Preparativos para gravação externa 

 

Jovens arrumando o equipamento e o cenário. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

Conversávamos sobre essa questão de uns jovens não frequentarem as aulas e de 

repente aparecer no Cuca, como se nada tivesse acontecido, sem dar satisfações e sem colaborar 

com as produções, que estavam pendentes e sobrecarregando as “sobreviventes”, título dado 

por Juliana sobre o panorama atual do Conexões Periféricas. Elas não concordam, de forma 

alguma com essa postura de descaso dos colegas. 

Pois bem, esse dia foi muito produtivo, senti até saudade da época em que trabalhei 

em TV, da rotina frenética que só a tv oferece, do contato com as pessoas e suas histórias. Foi 

bom para mim, que senti isso e foi bom para o grupo, pois foi uma excelente oportunidade de 

colocar em pratica os aprendizados no Cuca, além de ter sido um momento oportuno para o 

protagonismo de cada um ali. 
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Eram 08 jovens, eu e Rafael. O Valdenor e o Willame não estava mais 

acompanhando esses últimos encontros. Rafael tinha mais liberdade para atuar como professor 

e implementar sua lógica didática que vinha fluindo no início do processo. Cheguei cedo, e 

fomos nos arrumando para ir no carro. Ainda bem teve espaço para eu ir. Nos instalamos numa 

praça pública de Messejana, próximo a Lagoa.  

O local foi escolhido pela turma, previamente. Com roteiro em mãos, os jovens 

passavam os ajustes antes da gravação. Ao chegarmos eu soltei: gente tô dom fome!, Rafael 

também e outros dois jovens afirmaram a mesma coisa. Então eu disse, vamos dá uma paradinha 

em qualquer ponto e comer algo. Olhamos o ambiente, ainda era umas nove da manhã, 

avistamos uma barraquinha bem arrumada, com mesas e cadeiras e nos instalamos lá.  

Foto 45 – Abordagem para convite de entrevista 

 

Monalisa e Edinaele abordando as mulheres na praça para participação na entrevista. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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A tapioca tinha acabado, entretanto o dono do estabelecimento disse que ainda tinha 

o pão árabe moda da casa. Aceitamos, pedimos quatro e dividimos entre a turma. Enquanto o 

sanduiche estava sendo feito, os jovens foram alocando os equipamentos e testando, o 

combinado que ao terminar de comer, iniciaríamos ali as gravações do Fala, Povo! Claro, que 

com a autorização do dono da venda. Rafael perguntou quem iria sair a procura de fontes. A 

pauta era sobre: “Você sabe o que é feminismo? O que você conhece sobre? Você é 

feminista?!”perguntas diretas e rápidas.  

Rapidamente a Monalisa saiu e me chamou para ir com ela da´uma volta na praça 

e abordar as pessoas se elas queriam participar da entrevista. Obtemos vários nãos de imediato. 

Abordávamos mulheres, a partir de 18 até uma meia idade, era o perfil exigido pelo grupo, 

enquanto o restante da turma estava a espera no ponto do sanduiche, com os equipamentos 

prontos para iniciar a gravação.  

Eram mulheres transeuntes, ou que estavam sentadas nos vários pontos de lanche 

que tinha ao redor da praça, inclusive abordarmos algumas mulheres prostitutas. Achamos 

interessando o fato de ser ainda manhã, e elas estarem na atividade. Nenhuma quis ceder 

entrevista. Já estávamos desistindo, quando conseguimos a primeira entrevistada, dali foi um 

estimulo para as outras....conseguimos umas 7 entrevistadas aproximadamente, cada uma com 

respostas peculiares, até mesmo falando que nunca nem tinha visto isso de feminismo. 

As falas das pessoas eram verdadeiros aprendizados de vida para os jovens em ação. 

Ainda tínhamos a missão de gravar o “Comé que tu se vira?”, ainda do primeiro programa. A 

pendencia foi resolvida com a iniciativa de Monalisa, ao sugerir que gravássemos com o dono 

do estabelecimento em que comemos mais cedo. Foi uma super sacada da jovem em vê ali uma 

oportunidade de gravação de uma pauta tão difícil de finaliza. Já estávamos a campo, com os 

equipamentos e a pauta na mão, só restava ele aceitar. E aceitou. 

Era um jovem com menos de 25 anos, empreendedor no ramo de lanches e sócio 

de outro jovem de 21 anos. O rapaz ficou empolgado em participar da entrevista, foi muito 

atencioso e simpático com todos. Rapidamente, um grupo mudou o enquadramento, arrumou o 

cenário, outro passou as perguntas com ele e fez uma rápida pré-entrevista, outro ficou com a 

câmera na mão, e outro no tripé. O rapaz estava com dificuldades em parar para ceder a 

entrevista pois seu telefone não parava de tocar para os pedidos de almoço, pois o mesmo vendi 

macarronada personalizada. Eu me ofereci para ficar com o telefone dele anotando os pedidos. 
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E assim aconteceu a gravação do incansável quadro que não saia. Graças a sacada 

rápida da Monalisa e do dinamismo da equipe. Foi lindo de presenciar aquilo. O espirito de 

produção do Conexões Periféricas se formando novamente, com muita garra e criatividade. 

A conversa com o rapaz rendeu. Até isso ajudou, a fonte sabia falar e tinha uma 

história implacável para tv. Um jovem que trabalhava num call-center e tinha uma namorada. 

Ambos terminaram e o mesmo confessou que sofria muito com a presença dela no trabalho. 

Então, resolveu pedir as contas do emprego de carteira assinada e recebeu um convite de um 

amigo, mais novo que ele para ajudar na lanchonete. O mesmo foi, começou ajudando e depois 

se tornou sócio do negócio com o amigo. Ambos estavam na pracinha há mais de um ano e 

muito satisfeito com o novo empreendimento. Deu até para esquecer a ex.  

Pensei, poxa vida comigo para ir para frente, tudo fira em torno da autonomia. Se 

esse jovem não tivesse a iniciativa de recomeçar e apostar em algo novo, não teria transformado 

sua vida. Fiquei feliz, tanto pela autonomia de botar um negócio de sucesso, em tempos de crise 

e de falta de emprego, principalmente entre os jovens, quanto pela equipe que também, diante 

da autonomia em querer fazer acontecer, viu ali uma potencial história que serviria para o 

programa e para finalizar um quadro que vinha pendente há semanas. 

Depois dessa entrevista, ainda gravamos com outras mulheres para o Fala, Povo! E 

fomos embora, quase uma da tarde! Tendo em vista que o horário da formação é até 12h, no 

Cuca, em caso de externas. O tempo passou e nem percebemos.  

Foto 46 – Observação participante 

 

Pesquisadora no momento da entrevista, agendando os pedidos de 

almoço do entrevistado. 

 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, 

durante os encontros da formação 
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Foto 47 e 48 -  Um lanche e uma pergunta, por favor! 

 

 

Jovens comunicadores em entrevista com o jovem dono do ponto de lanches na praça. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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13.12.2018 – Externa para gravação do quadro do 2 episódio (Feminismo) 

 

Foto 49 – Coxia  

 

Registro do clima da equipe de saída para mais uma gravação. 
Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
 

“Meus lindos, bom dia. Teremos hoje gravação de quadro, o “Narrativas”. É a nossa 

última semana do ano. Por favor venham todos”, Rafael. Assim iniciava o dia, com a 

convocação do professor no grupo do whatsapp.  

Nesse dia, fui para o Cuca sabendo da possibilidade de não acompanha as gravações 

externas, pois a prioridade do carro é para os alunos. Mas mesmo assim, arrisquei por causa da 

baixa frequência dos jovens. Deu certo, fui no carro com a turma e o Rafael. Não intervia 

diretamente, nas ações mas sempre que podia colaborava, sem prejudicar o espaço dos jovens 

protagonistas. Levava alguns equipamentos, ajudava com uma ideia ali, umas dicas sobre tv, 

oriundas da minha experiência com audiovisual.  
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Foto 50, 51, 52 – Mulheres no audiovisual  

 

 

Jovens organizando o espaço e os equipamentos para a execução da entrevista. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

Fomos para a casa do Rafael, gravar com a esposa dele que é doutoranda e participa de 

um grupo de pesquisa, cujo o tema abordado é feminismo, inclusive em sua tese. Ela tem um 

bebe de quase dois anos e está com a vida acadêmica ativa. Contribuiu bastante com o 

programa. Por esta na casa do Rafael, pensei que ele iria agir diferente, tentar arrumar tudo e 
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deixar no ponto para os jovens começarem a entrevista, mas não. Ele foi cuidar de fazer o café,já 

que paramos no meio do caminho e fizemos uma cota para a tapioca. Porque comer faz parte, 

né!  

Rafael apresentou a esposa, deixou os jovens a vontade em sua casa para irem 

conversando com a entrevistadas antes da gravação (pré-entrevista), a turma se articulou 

arrumou equipamento, posicionou câmeras, áudio, luz, cenário, passou o texto e ação. Estava 

ansiosa para ouvir o que ela tinha para falar, mas tive que distrair o bebe da entrevistada, no 

quarto dele, para não ir para sala e atrapalhar a gravação. Foi um prazer exibir meus dotes 

maternais em meio ao campo, brincamos de trenzinho, e com vários outros brinquedos 

espalhados pelo chão do quarto. 

 

Registro feito por Rafael, enquanto as gravações aconteciam na sala e eu (no corredor) segurava o bebê, o 

impedindo de ir atrapalhar a conversa. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

 

Também teve outra entrevistada, uma colega da esposa do Rafael, que também falou da 

sua experiência com o feminismo. Todos os assuntos convergiam para a questão do 

empoderamento da mulher, um termo recorrente nesta pesquisa. A gravação encerrou e todos 

retornaram ao Cuca. Pareciam satisfeitos com mais um dia produtivo. Sem mais observações 

por hoje. 
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18.12.2018 – Faltei 

Levei falta hoje, mais uma vez não tinha com quem deixar meu bebe. Minha sogra 

que vem me ajudando quando pode, foi ao médico e não tive como ir. Eu entendo perfeitamente 

a situação, mas que eu fico frustrada por não conseguir executar meu trabalho eu fico. Estou 

pensando em colocar meu filho na creche, ano que vem para não passar por isso. Soube pelos 

jovens e pelo professor, que foi debatido o texto do quadro “Narrativas”, a ser gravado no 

mesmo dia. A gravação aconteceu no estúdio do Cuca, pela manhã e outra parte à tarde. 

 

 

20.12.2018 – O espirito do Conexões Voltou!!! 

Foto 53, 54 e 55 -  Reflexão sobre a formação 

 

 

 Sala do estúdio de rádio: encontro matinal, antes da gravação nas instalações do Cuca 

Hoje o dia seria longo, manhã e tarde tínhamos compromisso no Cuca. Estava 

disposta a passar o dia e assim foi. Manhã tinha as formações, como de costume ou alguma 

gravação, início da tarde tinha que entrevistar um dos jovens indicados (entre eles), já que não 

ia ter mais grupo focal e meu prazo estava curto para aplicar as entrevistas e na segunda parte 

da tarde iria ter a gravação do Retrospectiva da Juventude Cuca, divulgado na JuvTV, um canal 

no youtube da Rede Cuca. Nesse momento os jovens de todos os projetos de comunicação se 
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reuniam para relembrarem os grandes feitos do ano, com a apresentação feita em ritmo de ao 

vivo, apesar de ser gravado, com três apresentadores, e demais jovens sentados nos puffs no 

cenário do estúdio. Estava lotado, muita movimentação. Sai de lá já quase 17h da tarde e ainda 

não tinham finalizado o programa. Soube que finalizou perto das 20h. 

 

 

 

Gravação entre os jovens sobre o balanço do projeto nesses quatro meses de formação, antes da pausa de final de 

ano. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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Um dia antes, já tinha visto a mensagem da Monalisa, no grupo do whatsapp: 

“Amanhã será nosso último encontro do ano, não deixe ir para gente conversar algumas coisa. 

Concorda Tio Rafael?”, Mais um chamado de quem estava sendo uma jovem protagonista do 

projeto. Voltando ao início do dia, nos reunimos na rádio, conversamos um pouco com 

antigamente, sobre generalidades, mas o assunto quase sempre voltava para filmes, series e 

músicas, a preferência da turma.  

Em seguida, Rafael solicitou que pegássemos os equipamentos e fossemos procurar 

um ambiente dentro do Cuca para gravarmos uma breve entrevista com todos presentes, 

inclusive eu e o outro colega pesquisador, o George. Todos tinham a missão de falar sobre o foi 

a experiência do Conexões Periféricas. Sabíamos que o curso se estenderia até por volta de 

março, por conta dos atrasos e das mudanças de prazos e da perspectiva editorial do programa, 

entretanto, por causa do final de ano, estava um clima de encerramento, de dever cumprido de 

quem resistiu até ali. Após a gravação, conversamos sobre uns últimos ajustes para janeiro, já 

que Rafael entraria de férias e as atividades só retornariam na segunda semana de janeiro. 

Foto 56 – É hora de descontração 

 

Diego Berreto fazendo pose no metrô antes de partirmos 

para nossa confraternização 

 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a 

autora, durante os encontros da formação 
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Foto 57 – Ei, bate uma foto aqui, adoro esse lugar! 

 

Um registro meu, feito por Monalisa. Tinha dito a ela que achava linda essa parede grafitada e nesse dia ela fez a 

foto e me deu. 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

Chegou a hora do almoço, e como todos presentes tinham que permanecer ate a 

tarde no Cuca, por conta da gravação da retrospectiva, então decidimos pegar o metro e irmos 

ate o Shopping Parangaba. A viagem de ida e de volta no metro, com a galera foi acolhedora. 

Senti ali, que o ano encerrava e que o Conexões Periféricas estava recuperando seu fôlego e 

tinha esperança de que o projeto fosse promissor (confesso que teve dias que não tinha tantas 

esperanças). Passeamos no shopping é o famoso “rolezinho” como eles chamam. Alguns não 

tinham dinheiro da passagem e nem do almoço. Lembrei que eu também só tinha o valor da 

passagem de voltar para casa e de ônibus. O metro não aceitava a carteira de estudante dos 

coletivos tradicionais, então a turma pagou a minha passagem e lá no shopping, consegui 

retribuir a gentileza, contribuindo com o lanche (passei no cartão de credito). Todos comeram, 

nos divertimos, fortalecemos os laços ali nos confraternizando.  
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Foto 58 -  Coxia foi parar no shopping 

 

Confraternizando no shopping com a equipe do Conexões Periféricas  

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 

 

Na volta para o Cuca, com o “bucho cheio” e o coração cheio de esperança e 

otimismo, realizei minha primeira entrevista na rádio do Cuca. Estávamos a sós no momento 

da entrevista, na sala de gravação isolados de todos. Sem mais observações por hoje! 
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Foto 59 – Gratidão! 

 

Gratidão à Rede Cuca e aos Jovens da temporada do Conexões Periféricas 

Fonte: Arquivo pessoal: registro do celular feito pela a autora, durante os encontros da formação 
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Resumo do mês: Iniciamos o mês com um debate valiosos sobre comunicação democrática, 

com o pessoal da UFC e do Cuca, depois demos sequencia as finalizações do primeiro 

programa, e início as gravações do segundo programa. Tivemos experiências exitosas, 

aprendizados únicos, fortalecimento dos vínculos e os comprometimentos dos poucos alunos 

que ainda frequentavam o curso. Em tempos de renovação, do clima festivo de final de ano, o 

Conexões Periféricas recuperou sua força e as atividades passaram a fluir melhor, com a união 

do grupo. A transmissão do primeiro programa estava prevista para Março de 2019, na TVC, e 

os meses de janeiro, fevereiro e março seriam de complementação da formação teórica, e 

continuação da rotina de produção dos programas.  

De 10 programas mapeados no início da temporada restaram aproximadamente 4 

programas a serem finalizados por esta turma. Eu acompanhei 3 deles, sendo um o primeiro de 

caráter experimento, o outro sobre Fortaleza e o outro sobre Feminismo. Acredito que o que 

importa não é a quantidade de programas que vai ao ar, até mesmo porque não combinaria com 

a proposta do projeto, reconheço o compromisso de entregar à TVC um produto, contudo, o 

mais valioso aconteceu no durante, nos pre, pos e durante os encontros. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

Roteiro Entrevista- Jovem Comunicador (a) 

Programa Conexões Periféricas 

Nome Completo: 

Temporada (Numero/Tema/ Ano): 

Entrevista realizada em: _____/_______/_______. 

Nome Fictício (Em caso de não querer a identidade revelada): 

*Breve histórico de vida:  

*Como chegou ao Programa Conexões Periféricas: 

 

ASPECTO GERAL 

Bem, nossa pesquisa é marcada pelo fio condutor do protagonismo juvenil, a partir dele 

perpassa pela pesquisa, outros temas transversais, como educomunicação, autonomia, 

empoderamento, diálogo. Sabemos que a Rede Cuca se coloca como um equipamento de 

proteção social, de oportunidade aos jovens e a comunidade e tem como proposta em suas 

atividades, o fortalecimento do protagonismo.  

 

1) Gostaria de saber sobre você, quais são suas concepções sobre autonomia, 

empoderamento e protagonismo? Pode citar algum exemplo de pessoas, ações, 

comportamento ou movimento? *Partindo de uma concepção geral* 

Autonomia: 

Empoderamento: 

Protagonismo: 

 

Agora vamos falar sobre alguns autores, em que não citaremos nomes. São ideias aleatórias, 

que trago para tentar relacionar com a visão do entrevistado (a). Então você coloca suas 

concepções gerais e pessoais, fique à vontade. Depois a gente leva para o Conexões! Então 

vamos lá.  

2) Para ser autônomo (a), é preciso ter liberdade e independência, necessariamente? 

A conquista da liberdade e da independência, necessariamente, resulta na 

autonomia do sujeito? 
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3) A maioria dos jovens ainda estão buscando uma condição de estabilidade. Se 

tratando de questões financeiras, você acha que a autonomia pode ser exercida, 

mesmo com dependência financeira? 

 

4) No seu caso, você tem uma renda fixa? Você se considera uma pessoa autônoma? 

Diga algum exemplo em que você se considera autônoma?  

 

5) A autonomia é condição necessária para o sujeito empoderado? 

 

6) E sobre o empoderamento, qual tua maior referência? Você se considera 

empoderado? O que te faz ser um sujeito empoderado?  

 

7) Hoje ao longo da sua vida, qual foi teu momento mais autônomo e empoderado?  

 

Agora vamos falar sobre protagonismo, já que falamos de autonomia e empoderamento. 

Ambos conceitos estão bem próximos, mas cada um tem suas peculiaridades. 

 

8) O que é preciso para ser protagonista? Você se considera protagonista 

(justifique)?Você considera que a autonomia e o empoderamento do sujeito são 

critérios necessários para o exercício do protagonismo? 

 

9) Há autores que defendem a superação das vulnerabilidades sociais na juventude, 

é uma forma de protagonismo. Como você valida isso: “superar as adversidades e 

as vulnerabilidades sociais é uma via de protagonismo”. Justifique?  

 

10) O protagonismo é uma posição de destaque que pode conduzir o jovem para a 

transformação social? É possível ser protagonista sem diminuir e sem competir 

com próximo? É possível ser protagonista por meio de uma ação diretiva? 

 

Agora entraremos no âmbito da sua vivencia dentro do Programa Conexões Periféricas. Os 

assuntos envolvidos serão relacionados com o programa e sua experiência. 

 

(CONEXÕES PERIFÉRICAS) 

1) Como você define o Conexões Periféricas? O que te motivou a participar e a 

continuar no projeto? Correspondeu suas expectativas? 

 

2)  O Conexões Periféricas oportuniza autonomia aos jovens? Em que condições? 

Cite um exemplo em que você se sentiu autônomo dentro do projeto? 

 

 

3) O Programa Conexões Periféricas possibilita a promoção do empoderamento 

(individual ou coletivo)? Se não, justifique. Se sim, diga qual a experiência mais 

marcante de empoderamento vivenciada por você ou pelo grupo? 
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4) A ação diretiva do Conexões Periféricas intervém na criatividade, na autonomia, 

no protagonismo da turma? Essa intervenção é de colaboração? É de restrição? 

Ou os dois? 

 

5)  No sentindo do exercício da autonomia dentro do programa, em algum momento 

você se sentiu cerceado (a), limitado (a), controlado (a), restringido (a), bloqueado 

(a)? 

 

6)  De que forma a autonomia poderia fluir melhor no programa? O que pode 

melhorar dentro do programa? 

 

7) Paulo Freire, autor base desta pesquisa, acredita que o empoderamento verdadeiro 

é o empoderamento social, aquele que leva o sujeito a transformação social, por 

meio do esforço crítico. Diante desse pensamento, você considera o Conexoes 

Perifericas uma atividade de empoderamento social? O projeto leva os jovens a 

transformação social? A criticidade?  

 

8) O Conexões Periféricas se define como um projeto educomunicativo. Há autores, 

no âmbito da educomunicação que dizem que essa prática nega a competição e 

valoriza a solidariedade. Na sua visão, o Programa Conexões Periféricas preza pela 

solidariedade, pela colaboração, pelo coletivo?  

 

9)  Você se sentiu protagonista dentro do Conexões Periféricas? Que soluções você 

daria para incentivar o protagonismo juvenil dentro do programa? 

 

Obrigada pela entrevista, 

 

 

Isabel Mayara 
Mestranda em Educação/UFC – Pesquisadora FUNCAP/CE 

isabelmayaragf@gmail.com  

(85) 9 8606 6687 

  

mailto:isabelmayaragf@gmail.com
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APÊNDICE D — ENTREVISTA COM JOANA 

 

Entrevista com Joana – 20 anos - Jovem Comunicadora/ Programa Conexões Periféricas 

Nome fictício Joana 

Realizada 20 de dezembro de 2018. 

IM-Estamos falando sobre protagonismo juvenil, autonomia e empoderamento. O que 

você entende desses conceitos? Para você o que é ser protagonista, autônomo e 

empoderado? 

J- Eu não tenho nada preparada, para falar sobre, vai vim muita coisa sem nexo, mas vamos lá; 

IM-Aqui não temos resposta certa ou errada, é o que vier no seu coração. 

J- Eu acho que ser autônomo é algo além do que ser uma pessoa independente, simplesmente. 

Ser autônomo é ter uma responsabilidade para si e levar isso com comprometimento, foco e a 

partir de outras vivencias a gente acaba se tornando ou é de fato uma pessoa autônoma. 

IM- Para ser autônomo é preciso liberdade, principalmente a financeira? Ou você 

acredita que dá para ser autônomo com dependência financeira? No seu caso, você tem 

uma renda fixa? Você se considera uma pessoa autônoma, em alguns momentos ou em 

todos os momentos? 

J- Fora o Conexões, eu trabalho com arte, então não tem como ser algo fixo, um salário todo 

mês. Eu ganho algum dinheiro quando minha apresentação tem cachê, então tudo que faço, 

todo produto artístico é tudo muito eu. É tudo muito autônomo. Meu, assim... meu e das pessoas 

com quem trabalho, é um ato autônomo. Ou seja, nem sempre tenho grana, mas isso não é 

condição para exercer minha autonomia. Certas apresentações, por exemplo, eu consigo ser 

autônomo sem um investimento financeiro, já outras, o financeiro interfere na proposta 

autônoma. Contudo, ainda que tenham problemas e interferências eu tento um meio de ser 

autônoma, dentro do contexto em que estou inserida. 

IM – Você acha que a autonomia está ligada a concepção de liberdade?  

Depende. A autonomia tem várias vertentes, uma hora pode precisar da liberdade ou não, uma 

hora pode precisar da independência financeira, outra não. Depende do que você se propõe a 

fazer para conseguir a condição de autônomo. Mas eu creio que ser livre tem um link com o ser 

autônomo, há uma ligação bem estreita. 

I.M- Hoje ouvimos e vemos muito a palavra empoderamento, principalmente no 

movimento feminista, no movimento lgbt, no movimento negro, mas para você o que é 

empoderamento? 

 

J- A concepção de empoderamento que a gente escuta muito é a de que você encontra algo e 

pega para si, a forma que se apodera de algo, foi lá e pegou. Eu concordo em parte com isso, 

mas também discordo. Na verdade, ser empoderado é você ter a certeza do seu discurso, ter 

certeza do que você é, é ter certeza de várias coisas, diariamente. Todo dia a gente pode se 

empoderar um pouco mais. Todo dia é uma alternativa para nos empoderarmos. Então, quanto 
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mais você descobre, pesquisa, ler, procura, conhece, busca, aprende, tem acesso a informação, 

você se torna uma pessoa empoderada. É algo construído, a cada passo, decisão tomada 

diariamente, é algo ilimitado, nunca acaba, nunca terá um ponto em que você chega e diz: eu 

sou empoderada e pronto, e acaba. Não é um ponto de chegada, é um ponto de partida. E todos 

os dias o empoderamento pode ser construído, pois todos os dias estamos nos construímos e 

nos desconstruindo e estamos nos empoderando de maneiras diferentes, todos os dias 

encontramos um empoderamento diferente. 

I.M- Hoje ao longo dos teus vinte anos, qual foi teu momento mais marcante de 

empoderamento e autonomia? 

J – Quando eu decidi trabalhar com arte e levar para vida. Até então eu fazia arte, mas era 

apenas hobbie, sabe? Como nos tempos de escola, onde a única responsabilidade da maioria é 

apenas o estudo, então nesse momento a arte me acompanhava como um momento de diversão. 

Agora, que eu terminei os estudos, eu percebi que a arte faz parte da minha vida e eu quero 

levar como profissão. Foi a partir daí, que eu percebi minha autonomia. Foi através desse 

conjunto de escolhas que levaram ao meio artístico que eu me senti empoderada, pois 

desconstruí muitos pensamentos que tinha antes 

I.M – Então me diz um exemplo de um pensamento desconstruído? 

J - O que posso dizer que é eram pensamentos retrógados, conservadores, e a arte me recolou 

nos lugares, me ensinou a me encaixar, aonde eu poderia chegar. Com o ingresso no meio 

artistico eu comecei a fazer “drag”, e só a partir de então eu mudei várias visões sobre o mundo. 

Está sendo minha faculdade da vida. 

I.M- Como é seu trabalho? 

J- Eu faço parte de um grupo de teatro e de dragqueens. É a Cia Abreu de Vagalumes e House 

Of Silver, que é composto por eu e mais três meninas. A gente trabalha com espetáculos e dando 

oficinas, quando surge o convite. O grupo tem dois anos e meio, é iniciante mas muito rico em 

conteúdo. No grupo de drag, a gente trabalha muito as questões de identidade de gênero, 

sexualidade, artedrag e outras tematicas. A gente não se limita a um espetáculo, a um assunto, 

a uma performance. Tem isso mais também tem abertura para outras coisas que vão surgindo. 

Um grupo surgiu do outro, eu e as meninas do teatro montamos o grupo de drag. 

I.M- Como tu chegou no meio artistico? 

Desde criança eu considero que tenho uma veia artística, sempre tive vontade de fazer teatro, 

sempre me metia nos movimentos artísticos. No colégio tentei fazer teatro, mas não deu muito 

certo pois não tínhamos verbas e nesse meio tempo eu conheci o Cuca Jangurussu, que é o mais 

perto da minha casa, foi onde conheci o teatro e estou até hoje. Foi o Cuca que me possibilitou 

de descobrir que eu queria o teatro para minha vida. 

I.M- Como você falou no Cuca e na importância dele para seu momento de 

empoderamento e automonia, me fala como você chegou ao Conexões Periféricas? 

J- Na verdade, foi meio um acidente. E me inscrevi para o projeto Repórter Cuca e ao entrar no 

site para fazer minha inscrição, vi a oportunidade do Conexões Periféricas e fiz a inscrição. 

Então tentei para os dois, e hoje estou aqui e estou amando. 

I.M- E ao chegar como foi? Vem correspondendo suas expectativas? 
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J – Não. Mas não no sentido negativo. É que eu imaginei uma coisa e é outra totalmente 

diferente, pois só sabia do nome do projeto no ato da inscrição. Pensei: é um programa de tv 

em que vamos trabalhar audiovisual e comunicação. O básico do básico. Não imaginava o que 

me aguardava. Eu vim muito na surpresa, vim sem nenhuma expectativa pois não sabia do se 

tratava muito bem. E me inscrevi, na certeza que ia dá certo. E deu! Está sendo uma experiência 

única e divertida. No começo eu era muito calado e eu fui me soltando aos poucos. 

I.M – Na sua concepção, o Conexões Periféricas possibilitou o protagonismo, a autonomia 

e o empoderamento? 

J – Não meu, não foi um momento somente meu, mas do coletivo. Eu destaco a participação 

das mulheres no audiovisual. Eu vi que teve uma presença muito forte de mulheres em um 

projeto de audiovisual, e não é comum termos essa representatividade feminina. E eu percebi 

que no Conexões Periféricas isso é muito forte e é maravilhoso. A mulher conquistar esse 

espaço seja no audiovisual, jornalismo e cinema. E com essa acessibilidade todos ganham. Para 

mim esse foi o ápice do empoderamento, autonomia, protagonismo dentro do programa, tanto 

que rendeu um programa somente sobre o feminismo. 

I.M – Mas puxando para o lado individual, em algum momento você se sentiu 

empoderado, autônomo, protagonista dentro do Conexões? 

J  - Eu ainda não sei, não posso definir isso, pois até agora não fiquei tão responsável 

diretamente por uma tarefa dentro do programa. Talvez, próximo ano na construção do episódio 

exclusivo sobre a comunidade LGBT, eu me candidatei a tomar à frente. Talvez quando passar 

por esse processo haverá grandes chances de exercer a autonomia e o protagonismo individual 

no programa. Ainda não escrevi o roteiro, mas tenho muitas ideias para compor e executar. Se 

tornar responsável por algo, já uma maneira de exercitar a autonomia e um caminho que nos 

leva ao empoderamento. Passar um discurso que eu acredito para um programa de tv, onde 

muitos terão acesso, creio que esse será o meu momento. 

I.M – Na sua visão o Conexões Periféricas oportuniza ou não o protagonismo juvenil? Ele 

dá oportunidade do exercício da autonomia, a você a aos seus colegasEm que condições? 

J- Eu acho que sim, porque como somos jovens comunicadores da periferia, o Conexões 

Periféricas acaba que trazendo essa representatividade da periferia. Então eu creio que o projeto 

oportuniza a autonomia a partir daí, mas depende muito da pessoa querer tomar posse dessa 

autonomia para si. O projeto acaba que criando essa autonomia e empoderamento nas pessoas, 

pois a gente fica responsável por aquilo, por aquilo outro, pelo áudio, pelo vídeo, pelo som e 

por tudo que o programa contém. A partir disso, é criado nas pessoas, um impulso para a 

autonomia e para o empoderamento. Pelo menos comigo foi assim, a responsabilidade dada, 

seja nos mínimos detalhes da criação do programa me proporcionou uma certa autonomia e um 

certo empoderamento. De primeiro, vem aquela insegurança, normal ne?! Mas eu senti que 

durante a experiência o projeto desencadeia isso em nós. 

I.M –? Em algum momento você se sentiu cerceado ou limitado? Em algum momento tua 

autonomia foi restringida ou bloqueada 

J – (Falando baixo, quase cochichando) Ai nem sei se eu posso falar isso, mas como não vamos 

ser identificado então vou falar um pouco. Não é que eu me senti limitado, mas senti que 

algumas ideias foram barradas porque eu acho que o pessoal está muito preso ao antigo modelo 
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do programa e eu acho que o programa tem que se expandi, evoluir e criar novas coisas a medida 

que as temporadas vão passando. Essa ligação com o passado não é muito legal, isso limita, 

algumas pessoas podem até ficar inseguras ao falar suas ideias. 

I.M- Você lembra de algum ponto específico em que a autonomia dentro do programa foi 

limitada ou controlada?  

J- Não falo de mim particularmente, falo do grupo em geral, o coletivo. Eu acho que é isso, não 

quero aprofundar muito nisso. Mas basicamente é que algumas pessoas estavam querendo 

limitar nossas ideias. Pessoas maiores, sabe. Essas pessoas queriam limitar as ideias ao formato 

antigo do programa e eu acho isso nada a ver, oh! Quanto mais oportunidade de fazer coisa 

nova, a galera deveria aderir e lapidar junto e não barrar, como foi feito, que se não a gente 

nunca vi evoluir.  

I.M – Tu tens alguma sugestão para melhorar isso? 

J – Eu acho que é isso mesmo, tudo se resolve no diálogo, na aceitação do novo e não se limitar 

ao passado. O passado é um grande aprendizado mas podemos ir além disso. 

I.M – Para finalizar, falamos um pouco de autonomia e empoderamento. Diante do 

contexto da nossa conversa e de tudo que viveu aqui, você se viu, se sentiu protagonista 

dentro do programa? 

J- Sinceramente não! 

I.M – Mas você acha que para ser protagonista era necessário o que? 

J- Eu não sei dizer o que eu espero sobre os quesitos para ser protagonista. Eu não vou saber te 

responder essa pergunta, porque eu não sei bem o que é ser protagonista nesse contexto. 

I.M – Entendo. No geral, a concepção de protagonismo é está no centro da “coisa”, é está 

em destaque... 

J- É eu sei....enfim ser protagonista é estar em destaque naquilo que você se responsabiliza, não 

precisa ser necessariamente o papel principal. Ser protagonista é tomar aquilo para si e ter 

certeza daquilo que faz. A partir desse momento você é protagonista daquilo que você escolheu 

viver. E com escolha você cria autonomia e empoderamento e várias outras virtudes. 

I.M – Muito obrigada por dividir sua experiência comigo 

J – Eu que agradeço. 
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APÊNDICE E — ENTREVISTA COM ALICE 

 
Realizada em 15.01.2019 

Não quer ser identificada 

Nome Fictício: Alice das Maravilhas 

Moro com meus pais, no Mondumbim, periferia de Fortaleza, próximo ao Cuca e a Godofredo Maciel, 

às vezes venho a pé, uns 30 minutos a pé, às vezes venho de ônibus ou de carona. Fiz letras na ufc, 

terminei em 2017.2 e 2018.1 entrei no jornalismo, na Faculdade Cearense. No momento não estou 

trabalhando, mas ajudo de vez em quando minha mãe no salão que ela tem em casa. Quanto a escrita e 

leitura, eu tinha uma conta no instagram, que falava sobre livros, e eu abandonei, mas pretendo voltar. 

(risos) O nome do perfil é Uma garota atípica. Não estou atualizando, mas ainda está ativa a conta. Era 

uma forma de monitorar minhas leituras, compartilhar as leituras, praticar a escrita, essas coisas, sabe! 

Um dia eu volto! 

 

Como você chegou no Conexões Periféricas? 

Fui para uma entrevista de estagio e lá uma menina mencionou o programa como experiência 

profissional, eu achei interessante. Também tinha visto na TVC, mas não sabia bem como era a ideia do 

programa. Até estava comentando com meu irmão esses dias, o Cuca é muito próximo da minha casa, 

sempre tive vontade de participar dos cursos daqui, mas nunca vim por preguiça e falta de motivação. E 

quando essa menina, na entrevista de estágio mencionou o programa eu já me liguei: nossa será que tem 

pre-requisito e posso participar? Meu irmão me mencionou num post quando saiu o edital para essa 

seleção, e eu me inscrevi, ainda com medo, pois sou recente no jornalismo, não tenho experiência na 

área, e achei que a seleção tinha alguma condição de pré-requisito. E aqui estou? 

Qual tua ideia geral de autonomia? 

Acredito que é quando as pessoas tem a oportunidade de fazer algo só sem depender dos outros, mas 

que possa conciliar também. Que não seja aquela autonomia voltada para o ego, que seja uma coisa em 

conjunto. Porque na verdade quase sempre precisamos de alguém, mas que essa precisão seja um 

suporte, uma ajuda. Quando se tem a oportunidade de sair da zona de conforto e fazer algo só. 

E sobre empoderamento? 

Deixa eu catar aqui na minha memória...humm (responde pensativa). É que estão muito próximos 

autonomia de empoderamento, não é?! É quando uma minoria tem a oportunidade de se destacar, de ter 

visibilidade em uma determinada situação, perante a sociedade ou um grupo. Eu acredito que seja isso, 

empoderar-se! 

A autonomia e o empoderamento são condições para o protagonismo? 

Acho que depende muito, por exemplo, tem gente que não tem tanta aptidão para ser protagonistas das 

coisas que se mete a fazer, mas ainda assim ela é autônoma e nada a impede de buscar o empoderamento. 

A liberdade e a independência são condições necessárias a autonomia? 

Eu creio que sim, Isabel , pois se alguém ficar te poldando, você acaba bloqueando, então a liberdade é 

bem vinda para que a autonomia possa acontecer. 

A maioria dos jovens ainda estão sem estabilidade financeira. Você considera que há possibilidade 

de ser autônoma, ainda sendo dependente financeiramente? 
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Sim, eu mesmo por exemplo, sou dependente dos meus pais, financeiramente, mas sou autônoma, eu 

decido parte das minhas coisas. Quando passei no Conexoes, meus pais ficaram muito felizes, embora 

a gente esteja investindo, pois é algo voluntário. A gente precisa de dinheiro para o básico, como o da 

passagem, o lanche ou almoço, essas coisas. É tanto que ainda estou por aqui, mesmo diante de todas as 

dificuldades relacionadas ao financeiro e diante a falta de presença dos alunos no projeto, eu ainda estou 

aqui. Me considero autônoma naquilo que me proponho fazer. 

Você tem alguma referência de empoderamento? 

Me chama atenção o movimento feminista. Abriu meus olhos, minhas perspectivas em relação aos temas 

tratados aqui no Conexões, ficaram mais visível, Antes eu sabia muito por cima, alguns preconceitos, 

mas aqui no projeto tive uma vivencia com uma colega, que ficou responsável pelo programa que 

abordava o feminismo, eu aprendi muito. Além disso, tem uma vloguer a jojo, youtube, o conteúdo dela 

me dá um respaldo para procurar saber mais. Na verdade, eu acho que muitos são feministas e nem 

sabem por falta de informação. 

De uma forma geral, você se considera uma pessoa empoderada? 

Eu me considero uma pessoa empoderada, sim! Devido minhas opnioes, minhas atitudes, eu controlo 

de certo modo, eu não me deixo influenciar. Mesmo vivendo em uma família tradicional eu tenho uma 

mente aberta e tento ser mais flexível com algumas questões. E eu não abro mao da minha forma de 

pensar. A gente sempre tem que ver as variáveis, não podemos nos fechar em verdades absolutas. Nesses 

24 anos, o que me representou como uma pessoa empoderada, esse momento que estou aqui . Quando 

menor participei de um concurso de modelo, passei para segunda fase e tal mas enfim, mesmo não sendo 

o que queira, mas considero o agora um momento de pleno empoderamento, é minha estadia no Cuca 

através do Conexoes Periféricas. Eu me desabrochei muito nesses últimos meses. Aqui está sendo um 

divisor. Mesmo apesar das dificuldades pessoais, financeiras, apesar dos 7 x 1 (risos, piada interna, se 

refere a vetação do primeiro programa). Ainda sim, eu considero tudo como experiência acumulada. Por 

isso que eu quero ir até o final. Eu sou uma pessoa que nunca gosto de me expor, mas aqui o que aparece 

eu faço, esse é meu momento de protagonismo. Tanto que para barrar a timidez eu sempre faço vídeos 

do celular, para eu conseguir fazer o meu melhor aqui. 

Você acha que as superações das adversidades é uma via de protagonismo, no contexto de jovens 

periféricos? 

Todo dia é uma oportunidade diferente que nos aparece. Eu me sinto protagonista sim, mesmo com as 

adversidades que aparecem. Por exemplo, hoje mesmo minha mãe disse “Menina você vai levar almoço? 

Não tem vergonha de comer isso na frente das pessoas?” Ela fala brincando, sabe. Tem dias que fico 

direto, que nem trago almoço, mas explico para ela...”Mãe eu vou, eu enfrento o que for, nem que fique 

com fome, mas não posso deixar passar a oportunidade de ir ate ao final. Tipo, semana passada, tivemos 

que ficar direto e não trouxe almoço, e as meninas compartilharam comigo,uma deu um pedaço de bife, 

outra de arroza, enfim, deu certo, então eu considero sim que superar as adversidades é uma via de 

protagonismo. 

Sobre educomunicação, o programa se considera educomunicativo. Alguns autores dizem que a 

pratica educomunicativa nega a competição, que se relaciona ao conceito de protagonismo, e está 

mais associada a ideia de autonomia, que remete a solidariedade, o esforço coletivo. O que você 

acha que acontece no Conexões, há solidariedade, há competição, ou tem os dois? 

Quando a gente entra aqui são várias cabeças diferentes. São várias perspectivas. Principalmente, nas 

reuniões de pauta onde todos podem dá sua opinião, mas nem todas são convenientes para o programa. 

Enfim, logo no começo a gente percebe uma galera que quer ser mais protagonista que a outra, não que 

isso seja um problema. Mas aqui eu acredito que todos podem ser protagonistas, por causa da ideia do 

rodizio de funções e atividades. Ninguem vai fugir de nada. O projeto da oportunidade disso, mas nem 
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todos tem a maturidade que eu tenho, e que outras pessoas do grupo também tem, de entender que aos 

poucos essa autonomia tem que partir de cada um. Cada um pode chegar e se responsabilizar por uma 

tarefa, basta querer. Como o edital abriu e viram que era um programa de TV e isso meche muito com 

o ego das pessoas, as deixam deslumbradas, enquanto outras vem para aprender mesmo para viver tudo 

isso que o Cuca oferece. Tem uns que gosta de roteiro, outros gostam de aparecer nas câmeras, outros 

vem pela emoção, outros vem para aprender. É isso! 

É possível ser autônomo, empoderado e protagonista sob uma ação diretiva? Como a ação diretiva 

do Cuca, da gestão, da linha editorial? 

Sobre a proposta de Juventudes em Movimento, que é a linha editorial dessa temporada, eu acredito que 

fica muito aberto....(falando mais baixo). É um desabafo, sabe! Por mais que digam que o programa é 

produzido por nós, a gente tem que seguir um padrão, um modelo. É possível ter autonomia sob ação 

diretiva, desde que haja uma troca, um dialogo. Aquela coisa cede daqui, contorna dali. Por ai a gente 

vai tendo uma certa autonomia, meio controlada, limitada. Uma hora alterna, meio controlada para não 

virar bagunça, meio limitada para manter uma logística de organização das coisas. Até porque aqui é 

um equipamento público, né, sabemos que é preciso uma gestão, ainda que se trabalhe o protagonismo 

e autonomia dos jovens. 

Em algum momento você se sentiu cerceada, restringida, bloqueada, limitada, por conta dessa 

ação diretiva ou por conta de outros fatores? 

Tem essa questão do grupo né. A ideia de uma tem mais projeção que as dos outros, nas reuniões de 

pauta e na condução do programa, mas assim falo de um bloqueio pessoal, sabe. Bloqueio meu, de falar 

minha ideia, expor o que penso. As vezes ficava calada e outra pessoa dava a ideia que estava pensando 

e era aceita. Alguém corta a ideia durante a conversa ai se perde.  

Bem, diante as dificuldades mencionadas por você, como a questão financeira, a evasão durante o 

projeto, a falta de comprometimento de uns colegas, o período de “bad”, após o primeiro 

programa ser vetado, como vocês nomearam..., tantas coisas passaram, o que te fez continuar? 

A vontade de fazer isso acontecer sabe. Não vou negar, que me irrita a falta de comprometimento das 

pessoas, isso interfere no andamento do programa, fica sobrecarregado para uns. Tudo isso é 

complicado, mas a vontade e o meu comprometimento é maior, desde a seleção, quando tinha medo de 

não passar por conta do lance de ficar na frente das câmeras, como foi no meu teste pratico. Mas eu 

quero ir até o fim e dizer a Alice das Maravilhas participou dos Conexoes Perifericas. Eu gosto de 

preencher as lacunas, mesmo diante das dificuldades internas e extenas. 

O que você acha que se deu essa evasão dos alunos? 

Éramos uns 15 eu acho, hoje temos a frequência de quase 3 ou 4 e olhe lá. Acho que no começo foi um 

processo bastante lento, a gente passou um mês por ai, discutindo as todas as pautas do programa, ai na 

outra metade do mês a gente começou a gravar e na outra semana montamos o programa. Então veio a 

notícia que o primeiro programa era um teste, um experimento. Não faço a mínima ideia porque eles 

barraram o primeiro programa, quero acreditar que foi um teste mesmo. Assim quando li o edital eu vi 

que eram três fases, a primeira era um modulo teorioco, a segunda era a parte técnica e a terceira, era a 

parte pratica. Mas a gente começou meio que ao contrário, a medida que íamos tendo a teoria já 

estávamos na pratica, ai tivemos muitos momentos de pratica e agora voltamos para teoria. Essa de dizer 

que era um episódio teste, e não considerar o trabalho que tivemos, acabou que dando uma rasteira em 

todo mundo. Aff... eu falo demais, né!, E por mais que as pessoas tenham o que fazer na vida, fora isso 

aqui, nesse momento o projeto não foi prioridade. Escutei um caso, que a menina não ia participar de 

uma tarefa porque era férias e ela ia viajar. Eu estou aqui, em plena as férias. Eu levei isso aqui, como 

prioridade desde o início, apesar de todas dificuldades. 

Que soluções você indicaria para uma próxima temporada, diante os desafios que você pontuou? 
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Eu acho que deveria começar pela parte teórica, apesar de alguns ter uma certa experiência na área, mas 

ninguém tem embasamento técnico sobre um programa de tv, por isso estamos aqui. Não deveria 

procrastinar muito o desenvolvimento do projeto. Deveria passar essas informações para gente se 

motivar a fazer um programa de TV. Deixar claro, de início o formato, o que eles querem da gente, 

explicar a proposta do programa, os quadros, as normas, para depois passar para pratica, quando já se 

sabe dos limites do programa. Porque foi muita pratica e depois teoria, nessa temporada. E essa questão 

da evasão também é complicado, porque cada um que participa tem que refletir, será que isso vai ser 

prioridade para mim? Mesmo sendo um trabalho voluntario? Ate porque a falta de um implica no 

esquema de rodizio de funções. A gente forma uma equipe com tais funções, e se teve que refazer de 

novo, algumas pessoas repetem as mesmas funções...Eu percebi que teve um momento, em que eu e 

minha colega estávamos mobilizando as pessoas a participarem. É tão ruim você fazer algo em que as 

pessoas não estão na mesma energia. Eu fico muito p... da vida, com isso. Faltou reciprocidade, 

engajamento, proximidade. Eu fico falando no grupo do whastsapp, quem vem, quem fez isso, e só 

terças e quintas não basta para a produção de tv. Devia ter mais compromisso por todos, ate em tempos 

fora do projeto. 

Tem um autor que acredita no empoderamento social, que vem do esforço crítico do sujeito em 

empoderar-se de algo e isso leva a uma transformação social. Como você enxerga esse pensamento 

com a vivencia no Conexões Perifericas? 

Sim acredito que o Conexoes é uma via de empoderamento social, pois aqui temos um espaço que 

muitos jovens não tem, até eu na faculdade de jornalismo não tive o que tive aqui. Esse espaço ofertado 

a minorias, como nos jovens da periferia, falando da periferia. O cuca é muito aberto, não existe pré-

requesito para participar, até quem não é da área pode ser jovem comunicador. Aqui é o único lugar que 

acolhe o jovem e o insere para esse tipo de comunicação projetando a periferia. 

O que mais lhe marcou aqui? Fecha os olhos e o que vem em mente sobre tua experiência no 

Conexões Periféricas? 

(Risos tímidos) Ai...foi a gravação das cabeças do programa sobre feminismo. Eu gostei de todas as 

vezes que eu fiz no improviso. Teve algumas gravações externas em que não estava escalada para fazer 

as gravações e por conta das faltas eu acabei indo. O Rafael sugeriu para eu ir e eu fui. Foi algo bem 

inusitado, não contava com isso. Acredito que eu venho melhorando, eu me lanço. Teve uma entrevista 

que fiz e que foi programada, foi com a Zoraia, foi a minha primeira. Eu não estava muito bem, não 

tinha noção, me travei, não me senti acolhida pela equipe, a colega que entrevistava junto comigo estava 

me cortando nas perguntas e a gente não ornamentava muito bem juntas. 

Eu agradeço pela sua disponibilidade em contribuir com a pesquisa. 

Estamos aqui para o que precisar, Isabel. 
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APÊNDICE F — ENTREVISTA COM JENIFER 

 

Entrevista com Jenifer 15/01/2019 

Jovem Comunicadora Programa Conexões Periféricas 

Nome Fictício: Jenifer 

Tem 28 anos, casada há 7 anos, formada em jornalismo pela Estácio FIC 2017.2 (há um ano), 

no momento não está trabalhando, por não encontrar nada na área, mora no Bom Jardim. 

Como se deu teu encontro com o Conexões Periféricas? 

Eu vim para o Conexões porque terminou a faculdade e eu fiquei sem nada para fazer, 

literalmente, pois a faculdade ocupava quase todo o meu tempo. Saiu o edital e uma pessoa que 

trabalha no Cuca me enviou e eu me inscrevi com o intuito de ter experiência na área, como 

nunca estagiei e trabalhei, tenho zero experiência na área de comunicação...inclusive a estrutura 

daqui é excelente, e aqui a gente ver muita coisa que a gente não ver na faculdade, por causa 

do tempo, da falta de disponibilidade de equipamentos, e aqui no Cuca tudo é mais acessível, 

quando participamos de algum projeto. Quando me inscrevi , resolvi concorrer a dois editais: o 

do Conexões Periféricas e do Repórter Cuca, e no final eu passei apenas para o Conexões. E 

nesse mesmo período participei do projeto Correspondentes O Povo, que é realizado em 

parceria com o Cuca. 

Bem, nossa pesquisa é marcada pelo fio condutor do protagonismo juvenil, a partir dele 

perpassa pela pesquisa, outros temas transversais, como educomunicação, autonomia, 

empoderamento, diálogo. Sabemos que a Rede Cuca se coloca como um equipamento de 

proteção social, de oportunidade aos jovens e a comunidade e tem como proposta em suas 

atividades, o fortalecimento do protagonismo. Gostaria de saber sobre você, quais são suas 

concepções sobre autonomia, empoderamento e protagonismo? 

Primeiro, autonomia para mim fora a parte, o Cuca, principalmente enquanto mulher, é 

conseguir se posicionar, principalmente no mercado de trabalho, se manter, ter sua estabilidade 

própria, pessoal. Independente de eu ser casada ou não, eu acho muito importante a gente ter 

essa autonomia em poder dizer “essa é minha profissão”, “esse é meu emprego”, “é isso que eu 

faço” e “eu ganho a vida com isso”. Isso é muito importante. Embora no momento não esteja 

trabalhando, mas é isso que eu estou buscando. Em um momento da minha vida eu já vivi isso 

e gostaria novamente. Então basicamente, autonomia no geral é isso, está ligado a inserção no 

mercado de trabalho. 

E sobre o empoderamento? O que essa palavra quer dizer para você? 

Cara, pode até que para outras pessoas elas não sintam isso, mas eu me sinto empoderada oh! 

Eu me considero, sim! Eu sou minha referência de empoderamento ,além de outros é claro. 

Percebi no status do seu whatsapp, girlpower (risos)! 

Isso mesmo (risos) Claro que outras pessoas me espelham e eu me espelho em outras pessoas, 

obviamente. Tenho outros exemplos, de mulheres empoderadas. Porque eu sempre procuro me 

espelhar em outras mulheres, pois é importante termos representatividade do que é nosso. Claro, 

que há homens empoderados, mas eu prefiro me espelhar em mulheres, porque ela já vem de 
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um histórico social de minorias, marginalizado, excludente, então eu acho que ela tem muito 

ainda do que se empoderar. Eu gosto muito da Jojo, a blogueira do youtube. Tem uma amiga 

minha, que ela nem sabe, mas ela e muito bacana para mim. Ela sempre teve que brigar muito 

desde cedo, perdeu a mãe muito jovem, ficou numa situação complicada para se afirmar na vida 

e inclusive foi ela que me introduziu nessa parte teórica do feminismo, do empoderamento 

feminino. Talvez ela nem saiba disso, mas de fato foi ela. Eu particularmente, sempre fui muito 

feminista de nascença, mas não sabia pois não tinha conhecimento do tema, quando tive acesso 

aos conceitos, através dela, soube articulá-los. Foi ela que me abriu a esses destinos, me 

ajudando a ter propriedade do que eu já tinha. 

Então como a tua maior referência é você, o que te faz empoderada? O que te colocou 

nesse patamar de uma pessoa empoderada? 

Eu me descobri muito quando terminei meu trabalho de conclusão de curso (tcc). Eu sempre 

fui empoderada no sentindo de ser dona de mim, de ter minha opinião e lutar por elas. 

Desculpa, interromper, mas o seu TCC foi sobre? 

Foi sobre as questões do feminicídio na comunicação cearense, como os jornais cearenses 

abordavam na época. Porque hoje essa mesma pesquisa já traria conclusões diferentes. Mas na 

época eu pesquisei como os portais de jornalismo cearense tratavam o feminicício com relação 

ao assassinato de mulheres. Eu busquei saber se eles usavam os termos na notícia. Hoje seria 

diferente, pois eu consigo visualizar bem mais os termos na mídia, diante minha ampliação de 

perspectiva sobre o assunto atualmente. Então, poder estudar sobre isso, me perceber feminista 

nos textos que eu li, me entender mulher forte, nas teorias que eu abordei, foi muito importante 

para mim. Toda essa teoria, livros, historias, exemplos que eu consumi, tudo isso me fez 

perceber empoderada, por tudo que eu já fazia, por tudo que já vivia por tudo que eu já era. Eu 

só embasei teoricamente tudo isso. Meu marido diz que eu fiquei mais feminista depois do meu 

tcc. (risos) 

Você pensa em colocar para frente tua pesquisa? 

Penso, inclusive eu tenho um projeto que eu escrevi ano passado, em que eu já pensei no nome, 

pois não é uma coisa facial, quem pensa que é mas não é. Eu quero montar um blog sobre o 

tema femininismo, sem ser muito maçante, porque já tem muita coisa ai né? Muito conteúdo 

solto. Então eu estou estudando, como faz melhor e para eu dar vazão a tudo isso que está dentro 

de mim. Na parte acadêmica, eu penso muito em dar prosseguimento, inclusive eu nem pensei 

fazer especialização, eu acho que um mestrado cairia melhor, mas tudo nesse contexto. 

Agora vamos falar sobre alguns autores que não citarei nomes, são ideias soltas que trago 

para tentar relacionar com o que você pensa sobre. Então você coloca suas concepções 

gerais e pessoais, fique à vontade. Depois a gente leva para o Conexões! Então vamos lá. 

Para ser autônoma, é preciso ter liberdade e independência, necessariamente? 

Nem tanto. Pois ser livre é uma criança de 5 anos pode ser livre para certas coisas e nem por 

isso ela é autônoma. Necessariamente a conquista da liberdade e da independência resulta na 

autonomia do sujeito, com certeza. Você vai crescendo, individualmente, pessoalmente e ai 

essa busca, essa construção livre, vai te levar a uma autonomia desde que a esteja buscando. 
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A maioria dos jovens ainda estão buscando uma condição de estabilidade. Se tratando de 

ser questões financeiras, você acha que a autonomia pode ser exercida mesmo como 

dependência financeira? 

Acho que dá. Assim, autonomia de escolhas né...a própria questão de decidir se quer morar com 

os pais é uma autonomia, é um direito seu que você escolheu. No momento eu não tenho renda 

fixa, não trabalho e nem dependência financeira, pois no momento dependo do meu marido 

basicamente, para questões financeiras. Mas ainda assim eu me considero uma pessoa 

autônoma, porque eu que me governo, mesmo que seja com o dinheiro dele (risos), na verdade 

em parte eu governo o dinheiro dele.  

A autonomia é condição necessária para um sujeito empoderado? 

É sim. Ser empoderado sem ser autônomo soa meio falso, meio fake, como dizem hoje, porque 

se você não tem autonomia, você não consegue manter seu empoderamento no sentido 

ideológico. Então se a autonomia não tiver presente, temos um empoderamento fake. Um 

exemplo mais marcante de empoderamento para mim aconteceu recente. O grupo de mulheres 

que se juntaram durante as eleições para se manifestar, para protestar, para se colocar contra, a 

favor, o levantamento de hastags, para mim são movimentos de empoderamento. Pois em 

tempos passados a gente não via isso. E particularmente, o momento em que eu me senti mais 

empoderada foi quando eu me formei, por conta do meu tcc, e também porque foi muita luta 

para chegar lá, não foi fácil entrar na faculdade, não foi fácil me manter lá, por diversos motivos, 

então chegar lá e receber aquele canudo seco sem nada dentro (risos) foi muito importante. 

Trazendo para o Conexões Periféricas? Como você define o programa? 

É um projeto muito massa, poderia ser...como é que eu possa dizer. Alguém vai ver isso não 

né?! 

Ninguém vai ter acesso a sua identidade. Fique à vontade de falar. 

Pois é, o programa é massa demais, pois ter acesso a quantidade de equipamentos que a rede 

disponibiliza, são coisas que na faculdade a gente nem chega perto de ver. A gente sabe que 

existe, mas é uma burocracia para ter acesso. É diferente aqui, como tudo é conduzido no 

Conexões. Por mais que siga uma linha editorial, uma linha de raciocínio, por mais que isso 

tudo seja pré-definido, a gente consegue utilizar tudo. Por exemplo, a gente chega na rádio para 

gravar um spot, a gente tem a autonomia de conseguir sem burocracia. Nada aqui é cem por 

cento vetado. Podemos utilizar desde que haja o diálogo. Eles estão abertos para discutir 

qualquer sugestão que venha da nossa parte. 

E o projeto correspondeu suas expectativas? 

É mais ou menos. Eu não pensei que ia ter tantos altos e baixos, mas em linhas gerais, sim.  

O que te motivou a continuar?  

A gente viu que teve grande evasão dos alunos, e eu continuei porque não sou de desistir das 

coisas pela metade. Inclusive, eu sou casada há sete anos, então desistir não faz parte da minha 

rotina. Terminei minha faculdade no tempo certo, não gosto de desistir de nada, é uma coisa 

particular minha. Em segundo lugar, se eles dão todo esse aparato, toda as condições possíveis, 

ainda que o Conexões não seja divulgado (pois ainda não foi ao ar), ainda assim é valido, por 
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causa do lance da experiência. O processo para mim, está sendo mais importante que o produto 

de tv a ser emitido na TVC. 

O Conexões possibilita essa oportunidade de empoderamento? Em que momento? 

Com certeza, a questão de dar liberdade para gente fazer acontecer. Quando eu cheguei aqui, 

eu me escondia das câmeras. Me escondia geral, na real. Na faculdade também passei por isso, 

se tivesse um trabalho que exigisse ir para as câmeras e tivesse a opção de ficar olhando, eu ia 

na opção de ficar olhando (risos). Eu fugia mesmo. Mas como estamos na chuva para se molhar, 

a aqui no Conexões aconteceu de não ter ninguém para fazer, então eu fui la e fiz. Nesse sentido, 

eu acho que eu me empoderei muito, pois eu fui me acostumando, fui relaxando, fui vendo que 

eu era capaz. Então o empoderamento no Conexões foi fazer algo, como falar diante das 

câmeras, em que eu achava que não era possível e tive como fazer. Não foi algo que me 

apaixonei, definitivamente essa não é minha paixão no jornalismo, ser repórter ou 

apresentadora, mas eu me descobri capaz de fazer. E isso é uma forma de empoderar. Você 

deixar que os outros descubram as suas possibilidades. E o Cuca permite isso com o Conexões. 

 

No sentido do exercício da autonomia e do empoderamento dentro do programa, em 

algum momento você sentiu esses aspectos bloqueados? Cerceados? Restringidos? 

Limitados?  

Sim, embora haja uma certa liberdade e autonomia, principalmente no acesso aos equipamentos 

e as dependências do Cuca, as vezes a gente volta para traz, ate mesmo retrocede ao ponto que 

estávamos. A gente chega a gravar um produto todo e de repente aquilo não serviu, porque 

aquilo não era a ideia, porque não estava na qualidade devida, enfim isso nos deixou meio 

perdidos no limbo, sem saber o que é de fato para fazer, como pode fazer e nós refletimos, até 

que ponto a gente pode ser autônomo ou não. Até que ponto a gente é pré-determinado de fazer. 

O projeto tem uma linha editorial, que é juventudes e movimento e tem todo um conceito de 

que é um programa que é feito pelos jovens. Então, se é feito pelos jovens a gente entende que 

o conceito é nosso, que a gente que tem as ideias, que a gente tem as pautas, claro que tudo 

sobre supervisão, mas a gente não pensou que fosse tão forte, no sentido de ter que voltar 

programas, vetar processos como nesse sentido, quebra a autonomia da gente.  

Podemos dizer que seria uma autonomia bloqueada, limitada, controlada? 

É...esta mais para controlada. Limitada não, porque aqui ninguém nunca disse “você não pode 

fazer isso”, aqui entre em consenso sempre é feito algo, embora seja guiado por eles ou pela 

gente. Só que nesse consenso, diante desse contexto, acho que esta sendo guiado mais por eles. 

O que poderia ser melhorado em relação a isso? Que soluções você aponta? 

Sei lá, tipo assim, desde o começo deveria avisar que tem algo pré-definido, o que pode e o que 

não pode. O que tem que ser e o que não tem que ser feito. O que tem de mais e o que tem de 

menos, porque estando tudo delimitado desde o começo, facilita o processo final. Por exemplo, 

eu estou no Conexões desde o começo e nunca faltei um dia, se procurar nas frequências tem 

minha assinatura, de manhã e à tarde. E olhe que teoricamente, os encontros não é a tarde. Mas 

eu fico aqui desenrolando outras coisas. Eu acho importante, se temos tempo livre é bom ficar 

um tempo a mais, pois abre outras possibilidades e eu estou me permitindo a isso. É importante 

se fazer presente, pois quando aparecer uma oportunidade de emprego, a pessoa que se faz 



279 
 

presente vem na memória primeiro, entendeu? Não adianta passar por aqui, ingressar em todos 

os projetos e quando surgir uma oportunidade seu nome não aparecer primeiro. É importante 

se fazer presente em outros momentos que não são obrigatórios. 

Tem um autor, que é base para esta pesquisa que acredita no empoderamento social, 

aquele que leva o sujeito a transformação social por meio do esforço crítico. Você 

considera que o Conexões leva a esse empoderamento social? 

Sim, sim leva. Pelos caminhos tortuosos que a gente pega ate chegar o produto final, que é o 

objetivo do projeto, embora não seja meu objetivo final. O programa oportuniza a condição de 

levar jovens pobres, da periferia, para uma situação de mídia, em um espaço estatal, é um lugar 

de fala aonde o jovem pode falar das suas realidades, das suas percepções, ideias é sim um 

empoderamento em grupo, pois a gente fala o que somos, o que vivemos, a gente fala da 

periferia. É uma versão da periferia, que quase sempre as pessoas não estão acostumadas a ver, 

ou nem sabem que existem. Ontem estava conversando com o motorista se o Bom Jardim é um 

lugar perigoso. Eu disse que sim, é como qualquer outro bairro da cidade de Fortaleza, a 

diferença é que a maioria aqui é favela, classe baixa, então acham que aqui é pior que a Aldeota, 

mas la também tem crime, trafico, roubo, assalto igual no Bom Jardim, e a mídia só noticia 

aqui. Por isso que é relevante a gente mostrar, pelo Conexões Periféricas esse sentido da 

periferia que só a gente enxerga. 

Agora vamos falar sobre protagonismo, já que falamos de autonomia e empoderamento. 

O que precisa para ser protagonista? 

É a oportunidade de usar um espaço que é seu. A rede Cuca é um equipamento que é um espaço 

dos jovens se esse espaço ta disponível então vamos usar. Eu me sinto protagonista aqui, sim! 

Pessoalmente, Coletivamente. Termina o dia eu me sinto a protagonista desse babado aqui, 

entende! Embora as vezes nem faça muita coisa, as vezes eu só dou pitaco, mas mesmo assim 

tudo que a gente fala e faz é recebido, mesmo que não seja usado, tudo é absorvido, dialogado. 

Então ser protagonista é isso é ter seu lugar de fala e se posicionar nele. Qualquer pessoa pode 

ser protagonista, basta querer. 

 

Há autores que defendem que a superação das vulnerabilidades sociais em que o jovem 

pode estar inserido, é uma forma de protagonismo. Como você valida isso, a questão da 

superação gerar o protagonismo? 

Certeza, você sair do lugar de expectativa da maioria e superar suas próprias expectativas, pois 

todos nos tempos dificuldades básicas, como o dinheiro da passagem para chegar ate aqui, 

alimentação para ficar por aqui, então superar isso tudo, e mesmo assim manter-se no projeto é 

sim um protagonismo em nossas vidas. E esse protagonismo conduz ao jovem a transformação 

social. Porque você se esforçar, ter noção do que você conseguiu com seu esforço é importante 

em qualquer construção da fase da vida, seja criança, jovem, adulto. 

O Conexões se considera um projeto educomunicativo. Há autores que dizem que o 

protagonismo não faz parte da educomunicação por estimular a competição, enquanto 

que a pratica está mais inclinada à autonomia, que oportuniza a solidariedade. Na tua 

visão o Conexões gera a competição ou a solidariedade, ou os dois? 
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Em algum momento rola sim uma picunhinha entre um e outro. Mas eu entendo que de uma 

maneira geral, o protagonismo é para ser coletivo, solidário, todos devem se permitir ser 

protagonista, a Rede Cuca, os professores, os colaboradores, os jovens, enfim todos são 

protagonistas. As reuniões refletem isso, elas são sempre assim, dialógicas. É importante que 

as pessoas se identifiquem no lugar de protagonistas e se esforcem para estar lá. Então o 

conceito do programa é de protagonismo coletivo. Aqui, a gente chama os outros, aqui tem 

inclusão, só não participa quem não quer. Sempre tem o que fazer dentro do programa. Inclusive 

de pessoas novas, quem já participou tende a chamar pessoas que não passaram por tal função 

para sentir aquela experiência. Uma coisa é o mercado de trabalho que gera certa competição. 

Aqui não vejo isso, somos protagonistas sem competir um com ou outro. 

A gente até já falou dessa questão da linha editorial. É possível por meio de uma ação 

diretiva? 

Mesmo assim é possível, por mais que a gente tenha uma linha editorial, a gente consegue 

delinear essa linha de acordo com aquilo que a gente quer falar. Só precisava ser mais exposto 

essas linhas, logo de início para não acontecer o que vivenciamos com a vetação do primeiro 

programa. Dizer o que pode, o que não pode. Por exemplo, o assunto é feminismo. A gente 

consegue falar tranquilamente do assunto, desde que esteja dentro da linha editorial inicial do 

programa. Mas sim, a gente consegue expressar algo conforme nossos pensamentos. Há uma 

autonomia ai. Pelo menos nesse programa, em que eu estive à frente de tudo, eu consegui 

desenvolver o assunto sem problemas com as pautas, nada que fosse contra aconteceu, então 

nesse caso o meu protagonismo gerou. Deu certo! 

Para finalizar, o que essa experiência te acrescentou? 

Foi muito a questão de saber que mesmo me desafiando eu sou capaz. Coisas que eu achei que 

eu não ia fazer nunca, deram certo. Eu sinto que se amanhã uma empresa de televisão me 

chamasse para trabalhar, eu iria conseguir fazer o que me desse para fazer. Porque eu cheguei 

aqui sem experiência nenhuma, e nem a teoria na faculdade me proporcionou o que vivenciei 

aqui. Aqui eu me descobri. Eu vou sair daqui com muitas conquistas, com mais 

empoderamento, principalmente dentro da minha área de trabalho, com muito mais 

protagonismo pessoal e com mais autonomia. Eu consigo dizer, hoje, que isso ai eu sei fazer, 

isso ai eu consigo fazer. 
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APÊNDICE G — ENTREVISTA COM LILIAN OLIVEIRA 

 

Entrevista com Lilian Oliveira 

Realizada em 17.01.2019 

Entrevista realizada na praça de alimentação do Shopping Benfica, a convite da jovem. 

Autoriza a identificação 

Lilian Oliveira tem 26 anos, atualmente mora com a mãe, no bairro Jockey Club, veio de escola 

pública, chegou na universidade federal, cursou cinema e audiovisual na UFC, passou pelo 

Conexões Periféricas na terceira temporada, realizada em 2017. Ia de ônibus até o Cuca Barra 

do Ceará, pois essa foi a última temporada que o projeto aconteceu simultaneamente nas três 

sedes. No momento não está trabalhando 

 

Você foi uma das indicadas, pelos jovens das temporadas passadas para realizarmos a 

entrevista. Nesse momento estamos em observação no campo, na atual temporada e 

estamos entrevistando um grupo de jovens. A ideia inicial era um grupo focal, mas por 

uma série de motivos não foi possível. Dessa forma, escolhermos entrevistar três jovens 

da temporada atual e mais três das temporadas que aconteceram. A escolha foi por 

indicação entre vocês. Pois bem, a pesquisa trata basicamente sobre algumas temáticas 

centrais: dialogicidade, autonomia, empoderamento e protagonismo. A pesquisa é 

embasada principalmente pelas concepções de Paulo Freire. Você conhece esse autor? 

Tem como pano de fundo a proposta educomunicativa e a analisa a vivência dos jovens 

no Programa Conexões Periféricas, relacionando ao protagonismo juvenil. Fique a 

vontade, não existe resposta certa ou errada. 

Então eu posso falar a verdade?! (risos) 

Claro, por favor, e se você quiser posso não lhe identificar. 

Não tem problemas não, pode colocar meu nome, não devo nada a ninguém. Inclusive, são 

coisas que eu já falei para eles. 

Então vamos lá! Nossa conversa vai partir de um aspecto geral, para depois 

aprofundarmos no Conexões Periféricas, OK! Primeiro, gostaria de saber o que você 

entender por autonomia, empoderamento e protagonismo? 

Assim, eu entendo que seja a gente se propor as coisas e se colocar, de tomar a frente resume 

basicamente o que eu penso sobre autonomia e protagonismo. 

Já sobre o que eu penso de uma pessoa empoderada?! Humm, seria um pouco disso também, 

sabe. Que tem coragem de falar o que pensa, que se preocupa de saber o que é que está falando. 

Pensando especificadamente, o feminismo vem em mente agora. Tem alguns autores, como 

Simone de Beauvoir, uma autora brasileira negra, bem conhecida, que também fala sobre 

feminismo, sobre a mulher negra, esqueci o nome agora. Há lembrei é Djamila Ribeiro. Ela tem 

uma história bem forte no movimento feminista, aqui no Brasil e um posicionamento que eu 

acho bastante coerente, quando a vejo nos programas de TV. Tem muitas outras que 

acompanho, atrizes também, mas quem eu lembrei de imediato de referência foi ela. Quero ler 
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outras autoras, mas não tive contato com os livros ainda. É importante citar um livro que me 

ajudou bastante nessa coisa de empoderamento. Nesse caso cito a Valerie Young, com o livro 

“ Os pensamentos secretos das mulheres de sucesso”. Ela fala sobre a síndrome do impostor, 

que eu percebi que tenho, mas já melhorei bastante após lê-lo e tenho assumido mais riscos em 

relação a carreira. 

Você acha que a questão da liberdade está ligada diretamente a questão da liberdade, da 

independência? Uma precisa da outra para ser exercida, necessariamente? Para ser 

autônomo é preciso ter liberdade/independência financeira? 

Acho que sim. Por exemplo, nesse caso do Conexões Periféricas. A gente era totalmente 

voluntários, sem nenhuma ajuda de custo. A gente tem que se virar. Eu por exemplo, tinha 

terminado a faculdade e não tinha nada. Até certo ponto tinha dinheiro para as passagens, teve 

um momento que a grana acabou e eu vendi uma câmera minha para pagar as passagens de 

ônibus e poder continuar do projeto. E quando consegui trabalho, tive que sair do projeto. Mas 

tinha essa coisa de precisar de dinheiro para chegar até lá. Mas se não fosse isso, se eles dessem 

todos os subsídios básicos, creio que autonomia seria apenas uma questão de postura mesmo, 

sabe. Da gente se colocar para fazer as coisas. A falta do dinheiro atrapalha, afeta algumas 

coisas, mas a questão de querer mesmo, depende de cada um. A gente se organizava para 

resolver tudo pela manhã, para não ter que passar o dia e gastar dinheiro com almoço, que é 

algo mais caro. 

Autonomia é condição necessária para sujeito empoderado? 

Na minha visão a pessoa empoderada precisa ter autonomia, é condição básica. 

Na tua vida, em que momento você se sentiu mais empoderada? 

Eu diria que agora. Porque assim, durante a faculdade a gente tem que fazer as coisas, assim.... 

Embora a gente esteja fazendo a faculdade que a gente escolheu, a gente está dentro de um 

programa, tem que cumprir prazos, especificações...essas coisas, sabe!? Que não são totalmente 

livres, né. E agora, embora eu esteja ainda dentro de um contexto da sociedade, em que eu tenha 

que trabalhar para me manter, eu estou em momento que estou fazendo as coisas que eu gosto, 

com mais liberdade. Embora necessite de um trabalho, eu estou fazendo as coisas que eu gosto. 

Estou me propondo a fazer as coisas que eu gosto e não podia muito antes, por vários motivos. 

Principalmente, agora que terminei um relacionamento, estou sozinha... estou me propondo a 

escrever, que é uma coisa que eu sempre gostei, mas não fazia por conta de preocupações com 

a faculdade e outras coisas. Agora estou me permitindo a aprender uma língua, tentar um 

concurso. Então só agora pude me fazer isso. Outro momento marcante, foi quando eu me 

percebi feminista. Até então, ficava a dúvida se eu me encaixava, depois que eu entendi, que 

venho acompanhando outras mulheres que me inspiram, então eu acho que esse e um momento 

de empoderamento. 

Quem são essas mulheres? 

Amigas, mesmo...Amigas que encontrei em alguns trabalhos que eu pego. São pessoas reais em 

que me inspiro. Pois elas se jogam para fazer as coisas. Então eu me considero autônoma e 

empoderada. 

Agora vamos aprofundar no Conexoes Perifericas, ok?! Para você, o que é o Conexões 

Periféricas? Como você o define para alguém que não conhece o programa? 
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Eu digo que é um programa em parceria com a TVC que tinha por finalidade produzir um 

programa aos sábados, com a participação dos jovens, com pautas definidas por jovens, com 

um programa produzido pela juventude periférica da cidade. Também oferece formação na área 

de comunicação. Para mim, foi uma experiência rica, foi onde eu pude colocar em pratica o que 

aprendi na faculdade. Correspondeu em parte, minhas expectativas. Como disse, teve coisas 

que eu me decepcionei. Teve coisas que eu pensei que era de um jeito, ou melhor, que foi 

vendido de um jeito e foi de outro, na verdade não foi bem assim... 

Não foi bem assim como? Me explique melhor o que te decepcionou? 

A questão dos equipamentos, por exemplo. Parece que no Cuca no Mondubim e no do 

Jangurussu, que foram lançados depois, as coisas lá eram melhores. O Cuca da Barra do Ceará, 

que foi o primeiro e o que eu participei. As coisas eram mais antigas e poucas. Acredito que 

por ser o primeiro, eles esqueceram de atualizar o da Barra. Então, a gente ficava com aquela 

coisa, de que a gente tinha menos equipamentos em vista dos outros Cucas. A gente tinha que 

dá um jeito de dar certo para todo mundo. O programa tinha em torno, três a quatro quadros e 

a gente tinha que se dividir para gravar. Não tinha como gravar ao mesmo tempo todos os 

quadros, todas as equipes não podiam trabalhar, simultaneamente, sabe. E o nosso planejamento 

tinha que ser em torno disso, dos poucos equipamentos, além do tempo que era bem curto, pois 

a gente tinha só umas duas semanas para produzir um programa. Eu acho muito pouco tempo, 

duas semanas, para gente que nunca fez isso, produzir meia hora de programa. 

Apesar de tudo isso, o que te fez continuar no projeto? Foram muitos desafios né, como 

você mesmo disse, a questão de dinheiro, passagem, os equipamentos, a decepção de terem 

vendido algo e depois não era o que você pensava...enfim, o que te motivou a ficar? 

Foi assim, logo no primeiro programa as pessoas gostaram muito do resultado, do trabalho que 

tinha feito. A direção dos quadros eu que tinha feito e as pessoas disseram “ nossa, ficou muito 

bom”, fizeram até comparações. E eu fiquei muito feliz com esse reconhecimento, porque até 

aqui nunca tinha recebido um retorno tão imediato de um trabalho na área. Eu fiquei super 

empolgada, já queria ficar de qualquer forma, pois eu via como uma possibilidade de entrar 

para TV que era o que eu queria fazer. Pois a princípio, eu queria me formar em jornalismo e 

isso foi um gás, e fui continuando. E as pessoas foram elogiando. 

Qual foi este programa? 

Foi o que abriu a temporada. Foi um programa sobre a cidade de Fortaleza, que tinha imagens 

sobre a cidade, pessoas falando sobre seu ponto de vista da cidade, assim como pessoas de fora. 

Nesse meio tinha alguns pontos turísticos, a gente montou o programa. Eu roteirizei, editei, 

participei de toda a produção. A gente demorou um pouco a sair na TVC, para ficar um folego 

sabe. Para quando lançar o primeiro, já ter estocado outros programas e a gente ter tempo para 

produzir os demais.  

Nesse contexto, em que estamos conversando sobre tais temáticas. Para você, o programa 

proporcionou empoderamento individual e/ou coletivo? 

Sim, a gente tem que assumir isso. Embora eles tenham um direcionamento a passar para gente, 

a gente tem que assumir as funções, fazer acontecer, ir atrás de exercer as tarefas, cumprir 

prazos. É o momento que a gente tem que mostrar que é mais que jovens comunicadores, que 
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a gente é profissional, pois vai ser exibido na TV, está na internet, então a gente tem que cumprir 

isso. Então eu vejo que nesse sentido, o programa possibilita um certo empoderamento, sim. 

Como foi esse parâmetro da liberdade, da autonomia de vocês escolherem as pautas, a 

construção do programa e os padrões básicos exigidos para veiculação em uma TV 

estatal? 

Apesar da pouca formação e experiência de alguns, a gente tinha consciência que para ser 

exibido na TV precisa de uma qualidade básica. Diferente o que é produzido para internet, por 

exemplo, que ampla. É tanto que a gente ao terminar um programa, era passado para todos 

assistirem, e definir algo em conjunto, antes de ser transmitido. Todos assistiam, antes de ir pro 

ar, e se tivesse algum problema a gente corrigia. Esse retorno de perto, dos professores, era 

muito bom. Nosso professor era o Danilo, ele saiu hoje. 

No sentido do exercício da autonomia. Você acha que o programa oportuniza a autonomia 

aos jovens, de escolher de fazer, de criar? Vocês tiveram essa autonomia? 

Sim, com o rodizio de funções isso é possível. É claro, que tem pessoas que irão se afinar com 

algumas funções de qualquer forma. Tipo, eu tinha muita facilidade na edição, perto de outras 

pessoas, mas tinha um rodizio e nisso aí tem autonomia, basta querer. Eu passei por quase todas 

as funções. Eu não gravei cabeça, pois foi na época que tive que sair do projeto para trabalhar 

fora. Eu gostava mais de fazer a captação e a edição de vídeo, que é a parte em si do audiovisual.  

Se tratando de autonomia, em algum momento você se sentiu bloqueada, limitada ou algo 

do tipo? 

Só pela questão do direcionamento. Por que foi a coisa que eu disse que foi a decepção, pois 

quando foi divulgado o edital do programa, e pelos programas que eu já tinha assistido, eu tinha 

entendido que o jovem chegava com demandas suas, demandas relacionadas aos seu bairro e 

comunidade e levava para encaixar no programa. Inclusive eu queria ter levado uma pessoa 

relevando do meu bairro, para falar algo da comunidade e todos pudessem assistir. Mas por 

questões de direcionamento maior, não foi possível. Chegaram para gente e disseram que tinha 

um tema da temporada e tudo, toda pauta tinha que ser relacionada ao tema. O meu tema era 

Cidade, infância e juventude, era como se fosse uma dissertação sobre a vida na cidade, como 

crescer na cidade de Fortaleza. A gente teve que pensar dentro disso, eu reconheço que era 

interessante pois tínhamos um limite, um fio condutor, mas em contrapartida, ter que pensar 

temas relacionadas a este fio condutor, também nos limitou. Mas depois eu tentei ver a 

vantagem disso, alguém disse e eu acatei, “se você for para TV, você vai trabalhar dessa forma, 

não se pode fazer tudo que se quer”. Eu aceitei. A gente tentou se encaixar dentro disso, teve 

temas que eu gostei bastante. Foi bem democrático as escolhas das pautas, dos entrevistados. 

Algumas pessoas já chegavam com sugestões e diziam no grupo, só era acatado se todos 

concordassem e era natural, cada um pegava o que tinha mais interesse em fazer e assim 

funcionava. 

A nível geral, o que precisava ser melhorado para possibilitar essa questão do 

protagonismo juvenil que o Cuca diz promover através de suas ações? 

Bem, certeza essa questão da ajuda de custo, porque é exigido uma carga horária, é exigido uma 

disciplina e a gente, jovem precisa de uma contrapartida para isso. A maioria são estudantes 

que precisam se manter, e o básico muitas vezes é empecilho. Para ir, para passar o dia, para ir 
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para as coberturas, é preciso o mínimo. Como eu sei que tem outros programas do Cuca, que 

oferece esse mínimo aos jovens, acredito que o Programa poderia também oferecer, para gente 

poder ficar mais tranquilos. Uma sugestão também, é a gratuidade das passagens, do lanche, e 

que seja pontual, isso é possível para Prefeitura. Outra coisa, poderia melhorar a estrutura física, 

as vezes tem estúdio, mas não tem câmera disponível, tem microfone, e não tem câmera...enfim, 

o mínimo de equipamentos para as demandas que surgem e para a quantidade de jovens que 

aparecem para as formações. 

Bem, Paulo Freire fala sobre o empoderamento social, um esforço critico do sujeito que 

promove a transformação social, e só então o empoderamento é real pois é coletivo. De 

acordo, com esse pensamento, como você ver o Conexões Perifericas diante dessa 

colocação? 

Acredito que sim, de certo modo o bairro é uma coisa grande, eu conheço muita gente, mas eu 

vejo que teve gente que foi referência para seu bairro, comunidade, que levou o nome a 

identidade de onde veio para o programa, e que também foi reconhecido pela comunidade após 

o Programa. Tem essa coisa de se ver né! Eu não tive a oportunidade de me ver nas telas, pois 

sair antes de concluir essas gravações. E para os que tiveram acho foi importante para eles, para 

os amigos, familiares, comunidade, ter essa representatividade numa TV, ao ver aquele jovem. 

A periferia é grande, e mesmo que não seja meu bairro, eu sinto esse empoderamento coletivo 

ao vermos o Cuca nas imagens, ao vermos nossos colegas lá falando de assuntos que nós 

escolhemos, ao vermos as comunidades expostas, de forma que não tem espaços em outros 

programas. 

Você acha que o programa se propôs a falar de periferia? 

Nessa edição de 2017, em que eu participei foi bem menos. Porque teve esse recorte da linha 

editorial, e a gente ficou muito no Cuca, maioria das entrevistas aconteceram por lá. A gente 

falou de coisas que não eram especificas e que não eram da periferia, pois como o programa 

era sobre a cidade, a gente acabou que não falando da periferia em certos momentos. 

Você falou da linha editorial em alguns momentos, então nesse caso é possível ou não ter 

autonomia diante uma ação diretiva? 

Sim, depende da nossa criatividade, de como a gente faz, até porque a gente tem ideia de fazer 

diferente de tudo que tem na TV comercial, se não tem nem porque a gente ta aqui. A gente 

tem que fazer diferente e a gente conseguiu manter esse padrão diferencial por toda temporada. 

Finalizando, você já ouviu falar em educomunicação? 

Sim, sim. 

Pois é, alguns autores da educomunciação dizem que a questão do protagonismo gera 

competitividade, enquanto que a autonomia gera a solidariedade. O que você viu no 

Conexões, durante sua estadia por lá? 

Um misto dos dois. Assim, é quase impossível em um grupo não ter competitividade e falando 

em TV sempre tem aquela pessoa que quer aparecer mais que as outras (risos). Então a 

competição era mais nisso, de querer aparecer na TV. Tinha algumas pessoas já formadas em 

jornalismo, e queria dizer que apareceu na TV, como um trampolim para trabalhar em TV, não 

era todos, mas teve isso. 
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Você se viu protagonista dentro do programa? 

Sim, eu acabei assumindo muito a edição e direção dos quadros. Eu tinha muito essa orientação 

do áudio visual, porque eu acho que eu era a única da turma que tinha essa formação em áudio 

visual e por algum motivo as pessoas sempre tinham referência a mim nesse quesito. O 

professor validava minhas ações, e eu gostei de ter sido referência pra as pessoas, embora na 

vida eu sempre pegue essa postura de liderança, foi a primeira vez que eu via que as pessoas 

tiveram um olhar de admiração pelo meu trabalho. Isso foi importante, eu me sentir empoderada 

por fazer aquilo que estudei dentro e trazer para dentro do programa e ser validado por todos.  

Obrigada Lilian pela conversa, por seu tempo e entrega.  

De nada! Foi ótimo, eu ainda vou ficar por aqui pois vou resolver umas coisas. 
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APÊNDICE H — ENTREVISTA COM LILIANE FREITAS 

 

Roteiro Entrevista- Jovem Comunicador (a) 

Programa Conexões Periféricas 

Nome Completo: Liliane Freitas Frota 

Temporada: 3ª Temporada/ Tema: Cidade Viva/Ano: 2017. 

Entrevista realizada em: _24_/_01_/_2019_ 

Entrevista realizada na casa da jovem, em Maranguape. 

*Breve histórico de vida: Meu nome é Liliane, sou formada em jornalismo pela faculdade 

cearense, hoje estou cursando pós-graduação em assessoria de comunicação pela mesma 

instituição. Sou a filha caçula, de dois irmãos, sou de família humilde e honesta, minha mãe 

sempre foi empregada doméstica e sempre batalhou para nos dar o melhor.  

*Como chegou ao Programa Conexões Periféricas: Já tinha ouvido falar do programa, mas 

não conhecia bem, foi quando soube que a prefeitura ia lançar o edital para a 3ª temporada, 

então fui pesquisar sobre o projeto para saber mais... gostei e achei bem interessante, pois iria 

viver na prática a produção de um programa de tv aberta. Resolvi me inscrever, fui chamada 

para entrevista, passei na seleção e entrei no projeto. Foi a temporada que durou mais tempo, 8 

meses, permaneci no programa até o fim.  

Bem, nossa pesquisa é marcada pelo fio condutor do protagonismo juvenil, a partir dele 

perpassa pela pesquisa, outros temas transversais, como educomunicação, autonomia, 

empoderamento, diálogo. Sabemos que a Rede Cuca se coloca como um equipamento de 

proteção social, de oportunidade aos jovens e a comunidade e tem como proposta em suas 

atividades, o fortalecimento do protagonismo.  

Gostaria de saber sobre você, quais são suas concepções sobre autonomia, 

empoderamento e protagonismo? Pode citar algum exemplo de pessoas, ações, 

comportamento ou movimento? *Partindo de uma concepção geral* 

Autonomia:  

Considero autonomia uma pessoa forte, equilibrada e independente, seja financeiramente, 

pessoalmente e espiritualmente. Porque a autonomia parte de pessoas resolvidas e inteligentes, 

que sabem enfrentar as dificuldades sozinha, que amadurece com as lutas diárias da vida, que 

saem de sua zona de conforto em busca dos seus ideais. Que sabe aproveitar as oportunidades 

para se enquadrar no meio social para conquistar o seu espaço. Meu maior exemplo de 

autonomia é a minha própria mãe que, sozinha, criou e sustentou três filhos, deu alimentação, 

educação e nos fez cidadãos críticos e coerentes na sociedade. Não fez corpo mole em nenhum 

momento de sua vida, batalhou sozinha para que hoje, pudéssemos seguir o seu exemplo, ser 

autônomos, independentes e ter o nosso próprio espaço. 

Empoderamento: Vejo que empoderamento está ligado a autonomia, e eu, particularmente, 

me considero uma pessoa empoderada, pois me conheço por dentro e por fora, conheço a minha 

essência e me amo por ser quem sou, pelo o que sou e de onde vim. Sei das minhas 
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características, dores, superação e do meu papel como mulher/jovem no meio social. Me 

orgulho da minha evolução, a qual me fortaleceu. Assim também, ser uma pessoa que perpassa 

a outras pessoas o conceito do seu próprio valor, viver de forma sem pressão social e sem seguir 

a massa popular.  

Protagonismo: Para mim, protagonismo é a pessoa que se destaca, que muda a realidade que 

vive e impacta a vida de outras pessoas a serem mudadas também. Exemplo disso, é o jovem 

comunicador que, está inserido em movimentos sociais e culturais, a fim de retratar a 

valorização do jovem da periferia. Na rede cuca, por exemplo, somos verdadeiros protagonistas, 

temos vez e voz para abordar diversos assuntos, como também opinar. 

 

Agora vamos falar sobre alguns autores, em que não citaremos nomes. São ideias 

aleatórias, que trago para tentar relacionar com a visão do entrevistado (a). Então você 

coloca suas concepções gerais e pessoais, fique à vontade. Depois a gente leva para o 

Conexões! Então vamos lá.  

Para ser autônomo (a), é preciso ter liberdade e independência, necessariamente? A 

conquista da liberdade e da independência, necessariamente, resulta na autonomia do 

sujeito? 

Não necessariamente. Embora a palavra autonomia seja sinônimo de independência, está ligado 

também a liberdade. Há casos e casos, porque existem pessoas que tem liberdade, mas não é 

uma pessoa determinada. Para ser autônomo antes de tudo, precisa ser determinado e decidido. 

A independência e a liberdade serão consequência de todo esforço. 

A maioria dos jovens ainda estão buscando uma condição de estabilidade. Se tratando de 

questões financeiras, você acha que a autonomia pode ser exercida, mesmo com 

dependência financeira? 

Claro! Ambos se completam para ter estabilidade que todo jovem sonha.  

No seu caso, você tem uma renda fixa? Você se considera uma pessoa autônoma? Diga 

algum exemplo em que você se considera autônoma?  

Não tenho renda fixa, mas me considero autônoma. Tenho minha independência financeira 

desde os meus 18 anos quando comecei a trabalhar em industrias e call centers para comprar 

minhas contas. Uma prova disso, foi quando consegui pagar a minha faculdade sozinha, com 

meu próprio dinheiro, fruto do meu trabalho. Foi uma grande conquista para mim, pois 

enquanto eu ralava duro para pagar a faculdade, muitos amigos meus desfrutavam do FIES, que 

hoje estão tentando quitar a dívida, enquanto a minha já está quitada a muito tempo. 

A autonomia é condição necessária para o sujeito empoderado? 

Creio que sim! Na verdade, a pessoa empoderada precisa criar condições de si, e uma delas é 

garantir sua autonomia, porque assim, elas terão recursos para fazer sua própria condição de 

vida como quiser.  

E sobre o empoderamento, qual tua maior referência? Você se considera empoderado? O 

que te faz ser um sujeito empoderado?  
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Não tenho uma referência específica, ou posso dizer, que minha referência vem de mim mesma. 

Me considero sim empoderada, por uma pessoa que levo a minha vida da melhor forma 

possível, busco sempre ser feliz nas pequenas coisas... O que me faz ser empoderada é pelo fato 

de olhar para trás e ver o quanto eu evoluí e lutei para ser quem sou hoje. Isso me orgulha! 

Hoje ao longo da sua vida, qual foi teu momento mais autônomo e empoderado?  

Até hoje sou e sempre serei autônoma e empoderada. Desde que coloquei na cabeça que iria 

lutar pelos sonhos, decidi buscar minha autonomia e independência. Eu não tinha com quem 

contar, então fui correr atrás, e consegui, ou pelo menos estou tentando. (risos). 

Agora vamos falar sobre protagonismo, já que falamos de autonomia e empoderamento. 

Ambos conceitos estão bem próximos, mas cada um tem suas peculiaridades. 

O que é preciso para ser protagonista? Você se considera protagonista (justifique)? Você 

considera que a autonomia e o empoderamento do sujeito são critérios necessários para o 

exercício do protagonismo? 

É ser decidido! Quando a gente saí da nossa zona de conforto, já é o primeiro passo de um 

sujeito ser protagonista. Sim, me considero, desde o momento que decidi me destacar na vida, 

para ser alguém melhor em todos os âmbitos. Acredito que autonomia e empoderamento são 

critérios para o protagonismo, faz parte, um complementa o outro para o sucesso. 

Há autores que defendem a superação das vulnerabilidades sociais na juventude, é uma 

forma de protagonismo. Como você valida isso: “superar as adversidades e as 

vulnerabilidades sociais é uma via de protagonismo”. Justifique?  

Faz sentindo! Até porque a pessoa quando vive em situação de vulnerabilidade social, quando 

determinada na vida, ela quer se destacar, se reiventar, quer almejar um futuro melhor, e isso 

será possível se ela escolher ser protagonista de sua própria história. 

O protagonismo é uma posição de destaque que pode conduzir o jovem para a 

transformação social? É possível ser protagonista sem diminuir e sem competir com 

próximo? É possível ser protagonista por meio de uma ação diretiva? 

Sim, não precisa competir e nem diminuir ninguém para se destacar seja onde for, a pessoa 

protagonista tem luz própria, ela brilha em qualquer lugar. Tudo é possível (risos), creio que 

seja possível ser protagonista por meio de uma ação diretiva.  

Agora entraremos no âmbito da sua vivencia dentro do Programa Conexões Periféricas. 

Os assuntos envolvidos serão relacionados com o programa e sua experiência. 

Como você define o Conexões Periféricas? O que te motivou a participar e a continuar no 

projeto? Correspondeu suas expectativas? 

 

O conexões é um projeto que permite a interação do jovem da periferia a participar da produção 

de um programa de tv aberta. A minha motivação a participar do projeto, primeiramente, é pelo 

fato de gostar de contribuir com projetos sociais que pensam na valorização da juventude pobre, 

negra, LGBTQ+, etc. E também para pôr em prática a teoria estudada na faculdade, vivenciar 

de perto a produção de um programa de tv. Sinceramente, eu esperava mais do projeto, poderia 
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ter sido melhor, no sentindo de dar mais espaço para os jovens. Acho que faltou um pouco mais 

interação por parte dos coordenadores do projeto. Os jovens sentiam falta disso. 

O Conexões Periféricas oportuniza autonomia aos jovens? Em que condições? Cite um 

exemplo em que você se sentiu autônomo dentro do projeto? 

Sim! Quando os jovens tinham ideias de pautas e ficavam à vontade para produzi-las, ou quando 

eles tinham espaço para discutir qualquer assunto e também de opinar. Me sentia autônoma 

quando sugeria pautas e os demais colegas colocavam em ação. Em algumas vezes, eu criava a 

pauta e tinha a liberdade para produzi-la sozinha.  

O Programa Conexões Periféricas possibilita a promoção do empoderamento (individual 

ou coletivo)? Se não, justifique. Se sim, diga qual a experiência mais marcante de 

empoderamento vivenciada por você ou pelo grupo? 

O programa possibilitava o empoderamento tanto individual como coletivo! Isso acontecia 

quando todos jovens se respeitavam e aceitavam as escolhas de cada um. O respeito também 

partia dos supervisores do programa, e fazia com os jovens se sentissem mais à vontade para 

que pudessem transparecer quem realmente eram. 

A ação diretiva do Conexões Periféricas intervém na criatividade, na autonomia, no 

protagonismo da turma? Essa intervenção é de colaboração? É de restrição? Ou os dois? 

Claro, haviam restrições. Ninguém podia fazer “o que queria”, mas a diretiva do programa 

ajudava muito na autonomia e no protagonismo dos jovens. 

 No sentindo do exercício da autonomia dentro do programa, em algum momento você se 

sentiu cerceado (a), limitado (a), controlado (a), restringido (a), bloqueado (a)? 

Sim. Isso também acontecia, as vezes. Menos o bloqueio, isso não existia. Um exemplo disso, 

foi quando vi que faltava mais interação da parte dos coordenadores do programa para com os 

jovens. Muitas vezes as ideias dos jovens eram barradas por algum motivo e até mesmo pela 

falta de interação deles. 

 De que forma a autonomia poderia fluir melhor no programa? O que pode melhorar 

dentro do programa? 

O que poderia melhorar dentro do projeto é mais engajamento dos coordenadores e supervisores 

do programa. Algumas vezes nos sentíamos “soltos”, e isso nos fazia ficar desmotivados. 

Paulo Freire, autor base desta pesquisa, acredita que o empoderamento verdadeiro é o 

empoderamento social, aquele que leva o sujeito a transformação social, por meio do 

esforço crítico. Diante desse pensamento, você considera o Conexoes Perifericas uma 

atividade de empoderamento social? O projeto leva os jovens a transformação social? A 

criticidade?  

Sim, claro! Muitos jovens concluem o programa transformado, e os que não eram empoderados, 

saíram empoderados. Assim, como eu, os jovens concluíram o projeto com diferentes formas 

de ver e de se entender com a vida. Conseguimos absorver novas percepções sociais, políticas... 

com o pensamento mais crítico e participativo no meio social. É como se abrissem a mente e 

os olhos dos jovens para a realidade da vida/mundo, principalmente os que entram mais 

“verdinhos”, esses saem com todo “gás” a fim de fazer diferente.  
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O Conexões Periféricas se define como um projeto educomunicativo. Há autores, no 

âmbito da educomunicação que dizem que essa prática nega a competição e valoriza a 

solidariedade. Na sua visão, o Programa Conexões Periféricas preza pela solidariedade, 

pela colaboração, pelo coletivo?  

Preza sim! Os jovens que encaram esse projeto, saõ jovens que possuem o espirito solidário. O 

programa só os incentivam a serem mais solidários e participativos na sociedade. 

 Você se sentiu protagonista dentro do Conexões Periféricas? Que soluções você daria 

para incentivar o protagonismo juvenil dentro do programa? 

Sim, me senti! Anh, acho que permitir que o jovem seja o centro de todas as etapas, permitindo 

que fiquem mais à vontade para dar suas opiniões sem restrições, que se sintam confortáveis 

para diálogos e decisões... Enfim, Tudo isso facilita o protagonismo.  

Obrigada pela entrevista 

Obrigada você! Pode contar comigo. 
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APÊNDICE I — ENTREVISTA COM GOMES ÁVILA 

 

Entrevista com Jovem Comunicador do Programa Conexões Periféricas/3° temporada  

Gomes Ávila (aceita identificar-se) 

A entrevista aconteceu no seu local de trabalho, no Centro Cultural Bom Jardim em 29.01.2019 

Faz tempo que você está por aqui? 

Sim, comecei em 2018.2 a gente está em fase de conclusão desse projeto. Aqui, dentro da equipe 

de comunicação eu sou o designer, responsável pelas campanhas, cartazes toda questão visual. 

Como é a equipe de comunicação? 

São duas fotografas, um videomaker, um social media, de toda equipe, temos o meu gestor, o 

Joaquim de Carvalho, eu, como designer gráfico. 

Como funciona aqui? 

O acesso dos jovens e de toda a comunidade é gratuito. Diferente do Cuca, não temos limite de 

idade. Aqui temos as escolas e laboratórios. Os principais são as escolas de dança, teatro, circo 

e áudio visual. Aqui no CCBJ tem muita intensidade, muito fluxo, uma das maiores cargas 

horária de formação de Fortaleza, um dos maiores fluxos de alunos nos laboratórios de dança, 

teatro e circo, que é o carro-chefe da instituição, além das ações da biblioteca, tem sarau, 

exposição de livros, exibição de cine-leitor, muitas atividades e uma programação fixa dentro 

do equipamento. Siga nossas redes sociais e ocupe este lugar. Aqui eu estou como designer 

gráfico institucional, e tenho a função de ficar à frente das campanhas e da parte visual do 

CCBJ, comunicação interna. 

Me conta um pouco da tua vida...um breve histórico para te apresentar para quem está 

lendo a pesquisa....Vamos começar pela comunicação, que foi o mote da nossa conversa. 

Você vem de alguma formação na comunicação? 

Não. Eu sou autodidata em tudo que eu faço. Claro que eu trabalho como designer desde meus 

14 anos. Quer dizer, em 2019 vai fazer 10 anos que eu atuo na área, como freelancer, e sendo 

autodidata, mas sempre passei por capacitações, formações, cursos técnicos, processos 

pedagógicos na área, passei por outras experiências por outras experiências. Antes mesmo da 

Rede Cuca, que foi um divisor de águas na minha carreira, já tinha meu pé na comunicação, já 

tinha minha vida de designer gráfico. A comunicação que eu trabalhava antes do Cuca, era mais 

a questão da moda e produção em audiovisual. Até hoje eu trabalho com moda...é eu venho 

fazendo um pouco de tudo, eu só não ser fazer feijão (risos), mas o resto a gente faz... Em 2014 

na Rede Cuca foi quando eu tive essa curiosidade de pegar a comunicação como algo social, 

entende? Esse negócio de fazer noticia, estudar, trabalhar a sensibilidade no olhar fazendo a 

noticía....essas coisas... 

Mas você pretende fazer alguma graduação? 

Sim, quero Jornalismo e Publicidade e Propaganda, que são dois nichos reaproveitáveis e estão 

sempre em reciclagem. Apesar de saber que também tem um contra fluxo. Por mais que você 

tenha formação hoje em dia, uma construção acadêmica. A vida cobra um preço muito alto até 

você chegar na pratica. Então, esperar sair do acadêmico para procurar ter a pratica, você sofre. 
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E eu, me considero hoje, com 10 anos de profissão, de bagagem na área, e antes dos 23 anos...me 

considero muito privilegiado. Faço 23 em Abril. Muitas pessoas com formação, não tem a 

bagagem que eu tive, porque eu passei por vários equipamentos culturais de arte cultura, Porto 

Iracema das Artes, Vila Iracema das Artes, Rede Cuca, em que passei de 2014 a 2017 vivendo 

arduamente, muitos projetos voluntários, como o Conexões Periféricas, Espaço Juventude, 

Repórter Cuca, Maratona de Rádio. 

E teu primeiro contato com a comunicação, você lembra? 

Profissional? É tanta coisa, deixa eu ver aqui. Há! Eu sempre fui comunicativo com as pessoas. 

Sempre fui assim, amostrado, gostava de falar, quando pequeno desenhava muito. Nunca fui 

aluno exemplar. Em questão de estar na sala e ir para coordenação porque eu estava desenhando, 

por exemplo. Mas quando era os trabalhos artísticos e culturais, porque eu sempre me 

identifiquei com artes, aí já era o inverso, era o aluno exemplar, o aluno referência, com ideias 

geniais.  

Outra coisa, eu passei anos estudando em escolas particulares, quase 10 anos e eu via a 

necessidade de ir para a escola pública. Porque a escola particular estava cada vez mais 

antiquada. Porque eu entendo que educação tem que ter uma mistura de choque de realidades e 

aqui no Brasil, nós temos muitas escolas baseadas em princípios religiosos, dos donos dos 

colégios. Temos o colégio católico, evangélico, adventista, batista e por ai vai e que não são 

todos que tem esse desprendimento. Porque nas escola particulares eu sempre abordei temas 

desconcertantes para ideologia da escola, como adolescência, um período de descobertas, 

principalmente a sexual, a puberdade, a droga, a bebida, coisas que ainda são tabus, dentro da 

escola e que não deveria ser. 

Ai fui para a escola pública e fui me descobrindo uma pessoa comunicadora, artista e 

transgressora. 

Chegando na escola pública, foi uma coisa linda. Foi no primeiro ano do ensino médio, quando 

soube que ia repetir de ano na particular, eu quis logo ir para publica, pois não queria mais 

continuar na particular, Chega! No More! E uma porta se abriu! Sabe aquela coisa boa, do dia 

a dia da escola. Eu não tenho do que reclamar, pois tudo que envolve o público, envolve o 

cultural, o social, lá é diferente. É uma coisa linda. Porque eu entendo, que eu como jovem eu 

sou, na minha obrigação de comunicador a gente tem que pertencer ao mundo e não em 

seguimentos, entendeu. Aprender a ser cidadão do mundo. A gente é deslumbrado, porque 

somos jovens, mas também somos discriminados por sermos novos, por sermos jovens. 

Hoje eu moro em cima do Cuca Mondubim, ia a pé para lá. Moro há 21 anos lá, com minha 

mãe. 

Bem, passando essa parte de te conhecer melhor, avançamos para outras questões, mais 

especificas, mas que também diz a respeito de você. A pesquisa, como lhe falei 

anteriormente no telefone, ela trata sobre o protagonismo juvenil, e tem como temas 

transversais a dialogicidade, autonomia, empoderamento, educomunciação. Lembramos 

que não há resposta certa ou errada. É o seu posicionamento que vale. São perguntas 

extraídas dos pensamentos de diversos autores e que em algum momento da pesquisa 

serão relacionados aos seu e dos outros entrevistados. OK! 
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Então, queria saber de ti, para começarmos essa parte, sua concepção geral sobre 

autonomia, empoderamento e protagonismo. 

São três adjetivos que eu tinha, quer dizer tenho e que eu aprendi na marra. 

Autonomia é você poder ter a liberdade de buscar conhecimento para si e de você conseguir 

desenvolver suas próprias inquietações. O que eu quero dizer com isso, essa questão de 

autonomia está muito presente no meu trabalho, na minha vida. Falo dessa autonomia de correr 

atrás das coisas, no meu caso, autonomia de querer estudar, de buscar oportunidades de ficar 

quebrando cabeça. Isso é autonomia. Pois muitas vezes, quando a gente é criado numa bolha, 

principalmente na escola, a gente se sente em uma. A gente se sente moldado para passar a vida 

fazendo teste, tirando notas para agradar os pais, a escola e fazer aquele caminho escola, 

faculdade, sucesso. E nem sempre é exatamente assim. O que eu chamo de falta de autonomia 

... às vezes, estamos perdidos em não saber o que fazer e projetar alguma coisa sem ter a certeza, 

sem antes praticar. Eu sigo aquele ditado, o peso do sacrifício é menor do que do 

arrependimento. Eu me sacrifiquei bastante para ter minhas convicções do eu quero, do eu 

posso, do que eu seria útil para sociedade. 

Arrematando esse pensamento geral, então você se considera uma pessoa autônoma? 

Isso, pois hoje em dia eu tenho mais independência para correr atrás das minhas coisas, eu tenho 

independência para criar ideias e poder trabalhar minhas inquietações. E saindo dessas questões 

filosóficas e partindo para prática ....eu me considero autônomo pois sou um profissional, que 

pago minhas contas, colaboro com a família, eu posso desfrutar de coisas que antes eu não 

podia, por ser novo e ainda morar e depender dos pais, isso é complicado. Porque chega certa 

idade, a vantagem é que não tem mais desculpa mais para nada (em tom repreensivo), mas 

também a vantagem é que você também não tem mais desculpas para nada (em tom conclusivo). 

Agora é hora de correr atrás, apanhar e aprender. Autonomia significa amadurecimento, de se 

autocriticar, de aprender a avaliar uma situação para várias crises existenciais, até você se 

encontrar até afirmar tudo isso para si, em primeiro lugar. 

Bem, de mão dadas com a autonomia, a gente traz a questão do empoderamento. O que 

significa essa palavra para você? 

É verbo e adjetivo. O adjetivo de pessoas empoderadas e você todo dia conjugar o verbo 

empoderar-se. Eu sempre conjuguei o verbo empoderar, pois sou uma pessoa fora da caixa. 

Principalmente por ser uma pessoa esclarecida e bem resolvida, eu sempre fui uma pessoa que 

não tinha pudor para nada, pudor para me assumir, pudor para construir, desconstruir e 

principalmente depois que eu passei a trabalhar com moda, eu tive uma maior expansão de 

ideologia de gênero, sobre minha identidade em si. Então hoje, sou designer gráfico, 

comunicador, militante, mas quando as pessoas me enxergam, me veem como alguém da moda. 

Por causa do meu estilo, da minha identidade e quando eu comecei no mercado, eu já com meu 

pensamento e essa pratica todos os dias. Eu me construindo, desconstruindo, me aceitando, 

começar a ser uma linguagem. As pessoas confundem estilo com linguagem, quando a gente se 

transforma em linguagem, a gente é vista como uma incógnita. O que é isso? O que é essa 

proposta? O que é essa pessoa? O que traz esse pensamento? E meu empoderamento foi 

justamente no fato de ser jovem. Quando comecei, a gente jovem, não tinha essa oportunidade 

que tem hoje, esse protagonismo juvenil. Muito pelo contrário, o jovem era visto apenas para 

duas coisas: trabalhar com os pais quando crescer ou então fazer um estágio para ganhar pelo 
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menos um salário mínimo para gastar na lan house ou no vídeo game (risos). Eu nunca tive essa 

visão 

Par mim a gente tem que ser responsável, mesmo sendo jovem. Eu sempre tive essa visão de 

protagonismo. Nos somos responsáveis pela mudança, a gente carrega a mudança nas costas, 

na política, a gente carrega a mudança de revolução na sociedade, de novos olhares, novas 

gerações, dentro de casa, a gente carrega o peso de ser um pessoa adulta que se sustenta, que 

paga suas contas e não dependa dos pais, entende? Ou você carregar o peso da responsabilidade 

do jovem, da pessoa ser obrigada ter um filho, uma família, para poder está de acordo dos 

parâmetros. Então foram coisas que fui crescendo e me pondo como protagonista. 

Ao longo dos teus 22 anos ...qual o momento que você se achou mais empoderado? 

Foi quando eu pude sair com a roupa que eu bem entendesse, chegar em qualquer local de 

âmbito profissional e eu ser reconhecido pela minha pessoa, pela minha personalidade e pelo 

meu trabalho de militância. Por que ser empoderado é também você militar por algo em que 

você acredita. Só que hoje tem um problema, que as pessoas disputam quem milita mais, em 

questão de união, já é mais complicado. 

Como vem sendo teu trabalho de militância? Em que causa, movimento você milita? 

Quando a gente falar em militância a pessoa já acha que a pessoa está na mídia, protestando, 

criticando, debatendo, mas eu acho que até uma simples conversa com o vizinho e esclarecer 

algo é uma militância. É lutar por algo que você acredita ou por algo que você ver que junta, 

que soma com a galera. Eu milito por uma questão de igualdade, de gênero, no mundo 

profissional, principalmente, também no social, contra a homofobia, porque eu sou bissexual. 

Eu sou um bi, mas vai além da questão de orientação sexual. É uma questão de identidade. Eu 

sou uma pessoa que cresceu escutando: “toma jeito de homem”, “se veste como homem”. E 

quando comecei a crescer....foi o momento em que eu disse que me senti mais empoderado, 

vestido com uma blusa e uma calça pantalona gigantesca, para um evento maravilhoso e que o 

pessoal não estava nem ai, ao contrário, estava num tom de admiração. Ai eu vi, esse é o 

caminho para eu me desprender de tudo e quanto mais bem resolvido você é menos você é 

atingindo. As pessoas dizem assim “toma jeito de homem” e alguns se atingem, mas quando 

você é bem resolvido não pega nada em ti. Em mim não pega mais nada disso. Quem daquilo 

usa, daquilo cuida. 

Trazendo essas tuas concepções sobre autonomia e empoderamento, o que você entende 

por protagonismo? 

O protagonismo é a forma que o jovem encontra de usar os mais diversos recursos e desfrutar 

de oportunidades grandes para fazer acontecer no mundo. 

Hoje você se considera protagonista? 

Sim eu sou protagonista. Eu sempre busquei isso, eu sempre fui uma pessoa bem relacionada 

com as pessoas. Eu sempre tive a comunicação como uma arma para mim, melhor dizer, é um 

dos meus principais mecanismos para poder conquistar meu espaço de protagonista. E hoje em 

dia, diante meu empoderamento e minha autonomia eu vejo outros mecanismos para ser 

protagonista, que antes eu não tinha. Por exemplo, você está dentro de uma instituição pública 

e está participando de um projeto em que você tem que moldar, planejar um programa de 

televisão para ser exibido numa TV pública, na Casa Civil? Entende? Sem ter a pressão da TV 
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comercial, da pressão de patrocinadores e apoiadores, que ditam uma linha editorial. Ou então 

a oportunidade de aparecer em jornais e revistas, não como uma pessoa da moda, como um 

cabide, mas como uma pessoa que tem uma história, uma pessoa que tem consciência do mundo 

que pisa, do que quer. 

Alguns autores falam de liberdade e independência, conectado a essa questão da 

autonomia. Para você o exercício da autonomia depende necessariamente da liberdade e 

da independência, inclusive a financeira? 

Hum (calado e pensando). Bem, autonomia é você ter a palavra final para si próprio. É você 

tomar suas decisões você tomar suas atitudes e suas ações. A questão de independência varia 

muito vai além da questão financeira, por exemplo, você ser independente do pai e da mãe e 

não ter autonomia na vida...você ter autonomia para entrar numa faculdade e ser independente 

financeiramente. A autonomia está ligada a responsabilidade. Quanto mais responsabilidade se 

adquire, mas só você fica. Eu imagino a vida como uma empresa, em que estamos todos juntos 

ali e que quando você vai subindo de cargo você vai ficando só. Então temos um peso, o peso 

da responsabilidade, da autonomia e da independência. Ao mesmo tempo que vamos chegando 

no topo, aumentando as responsabilidades, a última palavra deve ser a sua. E nem sempre temos 

aquela pessoa do lado para te dar um conselho, isso eu falo da família. Tem pessoas que são 

autônomas, mas são muito dependentes da família, tem pessoas de 30 ou 40 anos independentes 

financeiramente, mas ainda mora com os pais, não corta o cordão umbilical. Tem pessoas 

autônomas na família e dependentes financeiramente. Por ai, sabe. Temos também a 

dependência de informação, de conhecimento, de instrução, para ser uma pessoa como um 

cidadão. Tô falando correto? Tenho receio de esta divagando demais nas respostas. 

Fique à vontade Gomes, este espaço é seu, apenas conduzo algumas perguntas pensadas 

anteriormente, a partir de uma fundamentação teórica, mas quanto a você, a 

fundamentação é sua. Você quer falar mais algo sobre isso? 

Não não, acho que é isso. 

Vamos la! Alguns autores falam que superar as adversidades sociais é uma via de 

protagonismo. O que você acha disso? 

Eu tenho a falar que a superação é uma forma de protagonismo porque quando eu cheguei na 

Rede Cuca, eu entendi essa questão da vulnerabilidade social, no seguinte quesito. Quanto mais 

equipamento desse porte na cidade, menor fica a desigualdade. A gente vive numa cidade em 

que temos certos pontos de violência, rivalidade do crime organizado e esses equipamentos são 

como territórios de paz. Onde não há essas adversidade, essas diferencias, todos são iguais ali 

dentro. Isso eu testemunho, porque eu vivo, E tudo começou lá no Cuca. Olhe, Barra do Ceara, 

Jangurussu e Mondubim, são áreas de extrema vulnerabilidade social e tem uma situação 

delicada nessa questão da violência. E quando chegou esses equipamentos, deu uma diminuída, 

mas também eu vejo outros quesitos, como valorização do território, ocupação do território, e 

principalmente, a participação da comunidade, não só para usufruir, mas para construir as 

políticas públicas. 

Às vezes, tu não acha que fica uma bolha ao redor desses equipamentos? As mesmas 

pessoas usam e outras nem adentram por receio, por falta de informação? 
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Sim. É uma questão que eu sempre coloco nas minhas falas. Na televisão a gente é “vish” mas 

aqui a gente é o “eita”. São quatro letras que fazem toda a diferença. O vish, pois aqui em 

Fortaleza a gente tem uma programação que cospe sangue mais de 11horas, direto. Aqui são 

quatro emissoras que exibem programas policiais e ainda reprisam de madrugada. Então, o que 

acontece, as pessoas ficam com a estigmização de que a periferia é o Iraque e que por falta de 

informação, oportunidade, impossibilita de você frequentar um equipamento com a Rede Cuca, 

CCBJ, Centro Dragão do Mar...Já a questão do “eita” é que através dessas políticas públicas, a 

gente tem vários casos de pessoas, que por uma oportunidade já se deslancha no mercado 

profissional, na vida pessoal, na sociedade, ela sai dessa bolha e vai para outras bolhas e estoura 

outras bolhas e cria outras bolhas. 

Hoje eu vejo que a Rede Cuca e aqui o Centro Cultural do Bom Jardim foram importantes nesse 

processo de estourar bolhas e sair delas. Eu era muito leigo, eu tinha receios em frequentar 

outros bairros, outros territórios e quando conheci a Rede Cuca em 2014, acabou isso! Morreu 

aquele fantasma, de que eu vou ser assaltado, de vou levar uma bala na cabeça se eu for na 

periferia, até porque eu vivo nela.  

Quando cheguei no Cuca eu participava de projetos em que dez horas da noite, por aí ainda 

estava na ativa, e voltava para casa de madrugada. A gente passava por todos os bairros, ia 

deixando os jovens, tinha maior prazer de andar a pé, no Vila Velha, no Jangurussu, no Morro 

Santiago, na Barra do Ceará, Morro Santa Teresinha. Eu sempre fui uma pessoa curiosa e gosto 

de andar em todo canto. Eu sou bem conhecida, por anda nos dois polos, estou em eventos com 

o secretário de segurança pública e em eventos com o líder da comunidade. Na alta sociedade 

quanto na periferia, sou um morador da periferia do Mondubim, mas nada me impede de andar 

e de ser mais ainda do que eu já sou. Isso eu devo ao meu trabalho, que me ajudou muito. 

Outros autores colocam que o protagonismo é uma posição de destaque que pode conduzir 

o jovem a transformação social. Diante de tudo que você já falou aqui e da sua experiência, 

você acredita nessa transformação social oriunda do protagonismo juvenil? 

Leva sim, certeza. Inclusive, no caso do Cuca e de alguns Centros Culturais, a gente acaba 

ouvindo os mais velhos reclamando que as atividade são mais para os jovens e que deveria 

ampliar para outras idades. Há equipamentos culturais com programação cultural e 

oportunidades para essas idades. E nesse contexto o jovem é taxado como a geração 

“nem,nem”. Nem trabalha e nem estuda, nem faz isso e nem faz aquilo. Então, a quem a gente 

pode recorrer, para não ficar num negocio desses, no ócio...Então trago à tona a minha 

transformação social dentro desses equipamentos foi de completo esclarecimento, entedeu? 

Quebra de tabus, conhecimento de outras pessoas, compartilhamento de experiências, contar 

histórias e assim é para ser. Quando eu tive oportunidade dentro desses equipamentos e como 

correspondente do jornal O Povo foi uma coisa incrível, um projeto em parceria com a Rede 

Cuca. Trabalhei com a produção de notícias e uma oportunidade da gente levar um pouco da 

nossa história para o cotidiano das pessoas.  

Você já ouviu falar em educomunicação? 

Sim! 

Ótimo, então ... o Conexões Periféricas se coloca como um programa educomunicativo. 

Exato! 
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Pronto, tem alguns autores que falam que a educomunicação preza pela autonomia e não 

pelo protagonismo. Isso por conta que na concepção deles a autonomia está mais para 

ideia de colaboração, solidariedade, enquanto que o protagonismo está mais para o 

individualismo, para a competição. Como você enxerga essa fala? Tendo em vista tua 

experiência no Conexões, o que você acha que o programa proporciona, colaboração, 

competição ou os dois? 

Bem, eu começo por onde (pensando). Há competição e colaboração. Quando comecei o 

Conexões estava na terceira temporada, tentei nas outras duas primeiras mas nunca tinha dado 

certo. Tudo tem seu tempo né, e foi uma sorte entrar na terceira. Quando entrei, o programa já 

estava mais desenhado e bem amarrado e que a gente superou coisas incríveis das outras duas 

passadas. Mas assim, competitividade e solidariedade existe em todo canto. O que eu pude ver 

da competitividade lá é que a gente tinha dois pólos diferentes, pessoas que viviam e respiravam 

a Rede Cuca, como era o meu caso, pessoas que conheciam o equipamento e até hoje eu domino 

o equipamento como ninguém, assim como outros jovens. Ter o entendimento de como ele 

funciona, de como pode utiliza-lo. E temos pessoas de formação acadêmica, das faculdades de 

comunicação, jornalismo, publicidade, que não conhecia o equipamento mas se sentiam 

acolhidos, instigados. Porque dentro do equipamento nos temos uma liberdade e uma 

autonomia bem maior, que a gente não tinha na faculdade. Mas por outro lado, a gente tinha 

um clima de competitividade, pois os acadêmicos poderiam nos ser uma ameaça ou então nos 

seriamos uma ameaça a eles, de acabar atropelando o espaço do outro. Mas fora isso, tirando 

de letra....era tudo uma grande brincadeira. 

De solidariedade eu vivi o compartilhamento de experiências e pensamentos, compartilhamento 

de nossas bagagens. Apesar de ser uma pessoa que não tenho essa formação acadêmica, eu 

tenho muita bagagem profissional. Eu tenho um portfólio de vivencias profissionais que não dá 

para mensurar e que vai além de quem passou pela faculdade. Nesse jogo da vida eu pulei certas 

fases, nem tudo segue aquela regra de estudar, faculdade e emprego. Então de colaboração e 

solidariedade eu vi isso, o verbo compartilhar, a gente se ajudava bastante na produção. 

Há, havia também uma competitividade entre os Cucas né! Era nossa brincadeira, a gente 

brincava que era a Globo x Record x SBT, em paralelo a cada Cuca. Cada Cuca tinha a 

responsabilidade de produzir o seu programa, de apresentar, de roteirizar, de captar. 

O rodizio de funções era uma das coisas que eu mais gostava, pois eu sempre fui um 

homem/banda de vários instrumentos. Eu sou uma banda logo toda né (risos). Quando cheguei 

lá eu estava muito afoito para revolucionar isso tudo. E foi o que eu fiz! Apesar de ter tirado a 

paciência da equipe de comunicação do Cuca, porque eu tirei mesmo. Eu não vim para o 

Conexões a passeio, vim para mostrar meu trabalho, trabalhar com vocês e aprender com vocês 

e vocês aprenderem comigo. 

Era possível o dialogo lá dentro? 

Sim diálogo entre a gente e entre os Cucas. Diálogo nas reuniões de rede que era algo bem 

bacana, tinha Cucas que alguns episódios tinha um nivelamento melhor que os outros, ou 

desempenho melhor que os outros, mas depois a gente se unia e fazia uma coisa bacana, era um 

diálogo que intermediava tudo. 

Qual foi o episódio que você se sentiu mais protagonista? 
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Ai, acho que todos da temporada inteira, pois quando eu chegava eu não sossegava. Gomes a 

gente precisa entregar um quadro, manda aqui que eu edito. Gomes a gente precisa roteiriza, 

me dê aqui! Sempre dizia, pode deixar eu faço! Eu me considero uma pessoa que tem um 

espirito de liderança muito forte e tem algumas situações que a gente pode atropelar e invadir 

o espaço das pessoas e a gente já entra no viés da questão do dialogo, que falávamos antes, 

como via de tolerância e respeito. Mas também a gente poder avançar de acordo com as 

condições. Porque uma coisa é quando estamos só, outra coisa é quando estamos juntos. Se o 

negócio andar é todo mundo junto, mas se o negócio (programa) “flopar” (gíria), também é 

todo mundo junto, em tudo está seu nome. Mas foram momentos maravilhosos em que através 

do diálogo eu pude ensinar e aprender. 

As pessoas com quem trabalhei lá no Cuca sempre diziam que foi bacana aprender comigo, mas 

eu aprendi muito com eles. 

Como você chegou lá no Conexões?  

O programa existe desde 2015, idealizado pelo professor Kiko Alves, professor da época e era 

uma ideia revolucionaria, porque fazer um programa 100% feito por jovens, pois em poucos 

momentos tínhamos a intervenção da Rede Cuca, falo da galera do processo pedagógico. Eu 

falo assim oh: A gente vai fazer um programa? Vamos! Qual o tema? Reunião para discutir o 

tema. Fulano tem ideia, anota, debate. Terminou tudo, vamos lá computador, sentar, escrever, 

roteirizar, produzir. Vá correr atrás das suas fontes, liga, entrevistado confirmou entrevista? 

OK! Vamos fazer entrevista, marca carro e saída de equipamentos, a gente vai no carro da rede, 

acompanhado de um técnico e um supervisor de comunicação. Terminou a matéria, externa ou 

interna, volta todo mundo, edita. Entendeu? Era um ritmo de televisão, mas ali era a gente 

mesmo. Inclusive a gelera que estava na faculdade teve essa vivencia, pois nem toda faculdade 

nos dá a oportunidade de pegar nem numa câmera, e quando pega tem que fazer rodízio. O 

processo lá no Cuca era bem menos burocrático que em faculdade. 

 E por falar em processo... a educomunicação trabalha com foco no processo e não no 

produto. Apesar de sabermos que os dois são importantes. Mas la no Conexoes, o que você 

viu disso? 

Teve dos dois, foco no processe e no produto. Tem vezes que os dois não conversam, eu falo 

de prazo, que é um processo, por exemplo e o produto, que é realmente que a gente almeja. 

Tem pessoas que se identificaram com a filmagem, outras com a produção, outras com a edição. 

Nessa temporada eu me destaquei muito como editor e diretor de arte. 

Eu jogava ideias, batia boca mesmo nas reuniões ate chegarmos num consenso legal, mas por 

outro lado a gente estava num momento tão sensível da rede Cuca, cheio de projetos, a 

comunicação da Rede Cuca estava propondo muitas atividades, e a comunicação precisa disso 

ser bem visada. Quando a gente ver o caráter pedagógico, os bastidores da comunicação da 

Rede, eu já perdi a conta de quantas entrevistas eu fiz, quantos ao vivo eu fiz, quantos eventos 

e atividades que eu e o coletivo fizemos. Coisas que sempre a comunicação fez e que eu acho 

que precisa ser mais expostos, ainda é muito velado. Voltando a esse momento de sensibilidade, 

diante tantos cursos, atividades e formações, a equipe de comunicação da rede era responsável 

para cuidar de várias coisas, enquanto nos do Conexoes Perifericas, a gente tinha todo um tempo 

para cuidar daquilo. E mesmo que fosse so dois dias por semana, oficialmente, a gente passava 

quase a semana toda para poder dar conta de fazer uma coisa bem acabada, o que acabou 
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resultando em produtos maravilhosos, resultados bacanas. É claro que tivemos problemas, pois 

por mais que o aluno se destaque, seja protagonista, junto a equipe, há sempre um receio de 

quebrar o processo pedagógico. E acabar tendo aquela imagem de que o jovem está trabalhando 

mais que os próprios funcionários. É isso, que eu também acho por um outro lado ridículo, 

porque para uns casos a gente é só aluno, mas para outros casos a gente precisa dar conta do 

recado. 

Você quer dizer que havia uma suposta utilização da mão de obra do jovem, da força de 

trabalho do jovem. 

Isso, entendeu. Ai fica aquela coisa, a gente não quer suprir carência dos funcionários. Besha, 

né assim não! Se você tem uma coisa que precisa ser feita, ela tem que ser feita, o problema é 

que muitas das vezes, no caso de algumas instituições, é melhor feito do que perfeito. E esse “é 

melhor feito”, sai tão mal feito, que o preço da vergonha, meu amor! Aí, quando eu entrei no 

Conexoes, toda semana estava lá. Eu já estava num nível em que a galera não estava mais 

conversando tanto entre equipe, só tinha as diretas para mim: “E ai Gomes, tu já fez a chamada? 

E ai Gomes, tu terminou o quadro?”. Coisas que eu penso que poderia ser assim “E aí Gomes 

tu precisa de alguém para editar, ou posso editar contigo”, sabe?! Estava no momento em que 

a equipe de comunicação da Rede Cuca estava intervindo em uns pontos para que mantivesse 

uma igualdade entre as atividades, para que os outros jovens caminhasse com as próprias 

pernas, por que eu tenho essa consciência, de que tanto tempo de Rede Cuca, tem momentos 

que você percebe que você não precisa mais disso e nem viver com isso. Tem momentos que 

você tem que deixar de plantar, pois se não empobrece o solo. E só o que aparece no teu solo é 

praga para destruir tua plantação e tomei essa decisão de sair de lá. A equipe de comunicação 

teve que trabalhar o dobro com a gente, eu preciso fazer esse reconhecimento dessa galera, por 

questões de gestão estávamos no final sem professor, sem técnico, enfim.. 

Em algum momento tu se sentiu cerceado, bloqueado, limitado, restringindo algo do tipo? 

Em diversos momentos....teve momentos em que eu combinava de editar uma matéria feita com 

a turma e quando eu chegava o projeto estava todo pronto e editado, já esta feito e não tem mais 

nada que possa fazer, pois estamos com o prazo apertado. Sendo que faltava cinco dias para 

entregar o programa. Eu lembro que as pessoas sempre me apontavam para apresentar e eu me 

oferecia bastante para apresentar o programa, uma agenda da juventude e tudo e eu lembro que 

no ultimo dia de reunião de rede, para produzir o ultimo programa que era feito por todos, em 

rede, teve um certo atrito com a equipe. Eu tinha levantado a mão e a galera tinha também me 

indicado para apresentar o ultimo programa e a equipe deu total liberdade para gente decidir 

quem pudesse ser e quando me selecionara, mudaram de ideia, e disseram que eu poderia ajudar 

com o cenário ou com outra coisa... sabe...querendo trocar gato por lebre. Quando a gente 

chegou nas nossas casas, depois da reunião... 

Mas, desculpa interromper, quem disse isso era a equipe do Cuca? 

Isso, resumindo, queriam me tirar da apresentação de qualquer jeito. Sim, depois da reunião ao 

chegarmos em nossas casa, teve um informe no grupo do whatsapp, que precisavam urgente de 

um apresentador de representasse o Mondubim, pois eram três apresentadores de cada Cuca, ai 

veio essa emergência. E que já tinham decidido outras duas pessoas, que também se garantia. 

Ai a gente teve que ir nos extremos, entrar em uma votação, para a gente, os jovens decidirem 

democraticamente , quem apresentaria e a gente decidiu por um amigo nosso, que desenrolou 
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lindamente o programa e terminou tudo bem. Eu já estava num nível que já tinha feito tanta 

coisa, já estava acabando a temporada, quer saber de uma coisa vou nem me estressar com isso, 

que já ta acabando e o conexões periféricas foi um basta para eu dar um tempo na Rede Cuca. 

Por que assim, quando você esta muito tempo em um equipamento, a gente fica num ciclo 

vicioso, faz um curso, termina, fica em casa, no outro mês , faz a matricula em outro curso e 

volta de novo e as pessoas tem entender, os jovens, eu digo, que temos que caminhar com as 

próprias pernas. Cursos, assim, esses processos pedagógicos, cursos livres não são garantias de 

você ser efetivado nas instituições. Agora que é uma boa vitrine, para aproveitar é sim, pois já 

saiu pessoas daqui e que hoje, trabalham na Tv Verdes Mares, na TV Diario, TVC, Sistema 

Jangadeiro, e estão em outros cantos ai dominando a cidade. Tanto dentro e fora da faculdade. 

Eu tenho maior prazer em falar isso. A gente tem que entender que a relação aluno e instituição 

nesse tipo de processo pedagógico, sempre vai ter esse tipo de problemas. 

Falando nisso, em problemas e desafios, na sua visão o que pode ser melhorado dentro do 

Conexões Periféricas? Já melhorou o Conexões quando unificaram os Cucas, pois eu acho que 

é um trabalho mais consistente e mais fácil de trabalhar. Torna o processo mais eficiente. Antes 

era mais problemático, a equipe ficava numa rotatividade nos três Cucas, tinha reunião direto, 

no mínimo três por semana e quando concentrou num Cuca só, que foi nessa temporada que 

você esta acompanhando....acho que concentrou no Cuca Mondubim melhorou bastante. Lá a 

gente tem uma boa referencia , uma boa base e estrutura para o áudio visual, aonde a gente tem 

mais equipamentos, amplo estúdio para gravações internas, uma estrutura ótima que a gente 

pode explorar. E um dos grandes avanços foram as matérias externas, coisa que nas primeiras 

temporadas a gente era muito limitado a gravar no próprio Cuca. Já estávamos cansados disso, 

tipo, a gente olhava para o buraco da parece a gente já sabia que isso era gravado no Cuca. 

Paulo Freire é um dos autores bases dessa pesquisa. Ele fala sobre o empoderamento 

social, o coletivo. Ele acredita que através do esforço critico, se chega a uma 

transformação social. Você acredita que o Conexões pode ser uma possibilidade desse tipo 

de empoderamento? 

Traz sim, a gente ganha destaque, constrói valores, agrega para nós, agrega para eles. Acho que 

você usar de política pública e não se sentir empoderado de está dando resultado e de esta 

usufruindo disso....eu acho um completo idiota. Eu passei pela Rede Cuca e me sinto 

empoderado. Chupei a manga ate o caroço, engoli muitos caroços la dentro e não vou mentir, 

que lá foi um mar de rosas....Porque uma coisa é usufruir do equipamento e você ter liberdade 

para executar o que você acredita, agora a partir do momento em que você sente que estão 

querendo colocar um cabresto, sai fora. É complicado, pois as vezes se promovem em cima dos 

seus esforços. 

Para finalizar, você considera que o Conexões é uma via de protagonismo juvenil como 

eles dizem ser? 

Se me deixar eu falo a tarde inteira (risos). Sim, acredito que o programa é uma oportunidade 

muito grande para os jovens, de ter esse contato com o mundo televisivo, jornalístico, 

comunicação e de você passar pelo processo pedagógico. Tivemos grandes revelações no 

mercado do audiovisual, da fotografia, do entretenimento, grandes destaques, a gente pode cobri 

eventos importantes como o Feira Massa, Evangelizar, Festival Internacional Concreto. E aqui 

a gente ver gente, faz contatos, faz pontes, ocupa todos os cantos. Eu tenho a certeza que toda 
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forma que tenha de você crescer, aparecer e acontecer é válida para sermos protagonistas, sendo 

jovem ou não. 

Eu lhe agradeço de coração pelo tempo, pela conversa, por sua experiência? 

Obrigada você! Por me escolher! 

A escolha foi dos seus colegas, que lhe apontaram como um destaque da edição. Valeu, 

Gomes! 
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APÊNDICE J — ANÁLISE DISCURSIVA — CATEGORIZAÇÃO INICIAL 

 

ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA 

CATEGORIZAÇÃO INICIAL 

ENTREVISTADOS TEMPORAS ANTERIORES – CONEXÕES PERIFÉRICAS 

ENTREVISTA

DOS 

UNITARIZAÇAO CATEGORI

ZAÇÃO 

Gomes Ávila  

29/01/2019 

 

BREVE 

HSITORICO 

PESSOAL 

 

Hoje eu moro 

em cima do 

Cuca 

Mondubim, ia a 

pé para lá. Moro 

há 21 anos lá, 

com minha mãe. 

 

Não. Eu sou 

autodidata em 

tudo que eu faço. 

Claro que eu 

trabalho como 

designer desde 

meus 14 anos. 

Quer dizer, em 

2019 vai fazer 

10 anos que eu 

atuo na área, 

como freelancer, 

e sendo 

autodidata, mas 

sempre passei 

por 

capacitações, 

formações, 

cursos técnicos, 

processos 

pedagógicos na 

área, passei por 

outras 

experiências por 

outras 

experiências. 

 

É verbo e adjetivo. O adjetivo de pessoas empoderadas e você 

todo dia conjugar o verbo empoderar-se. Eu sempre conjuguei 

o verbo empoderar, pois sou uma pessoa fora da caixa. 

Principalmente por ser uma pessoa esclarecida e bem 

resolvida, eu sempre fui uma pessoa que não tinha pudor para 

nada, pudor para me assumir, pudor para construir, 

desconstruir e principalmente depois que eu passei a trabalhar 

com moda, eu tive uma maior expansão de ideologia de 

gênero, sobre minha identidade em si. Então hoje, sou designer 

gráfico, comunicador, militante, mas quando as pessoas me 

enxergam, me veem como alguém da moda. Por causa do meu 

estilo, da minha identidade e quando eu comecei no mercado, 

eu já com meu pensamento e essa pratica todos os dias. Eu me 

construindo, desconstruindo, me aceitando, começar a ser uma 

linguagem. As pessoas confundem estilo com linguagem, 

quando a gente se transforma em linguagem, a gente é vista 

como uma incógnita. O que é isso? O que é essa proposta? O 

que é essa pessoa? O que traz esse pensamento? E meu 

empoderamento foi justamente no fato de ser jovem. Quando 

comecei, a gente jovem, não tinha essa oportunidade que tem 

hoje, esse protagonismo juvenil. Muito pelo contrário, o jovem 

era visto apenas para duas coisas: trabalhar com os pais 

quando crescer ou então fazer um estágio para ganhar pelo 

menos um salário mínimo para gastar na lan house ou no vídeo 

game (risos). Eu nunca tive essa visão 

Par mim a gente tem que ser responsável, mesmo sendo 

jovem. Eu sempre tive essa visão de protagonismo. Nos 

somos responsáveis pela mudança, a gente carrega a mudança 

nas costas, na política, a gente carrega a mudança de revolução 

na sociedade, de novos olhares, novas gerações, dentro de 

casa, a gente carrega o peso de ser um pessoa adulta que se 

sustenta, que paga suas contas e não dependa dos pais, 

entende? Ou você carregar o peso da responsabilidade do 

jovem, da pessoa ser obrigada ter um filho, uma família, para 

poder está de acordo dos parâmetros. Então foram coisas que 

fui crescendo e me pondo como protagonista. 

 

 

** 

 

EMPODERA

MENTO  

Definição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** 

 

EMPODERA

MENTO 

 

Descobrir, 

Conhecer 

para 

empoderar-

se!!! 
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Antes mesmo da 

Rede Cuca, que 

foi um divisor de 

águas na minha 

carreira, já tinha 

meu pé na 

comunicação, já 

tinha minha vida 

de designer 

gráfico. A 

comunicação 

que eu 

trabalhava antes 

do Cuca, era 

mais a questão 

da moda e 

produção em 

audiovisual. Até 

hoje eu trabalho 

com moda...é eu 

venho fazendo 

um pouco de 

tudo, eu só não 

ser fazer feijão 

(risos), mas o 

resto a gente 

faz... Em 2014 

na Rede Cuca foi 

quando eu tive 

essa curiosidade 

de pegar a 

comunicação 

como algo 

social, entende? 

Esse negócio de 

fazer noticia, 

estudar, 

trabalhar a 

sensibilidade no 

olhar fazendo a 

noticía....essas 

coisas... 

Sim, quero 

Jornalismo e 

Publicidade e 

Propaganda, que 

são dois nichos 

reaproveitáveis 

e estão sempre 

em reciclagem. 

Outra coisa, eu passei anos estudando em escolas particulares, 

quase 10 anos e eu via a necessidade de ir para a escola 

pública. Porque a escola particular estava cada vez mais 

antiquada. Porque eu entendo que educação tem que ter uma 

mistura de choque de realidades e aqui no Brasil, nós temos 

muitas escolas baseadas em princípios religiosos, dos donos 

dos colégios. Temos o colégio católico, evangélico, 

adventista, batista e por ai vai e que não são todos que tem esse 

desprendimento. Porque nas escola particulares eu sempre 

abordei temas desconcertantes para ideologia da escola, como 

adolescência, um período de descobertas, principalmente a 

sexual, a puberdade, a droga, a bebida, coisas que ainda são 

tabus, dentro da escola e que não deveria ser. 

Ai fui para a escola pública e fui me descobrindo uma pessoa 

comunicadora, artista e transgressora. 

 

 

 

Chegando na escola pública, foi uma coisa linda. Foi no 

primeiro ano do ensino médio, quando soube que ia repetir de 

ano na particular, eu quis logo ir para publica, pois não queria 

mais continuar na particular, Chega! No More! E uma porta se 

abriu! Sabe aquela coisa boa, do dia a dia da escola. Eu não 

tenho do que reclamar, pois tudo que envolve o público, 

envolve o cultural, o social, lá é diferente. É uma coisa linda. 

Porque eu entendo, que eu como jovem eu sou, na minha 

obrigação de comunicador a gente tem que pertencer ao 

mundo e não em seguimentos, entendeu. Aprender a ser 

cidadão do mundo. A gente é deslumbrado, porque somos 

jovens, mas também somos discriminados por sermos novos, 

por sermos jovens. 

 

 

 

Quando a gente falar em militância a pessoa já acha que a 

pessoa está na mídia, protestando, criticando, debatendo, mas 

eu acho que até uma simples conversa com o vizinho e 

esclarecer algo é uma militância. É lutar por algo que você 

acredita ou por algo que você ver que junta, que soma com a 

galera. Eu milito por uma questão de igualdade, de gênero, no 

mundo profissional, principalmente, também no social, contra 

a homofobia, porque eu sou bissexual. Eu sou um bi, mas vai 

além da questão de orientação sexual. É uma questão de 

identidade. Eu sou uma pessoa que cresceu escutando: “toma 

jeito de homem”, “se veste como homem”. E quando comecei 

a crescer....foi o momento em que eu disse que me senti mais 

empoderado, vestido com uma blusa e uma calça pantalona 

gigantesca, para um evento maravilhoso e que o pessoal não 

estava nem ai, ao contrário, estava num tom de admiração. Ai 

eu vi, esse é o caminho para eu me desprender de tudo e quanto 

Mudança 

para escola 

pública 

 

 

 

 

 

EMPODERA

MENTO 

 

Juventude e 

empoderame

nto 

A satisfação 

de ter feito a 

escolha certa 

 

Mudança 

para escola 

pública 

 

 

 

EMPODERA

MENTO 

SOCIAL 

Militância e  

Empoderame

nto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição de 

Autonomia 

Liberdade 

Inquietações 
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Apesar de saber 

que também tem 

um contra fluxo. 

Por mais que 

você tenha 

formação hoje 

em dia, uma 

construção 

acadêmica. A 

vida cobra um 

preço muito alto 

até você chegar 

na pratica. 

Então, esperar 

sair do 

acadêmico para 

procurar ter a 

pratica, você 

sofre. E eu, me 

considero hoje, 

com 10 anos de 

profissão, de 

bagagem na 

área, e antes dos 

23 anos...me 

considero muito 

privilegiado. 

Faço 23 em 

Abril. Muitas 

pessoas com 

formação, não 

tem a bagagem 

que eu tive, 

porque eu passei 

por vários 

equipamentos 

culturais de arte 

cultura, Porto 

Iracema das 

Artes, Vila 

Iracema das 

Artes, Rede 

Cuca, em que 

passei de 2014 a 

2017 vivendo 

arduamente, 

muitos projetos 

voluntários, 

como o 

Conexões 

mais bem resolvido você é menos você é atingindo. As pessoas 

dizem assim “toma jeito de homem” e alguns se atingem, mas 

quando você é bem resolvido não pega nada em ti. Em mim 

não pega mais nada disso. Quem daquilo usa, daquilo cuida. 

 

 

 

 

 

Autonomia é você poder ter a liberdade de buscar 

conhecimento para si e de você conseguir desenvolver suas 

próprias inquietações. Pois muitas vezes, quando a gente é 

criado numa bolha, principalmente na escola, a gente se sente 

em uma. A gente se sente moldado para passar a vida fazendo 

teste, tirando notas para agradar os pais, a escola e fazer aquele 

caminho escola, faculdade, sucesso. E nem sempre é 

exatamente assim.  

 

 

O que eu chamo de falta de autonomia... às vezes estamos 

perdidos em não saber o que fazer e projetar alguma coisa sem 

ter a certeza, sem antes praticar. Eu sigo aquele ditado, o peso 

do sacrifício é menor do que do arrependimento. Eu me 

sacrifiquei bastante para ter minhas convicções do eu quero, 

do eu posso, do que eu seria útil para sociedade. 

 

 

 

 

 

Isso! Pois hoje em dia eu tenho mais independência para correr 

atrás das minhas coisas, eu tenho independência para criar 

ideias e poder trabalhar minhas inquietações. E saindo dessas 

questões filosóficas e partindo para prática ....eu me considero 

autônomo pois sou um profissional, que pago minhas contas, 

colaboro com a família, eu posso desfrutar de coisas que antes 

eu não podia, por ser novo e ainda morar e depender dos pais, 

isso é complicado.  

 

Autonomia significa amadurecimento, de se autocriticar, de 

aprender a avaliar uma situação para várias crises existenciais, 

até você se encontrar até afirmar tudo isso para si, em primeiro 

lugar. 

 

 

 

 

 

Hum (calado e pensando). Bem, autonomia é você ter a 

palavra final para si próprio. É você tomar suas decisões você 

Ex: Escola – 

Bolha – Sem 

autonomia 

 

Ausência de 

Autonomia 

Perdição, sem 

orientação, 

sem rumo, 

sem certeza, 

isso gera 

ausência de 

autonomia. 

 

 

Afirmação de 

que é um ser 

autônomo 

Independênci

a, 

Capacidade 

de criação, 

Capacidade 

de trabalhar 

as 

inquietações 

Pago minhas 

contas  

 

Amadurecer, 

Autocritica, 

Autoafirmaçã

o. 

 

Autonomia 

Palavra Final 

Tomar 

decisões 

Independênci

a 

Responsabili

dade 

 

 

 

 

 

Dilema da 

juventude e 

autonomia 
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Periféricas, 

Espaço 

Juventude, 

Repórter Cuca, 

Maratona de 

Rádio. 

 

AUTONOMIA, 

EMPODERA

MENTO E 

PROTAGONIS

MO - São três 

adjetivos que eu 

tinha, quer dizer 

tenho e que eu 

aprendi na 

marra. 

 

O que eu quero 

dizer com isso, 

essa questão de 

autonomia está 

muito presente 

no meu 

trabalho, na 

minha vida. 

 

Falo dessa 

autonomia de 

correr atrás das 

coisas, no meu 

caso, autonomia 

de querer 

estudar, de 

buscar 

oportunidades 

de ficar 

quebrando 

cabeça. Isso é 

autonomia. 

 

 

MARCO DE 

EMPODERA

MENTO EM 

SUA VIDA 

Foi quando eu 

pude sair com a 

roupa que eu 

bem entendesse, 

tomar suas atitudes e suas ações. A questão de independência 

varia muito vai além da questão financeira, por exemplo, você 

ser independente do pai e da mãe e não ter autonomia na 

vida...você ter autonomia para entrar numa faculdade e ser 

independente financeiramente. A autonomia está ligada a 

responsabilidade. Quanto mais responsabilidade se adquire, 

mas só você fica. Eu imagino a vida como uma empresa, em 

que estamos todos juntos ali e que quando você vai subindo de 

cargo você vai ficando só. Então temos um peso, o peso da 

responsabilidade, da autonomia e da independência. Ao 

mesmo tempo que vamos chegando no topo, aumentando as 

responsabilidades, a última palavra deve ser a sua.  

 

E nem sempre temos aquela pessoa do lado para te dar um 

conselho, isso eu falo da família. Tem pessoas que são 

autônomas, mas são muito dependentes da família, tem 

pessoas de 30 ou 40 anos independentes financeiramente, mas 

ainda mora com os pais, não corta o cordão umbilical. Tem 

pessoas autônomas na família e dependentes financeiramente. 

Por ai, sabe. Temos também a dependência de informação, de 

conhecimento, de instrução, para ser uma pessoa como um 

cidadão. Tô falando correto? Tenho receio de esta divagando 

demais nas respostas. 

 

 

 

Porque chega certa idade, a vantagem é que não tem mais 

desculpa mais para nada (em tom repreensivo), mas também a 

vantagem é que você também não tem mais desculpas para 

nada (em tom conclusivo). Agora é hora de correr atrás, 

apanhar e aprender. 

 

 

O protagonismo é a forma que o jovem encontra de usar os 

mais diversos recursos e desfrutar de oportunidades grandes 

para fazer acontecer no mundo. 

 

 

 

Eu tenho a falar que a superação é uma forma de protagonismo 

porque quando eu cheguei na Rede Cuca, eu entendi essa 

questão da vulnerabilidade social, no seguinte quesito.  

 

 

 

Quanto mais equipamento desse porte na cidade, menor fica a 

desigualdade. A gente vive numa cidade em que temos certos 

pontos de violência, rivalidade do crime organizado e esses 

equipamentos são como territórios de paz. Onde não há essas 

adversidades, essas diferencias, todos são iguais ali dentro. 

 

 

 

 

 

 

 

Dilemas da 

juventude 

 

 

 

 

Definição 

Protagonismo 

 

 

 

PROTAGON

ISMO 

Protagonismo 

e 

Vulnerabilida

de Social e 

Superação  

 

PROTAGON

ISMO 

Cuca, 

Políticas 

Públicas e 

Superação 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTAGON

ISMO 

Políticas 

Públicas 

Estoura as 

“bolhas” 

 

Adversidades 

( medo da 

periferia, 



307 
 

chegar em 

qualquer local 

de âmbito 

profissional e eu 

ser reconhecido 

pela minha 

pessoa, pela 

minha 

personalidade e 

pelo meu 

trabalho de 

militância. Por 

que ser 

empoderado é 

também você 

militar por algo 

em que você 

acredita. Só que 

hoje tem um 

problema, que as 

pessoas 

disputam quem 

milita mais, em 

questão de 

união, já é mais 

complicado. 

 

 

 

SOU 

PROTAGONIS

TA 

Sim eu sou 

protagonista. Eu 

sempre busquei 

isso, eu sempre 

fui uma pessoa 

bem relacionada 

com as pessoas. 

Eu sempre tive a 

comunicação 

como uma arma 

para mim, 

melhor dizer, é 

um dos meus 

principais 

mecanismos 

para poder 

conquistar meu 

espaço de 

Isso eu testemunho, porque eu vivo, E tudo começou lá no 

Cuca. Olhe, Barra do Ceara, Jangurussu e Mondubim, são 

áreas de extrema vulnerabilidade social e tem uma situação 

delicada nessa questão da violência. E quando chegou esses 

equipamentos, deu uma diminuída, mas também eu vejo 

outros quesitos, como valorização do território, ocupação do 

território, e principalmente, a participação da comunidade, não 

só para usufruir, mas para construir as políticas públicas. 

 

 

é que através dessas políticas públicas, a gente tem vários 

casos de pessoas, que por uma oportunidade já se deslancha 

no mercado profissional, na vida pessoal, na sociedade, ela sai 

dessa bolha e vai para outras bolhas e estoura outras bolhas e 

cria outras bolhas. 

 

Hoje eu vejo que a Rede Cuca e aqui o Centro Cultural do Bom 

Jardim foram importantes nesse processo de estourar bolhas e 

sair delas. Eu era muito leigo, eu tinha receios em frequentar 

outros bairros, outros territórios e quando conheci a Rede Cuca 

em 2014, acabou isso! Morreu aquele fantasma, de que eu vou 

ser assaltado, de vou levar uma bala na cabeça se eu for na 

periferia, até porque eu vivo nela.  

 

Quando cheguei no Cuca eu participava de projetos em que 

dez horas da noite, por aí ainda estava na ativa, e voltava para 

casa de madrugada. A gente passava por todos os bairros, ia 

deixando os jovens, tinha maior prazer de andar a pé, no Vila 

Velha, no Jangurussu, no Morro Santiago, na Barra do Ceará, 

Morro Santa Teresinha. Eu sempre fui uma pessoa curiosa e 

gosto de andar em todo canto. Eu sou bem conhecida, por anda 

nos dois polos, estou em eventos com o secretário de 

segurança pública e em eventos com o líder da comunidade. 

Na alta sociedade quanto na periferia, sou um morador da 

periferia do Mondubim, mas nada me impede de andar e de ser 

mais ainda do que eu já sou. Isso eu devo ao meu trabalho, que 

me ajudou muito. 

 

 

Leva sim, certeza. Inclusive, no caso do Cuca e de alguns 

Centros Culturais, a gente acaba ouvindo os mais velhos 

reclamando que as atividade são mais para os jovens e que 

deveria ampliar para outras idades. Há equipamentos culturais 

com programação cultural e oportunidades para essas idades. 

E nesse contexto o jovem é taxado como a geração 

“nem,nem”. Nem trabalha e nem estuda, nem faz isso e nem 

faz aquilo. Então, a quem a gente pode recorrer, para não ficar 

num negocio desses, no ócio...Então trago à tona a minha 

transformação social dentro desses equipamentos foi de 

completo esclarecimento, entedeu? Quebra de tabus, 

violência) 

Superação, 

Protagonismo

. 

 

 

Periferia, 

Cuca, 

Juventude 

Protagonismo 

Juvenil 

conduz a 

Transformaç

ão Social  
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NI 

CAÇÃO 

Competição x 
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protagonista. E 

hoje em dia, 

diante meu 

empoderamento 

e minha 

autonomia eu 

vejo outros 

mecanismos 

para ser 

protagonista, 

que antes eu não 

tinha. Por 

exemplo, você 

está dentro de 

uma instituição 

pública e está 

participando de 

um projeto em 

que você tem 

que moldar, 

planejar um 

programa de 

televisão para 

ser exibido 

numa TV 

pública, na Casa 

Civil? Entende? 

Sem ter a 

pressão da TV 

comercial, da 

pressão de 

patrocinadores e 

apoiadores, que 

ditam uma linha 

editorial. Ou 

então a 

oportunidade de 

aparecer em 

jornais e 

revistas, não 

como uma 

pessoa da moda, 

como um cabide, 

mas como uma 

pessoa que tem 

uma história, 

uma pessoa que 

tem consciência 

do mundo que 

conhecimento de outras pessoas, compartilhamento de 

experiências, contar histórias e assim é para ser. Quando eu 

tive oportunidade dentro desses equipamentos e como 

correspondente do jornal O Povo foi uma coisa incrível, um 

projeto em parceria com a Rede Cuca. Trabalhei com a 

produção de notícias e uma oportunidade da gente levar um 

pouco da nossa história para o cotidiano das pessoas.  

 

 

 

Quando entrei, o programa já estava mais desenhado e bem 

amarrado e que a gente superou coisas incríveis das outras 

duas passadas. Mas assim, competitividade e solidariedade 

existe em todo canto. O que eu pude ver da competitividade lá 

é que a gente tinha dois pólos diferentes, pessoas que viviam 

e respiravam a Rede Cuca, como era o meu caso, pessoas que 

conheciam o equipamento e até hoje eu domino o equipamento 

como ninguém, assim como outros jovens. Ter o entendimento 

de como ele funciona, de como pode utiliza-lo. E temos 

pessoas de formação acadêmica, das faculdades de 

comunicação, jornalismo, publicidade, que não conhecia o 

equipamento mas se sentiam acolhidos, instigados. Porque 

dentro do equipamento nos temos uma liberdade e uma 

autonomia bem maior, que a gente não tinha na faculdade. Mas 

por outro lado, a gente tinha um clima de competitividade, pois 

os acadêmicos poderiam nos ser uma ameaça ou então nos 

seriamos uma ameaça a eles, de acabar atropelando o espaço 

do outro. Mas fora isso, tirando de letra....era tudo uma grande 

brincadeira. 

De solidariedade eu vivi o compartilhamento de experiências 

e pensamentos, compartilhamento de nossas bagagens. Apesar 

de ser uma pessoa que não tenho essa formação acadêmica, eu 

tenho muita bagagem profissional. Eu tenho um portfólio de 

vivencias profissionais que não dá para mensurar e que vai 

além de quem passou pela faculdade. Nesse jogo da vida eu 

pulei certas fases, nem tudo segue aquela regra de estudar, 

faculdade e emprego. Então de colaboração e solidariedade eu 

vi isso, o verbo compartilhar, a gente se ajudava bastante na 

produção. 

Há, havia também uma competitividade entre os Cucas né! Era 

nossa brincadeira, a gente brincava que era a Globo x Record 

x SBT, em paralelo a cada Cuca. Cada Cuca tinha a 

responsabilidade de produzir o seu programa, de apresentar, 

de roteirizar, de captar. 

O rodizio de funções era uma das coisas que eu mais gostava, 

pois eu sempre fui um homem/banda de vários instrumentos. 

Eu sou uma banda logo toda né (risos). Quando cheguei lá eu 

estava muito afoito para revolucionar isso tudo. E foi o que eu 

fiz! Apesar de ter tirado a paciência da equipe de comunicação 

do Cuca, porque eu tirei mesmo. Eu não vim para o Conexões 
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DE 

FUNÇÕES 

 

 

 

 

 

 

EDUCOMU 

NICAÇÃO 
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pisa, do que 

quer. 

 

TRAJETÓRIA 

NO 

CONEXÕES 

PERIFÉRICA

S 

Bem, eu começo 

por onde 

(pensando). Há 

competição e 

colaboração. 

Quando 

comecei o 

Conexões estava 

na terceira 

temporada, 

tentei nas outras 

duas primeiras 

mas nunca tinha 

dado certo. 

Tudo tem seu 

tempo né, e foi 

uma sorte entrar 

na terceira. 

 

QUANDO SE 

SENTIU 

PROTAGONIS

TA NO 

PROGRAMA 

Ai, acho que 

todos da 

temporada 

inteira, pois 

quando eu 

chegava eu não 

sossegava. 

Gomes a gente 

precisa entregar 

um quadro, 

manda aqui que 

eu edito. Gomes 

a gente precisa 

roteiriza, me dê 

aqui! Sempre 

dizia, pode 

deixar eu faço! 

Eu me considero 

a passeio, vim para mostrar meu trabalho, trabalhar com vocês 

e aprender com vocês e vocês aprenderem comigo. 

 

 

Sim diálogo entre a gente e entre os Cucas. Diálogo nas 

reuniões de rede que era algo bem bacana, tinha Cucas que 

alguns episódios tinha um nivelamento melhor que os outros, 

ou desempenho melhor que os outros, mas depois a gente se 

unia e fazia uma coisa bacana, era um diálogo que 

intermediava tudo. 

 

O programa existe desde 2015, idealizado pelo professor Kiko 

Alves, professor da época e era uma ideia revolucionaria, 

porque fazer um programa 100% feito por jovens, pois em 

poucos momentos tínhamos a intervenção da Rede Cuca, 
falo da galera do processo pedagógico. Eu falo assim oh: A 

gente vai fazer um programa? Vamos! Qual o tema? Reunião 

para discutir o tema. Fulano tem ideia, anota, debate. 

Terminou tudo, vamos lá computador, sentar, escrever, 

roteirizar, produzir. Vá correr atrás das suas fontes, liga, 

entrevistado confirmou entrevista? OK! Vamos fazer 

entrevista, marca carro e saída de equipamentos, a gente vai 

no carro da rede, acompanhado de um técnico e um supervisor 

de comunicação. Terminou a matéria, externa ou interna, volta 

todo mundo, edita. Entendeu? Era um ritmo de televisão, mas 

ali era a gente mesmo. Inclusive a gelera que estava na 

faculdade teve essa vivencia, pois nem toda faculdade nos dá 

a oportunidade de pegar nem numa câmera, e quando pega tem 

que fazer rodízio. O processo lá no Cuca era bem menos 

burocrático que em faculdade. 

 

Teve dos dois, foco no processe e no produto. Tem vezes que 

os dois não conversam, eu falo de prazo, que é um processo, 

por exemplo e o produto, que é realmente que a gente almeja. 

Tem pessoas que se identificaram com a filmagem, outras com 

a produção, outras com a edição. Nessa temporada eu me 

destaquei muito como editor e diretor de arte. 

Eu jogava ideias, batia boca mesmo nas reuniões ate 

chegarmos num consenso legal, mas por outro lado a gente 

estava num momento tão sensível da rede Cuca, cheio de 

projetos, a comunicação da Rede Cuca estava propondo 

muitas atividades, e a comunicação precisa disso ser bem 

visada. Quando a gente ver o caráter pedagógico, os bastidores 

da comunicação da Rede, eu já perdi a conta de quantas 

entrevistas eu fiz, quantos ao vivo eu fiz, quantos eventos e 

atividades que eu e o coletivo fizemos. Coisas que sempre a 

comunicação fez e que eu acho que precisa ser mais expostos, 

ainda é muito velado.  
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uma pessoa que 

tem um espirito 

de liderança 

muito forte e tem 

algumas 

situações que a 

gente pode 

atropelar e 

invadir o espaço 

das pessoas e a 

gente já entra no 

viés da questão 

do diálogo, que 

falávamos antes, 

como via de 

tolerância e 

respeito. Mas 

também a gente 

poder avançar de 

acordo com as 

condições. 

Porque uma 

coisa é quando 

estamos só, 

outra coisa é 

quando estamos 

juntos. Se o 

negócio andar é 

todo mundo 

junto, mas se o 

negócio 

(programa) 

“flopar” (gíria), 

também é todo 

mundo junto, em 

tudo está seu 

nome. Mas 

foram 

momentos 

maravilhosos 

em que através 

do diálogo eu 

pude ensinar e 

aprender. 

As pessoas com 

quem trabalhei 

lá no Cuca 

sempre diziam 

que foi bacana 

aprender 

Voltando a esse momento de sensibilidade, diante tantos 

cursos, atividades e formações, a equipe de comunicação da 

rede era responsável para cuidar de várias coisas, enquanto nos 

do Conexoes Perifericas, a gente tinha todo um tempo para 

cuidar daquilo. E mesmo que fosse so dois dias por semana, 

oficialmente, a gente passava quase a semana toda para poder 

dar conta de fazer uma coisa bem acabada, o que acabou 

resultando em produtos maravilhosos, resultados bacanas. É 

claro que tivemos problemas, pois por mais que o aluno se 

destaque, seja protagonista, junto a equipe, há sempre um 

receio de quebrar o processo pedagógico. E acabar tendo 

aquela imagem de que o jovem está trabalhando mais que os 

próprios funcionários. É isso, que eu também acho por um 

outro lado ridículo, porque para uns casos a gente é só aluno, 

mas para outros casos a gente precisa dar conta do recado. 

Você quer dizer que havia uma suposta utilização da mão de 

obra do jovem, da força de trabalho do jovem. 

Isso, entendeu. Ai fica aquela coisa, a gente não quer suprir 

carência dos funcionários. Besha, né assim não! Se você tem 

uma coisa que precisa ser feita, ela tem que ser feita, o 

problema é que muitas das vezes, no caso de algumas 

instituições, é melhor feito do que perfeito. E esse “é melhor 

feito”, sai tão mal feito, que o preço da vergonha, meu amor!  

 

 

 

Em diversos momentos....teve momentos em que eu 

combinava de editar uma matéria feita com a turma e quando 

eu chegava o projeto estava todo pronto e editado, já esta feito 

e não tem mais nada que possa fazer, pois estamos com o prazo 

apertado. Sendo que faltava cinco dias para entregar o 

programa. Eu lembro que as pessoas sempre me apontavam 

para apresentar e eu me oferecia bastante para apresentar o 

programa, uma agenda da juventude e tudo e eu lembro que no 

ultimo dia de reunião de rede, para produzir o ultimo programa 

que era feito por todos, em rede, teve um certo atrito com a 

equipe. Eu tinha levantado a mão e a galera tinha também me 

indicado para apresentar o ultimo programa e a equipe deu 

total liberdade para gente decidir quem pudesse ser e quando 

me selecionara, mudaram de ideia, e disseram que eu poderia 

ajudar com o cenário ou com outra coisa... sabe...querendo 

trocar gato por lebre. Quando a gente chegou nas nossas casas, 

depois da reunião... 

 

 

 

resumindo, queriam me tirar da apresentação de qualquer jeito. 

Sim, depois da reunião ao chegarmos em nossas casa, teve um 

informe no grupo do whatsapp, que precisavam urgente de um 

apresentador de representasse o Mondubim, pois eram três 
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comigo, mas eu 

aprendi muito 

com eles. 

COLABORAÇ

ÃO 

 

LÁ NO 

CONEXÕES 

Aí, quando eu 

entrei no 

Conexões, toda 

semana estava 

lá. Eu já estava 

num nível em 

que a galera não 

estava mais 

conversando 

tanto entre 

equipe, só tinha 

as diretas para 

mim: “E ai 

Gomes, tu já fez 

a chamada? E ai 

Gomes, tu 

terminou o 

quadro?”. 

Coisas que eu 

penso que 

poderia ser 

assim “E aí 

Gomes tu 

precisa de 

alguém para 

editar, ou posso 

editar contigo”, 

sabe?! Estava no 

momento em 

que a equipe de 

comunicação da 

Rede Cuca 

estava 

intervindo em 

uns pontos para 

que mantivesse 

uma igualdade 

entre as 

atividades, para 

que os outros 

jovens 

caminhasse com 

apresentadores de cada Cuca, ai veio essa emergência. E que 

já tinham decidido outras duas pessoas, que também se 

garantia. Ai a gente teve que ir nos extremos, entrar em uma 

votação, para a gente, os jovens decidirem democraticamente 

quem apresentaria e a gente decidiu por um amigo nosso, que 

desenrolou lindamente o programa e terminou tudo bem. Eu já 

estava num nível que já tinha feito tanta coisa, já estava 

acabando a temporada, quer saber de uma coisa vou nem me 

estressar com isso, que já ta acabando e o conexões periféricas 

foi um basta para eu dar um tempo na Rede Cuca. Por que 

assim, quando você esta muito tempo em um equipamento, a 

gente fica num ciclo vicioso, faz um curso, termina, fica em 

casa, no outro mês , faz a matricula em outro curso e volta de 

novo e as pessoas tem entender, os jovens, eu digo, que temos 

que caminhar com as próprias pernas. Cursos, assim, esses 

processos pedagógicos, cursos livres não são garantias de você 

ser efetivado nas instituições. Agora que é uma boa vitrine, 

para aproveitar é sim, pois já saiu pessoas daqui e que hoje, 

trabalham na Tv Verdes Mares, na TV Diario, TVC, Sistema 

Jangadeiro, e estão em outros cantos ai dominando a cidade. 

Tanto dentro e fora da faculdade. Eu tenho maior prazer em 

falar isso. A gente tem que entender que a relação aluno e 

instituição nesse tipo de processo pedagógico, sempre vai ter 

esse tipo de problemas. 

 

 

Já melhorou o Conexões quando unificaram os Cucas, pois 

eu acho que é um trabalho mais consistente e mais fácil de 

trabalhar. Torna o processo mais eficiente. Antes era mais 

problemático, a equipe ficava numa rotatividade nos três 

Cucas, tinha reunião direto, no mínimo três por semana e 

quando concentrou num Cuca só, que foi nessa temporada 

que você esta acompanhando....acho que concentrou no Cuca 

Mondubim melhorou bastante. Lá a gente tem uma boa 

referencia , uma boa base e estrutura para o áudio visual, 

aonde a gente tem mais equipamentos, amplo estúdio para 

gravações internas, uma estrutura ótima que a gente pode 

explorar. E um dos grandes avanços foram as matérias 

externas, coisa que nas primeiras temporadas a gente era 

muito limitado a gravar no próprio Cuca. Já estávamos 

cansados disso, tipo, a gente olhava para o buraco da parece a 

gente já sabia que isso era gravado no Cuca. 

 

 

 

Traz sim, a gente ganha destaque, constrói valores, agrega para 

nós, agrega para eles. Acho que você usar de política pública 

e não se sentir empoderado de está dando resultado e de esta 

usufruindo disso....eu acho um completo idiota. Eu passei pela 

Rede Cuca e me sinto empoderado. Chupei a manga ate o 
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as próprias 

pernas, por que 

eu tenho essa 

consciência, de 

que tanto tempo 

de Rede Cuca, 

tem momentos 

que você 

percebe que 

você não precisa 

mais disso e nem 

viver com isso. 

Tem momentos 

que você tem 

que deixar de 

plantar, pois se 

não empobrece o 

solo. E só o que 

aparece no teu 

solo é praga para 

destruir tua 

plantação e 

tomei essa 

decisão de sair 

de lá. A equipe 

de comunicação 

teve que 

trabalhar o 

dobro com a 

gente, eu preciso 

fazer esse 

reconhecimento 

dessa galera, por 

questões de 

gestão 

estávamos no 

final sem 

professor, sem 

técnico, enfim.. 

 

 

 

caroço, engoli muitos caroços la dentro e não vou mentir, que 

lá foi um mar de rosas....Porque uma coisa é usufruir do 

equipamento e você ter liberdade para executar o que você 

acredita, agora a partir do momento em que você sente que 

estão querendo colocar um cabresto, sai fora. É complicado, 

pois as vezes se promovem em cima dos seus esforços. 

 

 

 

Se me deixar eu falo a tarde inteira (risos). Sim, acredito que 

o programa é uma oportunidade muito grande para os jovens, 

de ter esse contato com o mundo televisivo, jornalístico, 

comunicação e de você passar pelo processo pedagógico. 

Tivemos grandes revelações no mercado do audiovisual, da 

fotografia, do entretenimento, grandes destaques, a gente pode 

cobri eventos importantes como o Feira Massa, Evangelizar, 

Festival Internacional Concreto. E aqui a gente ver gente, faz 

contatos, faz pontes, ocupa todos os cantos. Eu tenho a certeza 

que toda forma que tenha de você crescer, aparecer e acontecer 

é válida para sermos protagonistas, sendo jovem ou não. 

 

Lilian Oliveira 

17/01/2019 

 

Entrevista 

realizada na 

praça de 

alimentação do 

Shopping 

 

 

 

 

Assim, eu entendo que seja a gente se propor as coisas e se 

colocar, de tomar a frente resume basicamente o que eu penso 

sobre autonomia e protagonismo. 
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Benfica, a 

convite da 

jovem. 

 

Lilian Oliveira 

tem 26 anos, 

atualmente mora 

com a mãe, no 

bairro Jockey 

Club, veio de 

escola pública, 

chegou na 

universidade 

federal, cursou 

cinema e 

audiovisual na 

UFC, passou 

pelo Conexões 

Periféricas na 

terceira 

temporada, 

realizada em 

2017. Ia de 

ônibus até o 

Cuca Barra do 

Ceará, pois essa 

foi a última 

temporada que o 

projeto 

aconteceu 

simultaneament

e nas três sedes. 

No momento 

não está 

trabalhando 

 

MOMENTO 

MAIS 

EMPODERAD

O 

Eu diria que 

agora. Porque 

assim, durante a 

faculdade a 

gente tem que 

fazer as coisas, 

assim.... Embora 

a gente esteja 

fazendo a 

faculdade que a 

 

 

 

 

Na minha visão a pessoa empoderada precisa ter autonomia, é 

condição básica. 

 

 

Amigas, mesmo...Amigas que encontrei em alguns trabalhos 

que eu pego. São pessoas reais em que me inspiro. Pois elas se 

jogam para fazer as coisas. Então eu me considero autônoma 

e empoderada 

 

 

 

Já sobre o que eu penso de uma pessoa empoderada?! Humm, 

seria um pouco disso também, sabe. Que tem coragem de falar 

o que pensa, que se preocupa de saber o que é que está falando. 

 

Pensando especificadamente, o feminismo vem em mente 

agora. Tem alguns autores, como Simone de Beauvoir, uma 

autora brasileira negra, bem conhecida, que também fala sobre 

feminismo, sobre a mulher negra, esqueci o nome agora. Há 

lembrei é Djamila Ribeiro. Ela tem uma história bem forte no 

movimento feminista, aqui no Brasil e um posicionamento que 

eu acho bastante coerente, quando a vejo nos programas de 

TV. Tem muitas outras que acompanho, atrizes também, mas 

quem eu lembrei de imediato de referência foi ela. Quero ler 

outras autoras, mas não tive contato com os livros ainda. É 

importante citar um livro que me ajudou bastante nessa coisa 

de empoderamento. Nesse caso cito a Valerie Young, com o 

livro “ Os pensamentos secretos das mulheres de sucesso”. Ela 

fala sobre a síndrome do impostor, que eu percebi que tenho, 

mas já melhorei bastante após lê-lo e tenho assumido mais 

riscos em relação a carreira. 

 

 

 

Por exemplo, nesse caso do Conexões Periféricas. A gente era 

totalmente voluntários, sem nenhuma ajuda de custo. A 

gente tem que se virar. Eu por exemplo, tinha terminado a 

faculdade e não tinha nada. Até certo ponto tinha dinheiro para 

as passagens, teve um momento que a grana acabou e eu vendi 

uma câmera minha para pagar as passagens de ônibus e poder 

continuar do projeto. E quando consegui trabalho, tive que sair 

do projeto. Mas tinha essa coisa de precisar de dinheiro para 

chegar até lá. Mas se não fosse isso, se eles dessem todos os 

subsídios básicos, creio que autonomia seria apenas uma 

questão de postura mesmo, sabe. Da gente se colocar para 

fazer as coisas. A falta do dinheiro atrapalha, afeta algumas 
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é condição 
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gente escolheu, a 

gente está dentro 

de um programa, 

tem que cumprir 

prazos, 

especificações...

essas coisas, 

sabe!? Que não 

são totalmente 

livres, né. E 

agora, embora 

eu esteja ainda 

dentro de um 

contexto da 

sociedade, em 

que eu tenha que 

trabalhar para 

me manter, eu 

estou em 

momento que 

estou fazendo as 

coisas que eu 

gosto, com mais 

liberdade. 

Embora 

necessite de um 

trabalho, eu 

estou fazendo as 

coisas que eu 

gosto. Estou me 

propondo a fazer 

as coisas que eu 

gosto e não 

podia muito 

antes, por vários 

motivos. 

Principalmente, 

agora que 

terminei um 

relacionamento, 

estou sozinha... 

estou me 

propondo a 

escrever, que é 

uma coisa que eu 

sempre gostei, 

mas não fazia 

por conta de 

preocupações 

com a faculdade 

coisas, mas a questão de querer mesmo, depende de cada um. 

A gente se organizava para resolver tudo pela manhã, para não 

ter que passar o dia e gastar dinheiro com almoço, que é algo 

mais caro. 

 

Eu digo que é um programa em parceria com a TVC que tinha 

por finalidade produzir um programa aos sábados, com a 

participação dos jovens, com pautas definidas por jovens, com 

um programa produzido pela juventude periférica da cidade. 

Também oferece formação na área de comunicação. Para mim, 

foi uma experiência rica, foi onde eu pude colocar em pratica 

o que aprendi na faculdade. Correspondeu em parte, minhas 

expectativas. Como disse, teve coisas que eu me 

decepcionei. Teve coisas que eu pensei que era de um jeito, 

ou melhor, que foi vendido de um jeito e foi de outro, na 

verdade não foi bem assim... 

 

A questão dos equipamentos, por exemplo. Parece que no 

Cuca no Mondubim e no do Jangurussu, que foram lançados 

depois, as coisas lá eram melhores. O Cuca da Barra do Ceará, 

que foi o primeiro e o que eu participei. As coisas eram mais 

antigas e poucas. Acredito que por ser o primeiro, eles 

esqueceram de atualizar o da Barra. Então, a gente ficava com 

aquela coisa, de que a gente tinha menos equipamentos em 

vista dos outros Cucas. A gente tinha que dá um jeito de dar 

certo para todo mundo. O programa tinha em torno, três a 

quatro quadros e a gente tinha que se dividir para gravar. Não 

tinha como gravar ao mesmo tempo todos os quadros, todas as 

equipes não podiam trabalhar, simultaneamente, sabe. E o 

nosso planejamento tinha que ser em torno disso, dos poucos 

equipamentos, além do tempo que era bem curto, pois a gente 

tinha só umas duas semanas para produzir um programa. Eu 

acho muito pouco tempo, duas semanas, para gente que nunca 

fez isso, produzir meia hora de programa. 

 

Apesar de tudo isso, o que te fez continuar no projeto? 

Foram muitos desafios né, como você mesmo disse, a 

questão de dinheiro, passagem, os equipamentos, a 

decepção de terem vendido algo e depois não era o que você 

pensava...enfim, o que te motivou a ficar? 

Foi assim, logo no primeiro programa as pessoas gostaram 

muito do resultado, do trabalho que tinha feito. A direção dos 

quadros eu que tinha feito e as pessoas disseram “ nossa, ficou 

muito bom”, fizeram até comparações. E eu fiquei muito feliz 

com esse reconhecimento, porque até aqui nunca tinha 

recebido um retorno tão imediato de um trabalho na área. Eu 

fiquei super empolgada, já queria ficar de qualquer forma, pois 

eu via como uma possibilidade de entrar para TV que era o 

que eu queria fazer. Pois a princípio, eu queria me formar em 
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e outras coisas. 

Agora estou me 

permitindo a 

aprender uma 

língua, tentar um 

concurso. Então 

só agora pude 

me fazer isso. 

Outro momento 

marcante, foi 

quando eu me 

percebi 

feminista. Até 

então, ficava a 

dúvida se eu me 

encaixava, 

depois que eu 

entendi, que 

venho 

acompanhando 

outras mulheres 

que me 

inspiram, então 

eu acho que esse 

e um momento 

de 

empoderamento. 

 

CONEXÕES 

EM QUE SE 

SENTIU MAIS 

PROTAGONIS

TA 

Foi o que abriu a 

temporada. Foi 

um programa 

sobre a cidade de 

Fortaleza, que 

tinha imagens 

sobre a cidade, 

pessoas falando 

sobre seu ponto 

de vista da 

cidade, assim 

como pessoas de 

fora. Nesse meio 

tinha alguns 

pontos 

turísticos, a 

gente montou o 

jornalismo e isso foi um gás, e fui continuando. E as pessoas 

foram elogiando. 

 

 

Sim, a gente tem que assumir isso. Embora eles tenham um 

direcionamento a passar para gente, a gente tem que assumir 

as funções, fazer acontecer, ir atrás de exercer as tarefas, 

cumprir prazos. É o momento que a gente tem que mostrar que 

é mais que jovens comunicadores, que a gente é profissional, 

pois vai ser exibido na TV, está na internet, então a gente tem 

que cumprir isso. Então eu vejo que nesse sentido, o 

programa possibilita um certo empoderamento, sim. 

 

 

Apesar da pouca formação e experiência de alguns, a gente 

tinha consciência que para ser exibido na TV precisa de uma 

qualidade básica. Diferente o que é produzido para internet, 

por exemplo, que ampla. É tanto que a gente ao terminar um 

programa, era passado para todos assistirem, e definir algo em 

conjunto, antes de ser transmitido. Todos assistiam, antes de ir 

pro ar, e se tivesse algum problema a gente corrigia. Esse 

retorno de perto, dos professores, era muito bom. Nosso 

professor era o Danilo, ele saiu hoje. 

 

Sim, com o rodizio de funções isso é possível. É claro, que tem 

pessoas que irão se afinar com algumas funções de qualquer 

forma. Tipo, eu tinha muita facilidade na edição, perto de 

outras pessoas, mas tinha um rodizio e nisso aí tem autonomia, 

basta querer. Eu passei por quase todas as funções. Eu não 

gravei cabeça, pois foi na época que tive que sair do projeto 

para trabalhar fora. Eu gostava mais de fazer a captação e a 

edição de vídeo, que é a parte em si do audiovisual.  

 

Só pela questão do direcionamento. Por que foi a coisa que eu 

disse que foi a decepção, pois quando foi divulgado o edital do 

programa, e pelos programas que eu já tinha assistido, eu tinha 

entendido que o jovem chegava com demandas suas, 

demandas relacionadas aos seu bairro e comunidade e levava 

para encaixar no programa. Inclusive eu queria ter levado uma 

pessoa relevando do meu bairro, para falar algo da 

comunidade e todos pudessem assistir. Mas por questões de 

direcionamento maior, não foi possível. Chegaram para gente 

e disseram que tinha um tema da temporada e tudo, toda pauta 

tinha que ser relacionada ao tema. O meu tema era Cidade, 

infância e juventude, era como se fosse uma dissertação sobre 

a vida na cidade, como crescer na cidade de Fortaleza. A gente 

teve que pensar dentro disso, eu reconheço que era interessante 

pois tínhamos um limite, um fio condutor, mas em 

contrapartida, ter que pensar temas relacionadas a este fio 

condutor, também nos limitou. Mas depois eu tentei ver a 
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programa. Eu 

roteirizei, editei, 

participei de 

toda a produção. 

A gente 

demorou um 

pouco a sair na 

TVC, para ficar 

um folego sabe. 

Para quando 

lançar o 

primeiro, já ter 

estocado outros 

programas e a 

gente ter tempo 

para produzir os 

demais.  

 

 

PROTAGONIS

TA NO 

CONEXOES 

PERIDERICAS 

 

Sim, eu acabei 

assumindo 

muito a edição e 

direção dos 

quadros. Eu 

tinha muito essa 

orientação do 

áudio visual, 

porque eu acho 

que eu era a 

única da turma 

que tinha essa 

formação em 

áudio visual e 

por algum 

motivo as 

pessoas sempre 

tinham 

referência a mim 

nesse quesito. O 

professor 

validava minhas 

ações, e eu 

gostei de ter sido 

referência pra as 

pessoas, embora 

vantagem disso, alguém disse e eu acatei, “se você for para 

TV, você vai trabalhar dessa forma, não se pode fazer tudo que 

se quer”. Eu aceitei. A gente tentou se encaixar dentro disso, 

teve temas que eu gostei bastante. Foi bem democrático as 

escolhas das pautas, dos entrevistados. Algumas pessoas já 

chegavam com sugestões e diziam no grupo, só era acatado se 

todos concordassem e era natural, cada um pegava o que tinha 

mais interesse em fazer e assim funcionava. 

 

Bem, certeza essa questão da ajuda de custo, porque é exigido 

uma carga horária, é exigido uma disciplina e a gente, jovem 

precisa de uma contrapartida para isso. A maioria são 

estudantes que precisam se manter, e o básico muitas vezes é 

empecilho. Para ir, para passar o dia, para ir para as coberturas, 

é preciso o mínimo. Como eu sei que tem outros programas do 

Cuca, que oferece esse mínimo aos jovens, acredito que o 

Programa poderia também oferecer, para gente poder ficar 

mais tranquilos. Uma sugestão também, é a gratuidade das 

passagens, do lanche, e que seja pontual, isso é possível para 

Prefeitura. Outra coisa, poderia melhorar a estrutura física, as 

vezes tem estúdio, mas não tem câmera disponível, tem 

microfone, e não tem câmera...enfim, o mínimo de 

equipamentos para as demandas que surgem e para a 

quantidade de jovens que aparecem para as formações. 

 

Acredito que sim, de certo modo o bairro é uma coisa grande, 

eu conheço muita gente, mas eu vejo que teve gente que foi 

referência para seu bairro, comunidade, que levou o nome a 

identidade de onde veio para o programa, e que também foi 

reconhecido pela comunidade após o Programa. Tem essa 

coisa de se ver né! Eu não tive a oportunidade de me ver nas 

telas, pois sair antes de concluir essas gravações. E para os que 

tiveram acho foi importante para eles, para os amigos, 

familiares, comunidade, ter essa representatividade numa TV, 

ao ver aquele jovem. A periferia é grande, e mesmo que não 

seja meu bairro, eu sinto esse empoderamento coletivo ao 

vermos o Cuca nas imagens, ao vermos nossos colegas lá 

falando de assuntos que nós escolhemos, ao vermos as 

comunidades expostas, de forma que não tem espaços em 

outros programas. 

 

 

Nessa edição de 2017, em que eu participei foi bem menos. 

Porque teve esse recorte da linha editorial, e a gente ficou 

muito no Cuca, maioria das entrevistas aconteceram por lá. A 

gente falou de coisas que não eram especificas e que não eram 

da periferia, pois como o programa era sobre a cidade, a gente 

acabou que não falando da periferia em certos momentos. 
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na vida eu 

sempre pegue 

essa postura de 

liderança, foi a 

primeira vez que 

eu via que as 

pessoas tiveram 

um olhar de 

admiração pelo 

meu trabalho. 

Isso foi 

imporante, eu 

me sentir 

empoderada por 

fazer aquilo que 

estudei dentro e 

trazer para 

dentro do 

programa e ser 

validado por 

todos.  

 

 

Sim, depende da nossa criatividade, de como a gente faz, até 

porque a gente tem ideia de fazer diferente de tudo que tem na 

TV comercial, se não tem nem porque a gente ta aqui. A gente 

tem que fazer diferente e a gente conseguiu manter esse padrão 

diferencial por toda temporada. 

 

 

 

Um misto dos dois. Assim, é quase impossível em um grupo 

não ter competitividade e falando em TV sempre tem aquela 

pessoa que quer aparecer mais que as outras (risos). Então a 

competição era mais nisso, de querer aparecer na TV. Tinha 

algumas pessoas já formadas em jornalismo, e queria dizer que 

apareceu na TV, como um trampolim para trabalhar em TV, 

não era todos, mas teve isso. 

 

 

Liliane Freitas 

24/01/2019 

 

 

Temporada: 3ª 

Temporada/ 

Tema: Cidade 

Viva/Ano: 2017. 

Entrevista 

realizada em: 

_24_/_01_/_201

9_ 

Entrevista 

realizada na casa 

da jovem, em 

Maranguape. 

 

*Breve 

histórico de 

vida: Meu nome 

é Liliane, sou 

formada em 

jornalismo pela 

faculdade 

cearense, hoje 

estou cursando 

 

Considero autonomia uma pessoa forte, equilibrada e 

independente, seja financeiramente, pessoalmente e 

espiritualmente. Porque a autonomia parte de pessoas 

resolvidas e inteligentes, que sabem enfrentar as 

dificuldades sozinha, que amadurece com as lutas diárias 

da vida, que saem de sua zona de conforto em busca dos 

seus ideais. Que sabe aproveitar as oportunidades para se 

enquadrar no meio social para conquistar o seu espaço. Meu 

maior exemplo de autonomia é a minha própria mãe que, 

sozinha, criou e sustentou três filhos, deu alimentação, 

educação e nos fez cidadãos críticos e coerentes na sociedade. 

Não fez corpo mole em nenhum momento de sua vida, 

batalhou sozinha para que hoje, pudéssemos seguir o seu 

exemplo, ser autônomos, independentes e ter o nosso próprio 

espaço. 

 

 

Vejo que empoderamento está ligado a autonomia, e eu, 

particularmente, me considero uma pessoa empoderada, 

pois me conheço por dentro e por fora, conheço a minha 

essência e me amo por ser quem sou, pelo o que sou e de 

onde vim. Sei das minhas características, dores, superação e 

do meu papel como mulher/jovem no meio social. Me orgulho 

da minha evolução, a qual me fortaleceu. Assim também, ser 

uma pessoa que perpassa a outras pessoas o conceito do seu 
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pós-graduação 

em assessoria de 

comunicação 

pela mesma 

instituição. Sou 

a filha caçula, de 

dois irmãos, sou 

de família 

humilde e 

honesta, minha 

mãe sempre foi 

empregada 

doméstica e 

sempre batalhou 

para nos dar o 

melhor.  

 

 

COMO 

CHEGOU NO 

CONEXÕES 

Já tinha ouvido 

falar do 

programa, mas 

não conhecia 

bem, foi quando 

soube que a 

prefeitura ia 

lançar o edital 

para a 3ª 

temporada, 

então fui 

pesquisar sobre 

o projeto para 

saber mais... 

gostei e achei 

bem 

interessante, 

pois iria viver na 

prática a 

produção de um 

programa de tv 

aberta. Resolvi 

me inscrever, fui 

chamada para 

entrevista, 

passei na seleção 

e entrei no 

projeto. Foi a 

temporada que 

próprio valor, viver de forma sem pressão social e sem seguir 

a massa popular.  

 

 

 

Para mim, protagonismo é a pessoa que se destaca, que muda 

a realidade que vive e impacta a vida de outras pessoas a serem 

mudadas também. Exemplo disso, é o jovem comunicador 

que, está inserido em movimentos sociais e culturais, a fim 

de retratar a valorização do jovem da periferia. Na rede 

cuca, por exemplo, somos verdadeiros protagonistas, 

temos vez e voz para abordar diversos assuntos, como 

também opinar. 

 

 

 

 

Não necessariamente. Embora a palavra autonomia seja 

sinônimo de independência, está ligado também a liberdade. 

Há casos e casos, porque existem pessoas que tem liberdade, 

mas não é uma pessoa determinada. Para ser autônomo antes 

de tudo, precisa ser determinado e decidido. A independência 

e a liberdade serão consequência de todo esforço. 

 

 

 

Claro! Ambos se completam para ter estabilidade que todo 

jovem sonha.  

 

 

 

 

 

 

 

Creio que sim! Na verdade, a pessoa empoderada precisa criar 

condições de si, e uma delas é garantir sua autonomia, porque 

assim, elas terão recursos para fazer sua própria condição de 

vida como quiser.  

 

É ser decidido! Quando a gente saí da nossa zona de conforto, 

já é o primeiro passo de um sujeito ser protagonista. Sim, me 

considero, desde o momento que decidi me destacar na vida, 

para ser alguém melhor em todos os âmbitos. Acredito que 

autonomia e empoderamento são critérios para o 

protagonismo, faz parte, um complementa o outro para o 

sucesso. 
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durou mais 

tempo, 8 meses, 

permaneci no 

programa até o 

fim.  

 

 

Não tenho renda 

fixa, mas me 

considero 

autônoma. 

Tenho minha 

independência 

financeira desde 

os meus 18 anos 

quando comecei 

a trabalhar em 

industrias e call 

centers para 

comprar minhas 

contas. Uma 

prova disso, foi 

quando consegui 

pagar a minha 

faculdade 

sozinha, com 

meu próprio 

dinheiro, fruto 

do meu trabalho. 

Foi uma grande 

conquista para 

mim, pois 

enquanto eu 

ralava duro para 

pagar a 

faculdade, 

muitos amigos 

meus 

desfrutavam do 

FIES, que hoje 

estão tentando 

quitar a dívida, 

enquanto a 

minha já está 

quitada a muito 

tempo. 

 

 

 

Faz sentindo! Até porque a pessoa quando vive em situação de 

vulnerabilidade social, quando determinada na vida, ela quer 

se destacar, se reiventar, quer almejar um futuro melhor, e isso 

será possível se ela escolher ser protagonista de sua própria 

história. 

 

 

 

 

Sim, não precisa competir e nem diminuir ninguém para se 

destacar seja onde for, a pessoa protagonista tem luz própria, 

ela brilha em qualquer lugar. Tudo é possível (risos), creio que 

seja possível ser protagonista por meio de uma ação diretiva. 

Claro, haviam restrições. Ninguém podia fazer “o que queria”, 

mas a diretiva do programa ajudava muito na autonomia e no 

protagonismo dos jovens. 

 

 

O conexões é um projeto que permite a interação do jovem da 

periferia a participar da produção de um programa de tv aberta. 

A minha motivação a participar do projeto, primeiramente, é 

pelo fato de gostar de contribuir com projetos sociais que 

pensam na valorização da juventude pobre, negra, LGBTQ+, 

etc. E também para pôr em prática a teoria estudada na 

faculdade, vivenciar de perto a produção de um programa de 

tv. Sinceramente, eu esperava mais do projeto, poderia ter sido 

melhor, no sentindo de dar mais espaço para os jovens. Acho 

que faltou um pouco mais interação por parte dos 

coordenadores do projeto. Os jovens sentiam falta disso. 

 

 

Sim! Quando os jovens tinham ideias de pautas e ficavam à 

vontade para produzi-las, ou quando eles tinham espaço para 

discutir qualquer assunto e também de opinar. Me sentia 

autônoma quando sugeria pautas e os demais colegas 

colocavam em ação. Em algumas vezes, eu criava a pauta e 

tinha a liberdade para produzi-la sozinha.  

 

O programa possibilitava o empoderamento tanto individual 

como coletivo! Isso acontecia quando todos jovens se 

respeitavam e aceitavam as escolhas de cada um. O respeito 

também partia dos supervisores do programa, e fazia com os 

jovens se sentissem mais à vontade para que pudessem 

transparecer quem realmente eram. 

 

 

Sim. Isso também acontecia, às vezes. Menos o bloqueio, isso 

não existia. Um exemplo disso, foi quando vi que faltava mais 

interação da parte dos coordenadores do programa para com 
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EU SOU 

AUTÔNOMA 

E 

EMPODERAD

A 

Não tenho uma 

referência 

específica, ou 

posso dizer, que 

minha referência 

vem de mim 

mesma. Me 

considero sim 

empoderada, por 

uma pessoa que 

levo a minha 

vida da melhor 

forma possível, 

busco sempre 

ser feliz nas 

pequenas 

coisas... O que 

me faz ser 

empoderada é 

pelo fato de 

olhar para trás e 

ver o quanto eu 

evoluí e lutei 

para ser quem 

sou hoje. Isso 

me orgulha! 

 

Até hoje sou e 

sempre serei 

autônoma e 

empoderada. 

Desde que 

coloquei na 

cabeça que iria 

lutar pelos 

sonhos, decidi 

buscar minha 

autonomia e 

independência. 

Eu não tinha 

com quem 

contar, então fui 

correr atrás, e 

consegui, ou 

pelo menos 

os jovens. Muitas vezes as ideias dos jovens eram barradas por 

algum motivo e até mesmo pela falta de interação deles. 

 

 

O que poderia melhorar dentro do projeto é mais engajamento 

dos coordenadores e supervisores do programa. Algumas 

vezes nos sentíamos “soltos”, e isso nos fazia ficar 

desmotivados. 

 

 

Sim, claro, o projeto leva a transformação social! Muitos 

jovens concluem o programa transformado, e os que não eram 

empoderados, saíram empoderados. Assim, como eu, os 

jovens concluíram o projeto com diferentes formas de ver e de 

se entender com a vida. Conseguimos absorver novas 

percepções sociais, políticas... com o pensamento mais crítico 

e participativo no meio social. É como se abrissem a mente 

e os olhos dos jovens para a realidade da vida/mundo, 

principalmente os que entram mais “verdinhos”, esses saem 

com todo “gás” a fim de fazer diferente.  

 

 

Preza sim, pelo o coletivo! Os jovens que encaram esse 

projeto, são jovens que possuem o espirito solidário. O 

programa só os incentivam a serem mais solidários e 

participativos na sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sim, me senti protagonista dentro do programa! Anh, acho que 

permitir que o jovem seja o centro de todas as etapas, 

permitindo que fiquem mais à vontade para dar suas opiniões 

sem restrições, que se sintam confortáveis para diálogos e 

decisões... Enfim, Tudo isso facilita o protagonismo.  
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estou tentando. 

(risos). 

 

 

 

 

APÊNDICE K - ANÁLISE TEXTUAL DISCURSIVA CATEGORIZAÇÃO INICIAL 

ENTREVISTADOS 4ª TEMPORADA – CONEXÕES PERIFÉRICAS 

ENTREVISTADOS UNITARIZAÇAO CATEGORI

ZAÇÃO 

   

Nome Fictício: Alice 

das Maravilhas 

Realizada em 

15.01.2019 

Não quer ser 

identificada 

 

Moro com meus pais, 

no Mondumbim, 

periferia de Fortaleza, 

próximo ao Cuca e a 

Godofredo Maciel, às 

vezes venho a pé, uns 

30 minutos a pé, às 

vezes venho de ônibus 

ou de carona. Fiz letras 

na ufc, terminei em 

2017.2 e 2018.1 entrei 

no jornalismo, na 

Faculdade Cearense. 

No momento não estou 

trabalhando, mas ajudo 

de vez em quando 

minha mãe no salão 

que ela tem em casa. 

Quanto a escrita e 

leitura, eu tinha uma 

conta no instagram, que 

falava sobre livros, e eu 

abandonei, mas 

pretendo voltar. (risos) 

O nome do perfil é 

Uma garota atípica. 

Não estou atualizando, 

mas ainda está ativa a 

conta. Era uma forma 

de monitorar minhas 

leituras, compartilhar 

as leituras, praticar a 

Acredito que é quando as pessoas tenham a oportunidade de 

fazer algo só sem depender dos outros, mas que possa conciliar 

também. Que não seja aquela autonomia voltada para o ego, 

que seja uma coisa em conjunto. Porque na verdade quase 

sempre precisamos de alguém, mas que essa precisão seja um 

suporte, uma ajuda. Quando se tem a oportunidade de sair da 

zona de conforto e fazer algo só. 

 

 

 

 

Deixa eu catar aqui na minha memória...humm (responde 

pensativa). É que estão muito próximos autonomia de 

empoderamento, não é?! É quando uma minoria tem a 

oportunidade de se destacar, de ter visibilidade em uma 

determinada situação, perante a sociedade ou um grupo. Eu 

acredito que seja isso, empoderar-se! 

 

Acho que depende muito, por exemplo, tem gente que não tem 

tanta aptidão para ser protagonistas das coisas que se mete a 

fazer, mas ainda assim ela é autônoma e nada a impede de 

buscar o empoderamento. 

 

 

Eu creio que sim, Isabel , que a liberdade e a independecia seja 

condições necessárias para a autonomia, pois se alguém ficar 

te poldando, você acaba bloqueando, então a liberdade é bem 

vinda para que a autonomia possa acontecer. 

A maioria dos jovens ainda estão sem estabilidade 

financeira. Você considera que há possibilidade de ser 

autônoma, ainda sendo dependente financeiramente? 

Sim, eu mesmo por exemplo, sou dependente dos meus pais, 

financeiramente, mas sou autônoma, eu decido parte das 

minhas coisas. Quando passei no Conexoes, meus pais ficaram 

muito felizes, embora a gente esteja investindo, pois é algo 

voluntário. A gente precisa de dinheiro para o básico, como o 

da passagem, o lanche ou almoço, essas coisas. É tanto que 

ainda estou por aqui, mesmo diante de todas as dificuldades 

relacionadas ao financeiro e diante a falta de presença dos 
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escrita, essas coisas, 

sabe! Um dia eu volto! 

 

COMO CHEGOU 

NO CONEXÕES 

PERIFÉRICAS 

Fui para uma entrevista 

de estagio e lá uma 

menina mencionou o 

programa como 

experiência 

profissional, eu achei 

interessante. Também 

tinha visto na TVC, 

mas não sabia bem 

como era a ideia do 

programa. Até estava 

comentando com meu 

irmão esses dias, o 

Cuca é muito próximo 

da minha casa, sempre 

tive vontade de 

participar dos cursos 

daqui, mas nunca vim 

por preguiça e falta de 

motivação. E quando 

essa menina, na 

entrevista de estágio 

mencionou o programa 

eu já me liguei: nossa 

será que tem pre-

requisito e posso 

participar? Meu irmão 

me mencionou num 

post quando saiu o 

edital para essa seleção, 

e eu me inscrevi, ainda 

com medo, pois sou 

recente no jornalismo, 

não tenho experiência 

na área, e achei que a 

seleção tinha alguma 

condição de pré-

requisito. E aqui estou? 

 

EU SOU 

EMPODERADA 

Eu me considero uma 

pessoa empoderada, 

sim! Devido minhas 

opnioes, minhas 

atitudes, eu controlo de 

certo modo, eu não me 

deixo influenciar. 

Mesmo vivendo em 

alunos no projeto, eu ainda estou aqui. Me considero autônoma 

naquilo que me proponho fazer. 

 

Me chama atenção o movimento feminista. Abriu meus olhos, 

minhas perspectivas em relação aos temas tratados aqui no 

Conexões, ficaram mais visível, Antes eu sabia muito por 

cima, alguns preconceitos, mas aqui no projeto tive uma 

vivencia com uma colega, que ficou responsável pelo 

programa que abordava o feminismo, eu aprendi muito. Além 

disso, tem uma vloguer a jojo, youtube, o conteúdo dela me dá 

um respaldo para procurar saber mais. Na verdade, eu acho que 

muitos são feministas e nem sabem por falta de informação. 

 

 

 

 

 

Todo dia é uma oportunidade diferente que nos aparece. Eu me 

sinto protagonista sim, mesmo com as adversidades que 

aparecem. Por exemplo, hoje mesmo minha mãe disse 

“Menina você vai levar almoço? Não tem vergonha de comer 

isso na frente das pessoas?” Ela fala brincando, sabe. Tem dias 

que fico direto, que nem trago almoço, mas explico para 

ela...”Mãe eu vou, eu enfrento o que for, nem que fique com 

fome, mas não posso deixar passar a oportunidade de ir ate ao 

final. Tipo, semana passada, tivemos que ficar direto e não 

trouxe almoço, e as meninas compartilharam comigo,uma deu 

um pedaço de bife, outra de arroz, enfim, deu certo, então eu 

considero sim que superar as adversidades é uma via de 

protagonismo. 

 

 
Quando a gente entra aqui são várias cabeças diferentes. São 

várias perspectivas. Principalmente, nas reuniões de pauta 

onde todos podem dá sua opinião, mas nem todas são 

convenientes para o programa. Enfim, logo no começo a gente 

percebe uma galera que quer ser mais protagonista que a outra, 

não que isso seja um problema. Mas aqui eu acredito que 

todos podem ser protagonistas, por causa da ideia do 

rodizio de funções e atividades. Ninguem vai fugir de nada. 

O projeto da oportunidade disso, mas nem todos tem a 

maturidade que eu tenho, e que outras pessoas do grupo 

também tem, de entender que aos poucos essa autonomia tem 

que partir de cada um. Cada um pode chegar e se 

responsabilizar por uma tarefa, basta querer. Como o edital 

abriu e viram que era um programa de TV e isso meche muito 

com o ego das pessoas, as deixam deslumbradas, enquanto 

outras vem para aprender mesmo para viver tudo isso que o 

Cuca oferece. Tem uns que gosta de roteiro, outros gostam de 

aparecer nas câmeras, outros vem pela emoção, outros vem 

para aprender. É isso! 

 

 

Sobre a proposta de Juventudes em Movimento, que é a linha 

editorial dessa temporada, eu acredito que fica muito 
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uma família tradicional 

eu tenho uma mente 

aberta e tento ser mais 

flexível com algumas 

questões. E eu não abro 

mao da minha forma de 

pensar. A gente sempre 

tem que ver as 

variáveis, não podemos 

nos fechar em verdades 

absolutas. Nesses 24 

anos, o que me 

representou como uma 

pessoa empoderada, 

esse momento que 

estou aqui . Quando 

menor participei de um 

concurso de modelo, 

passei para segunda 

fase e tal mas enfim, 

mesmo não sendo o que 

queira, mas considero o 

agora um momento de 

pleno empoderamento, 

é minha estadia no 

Cuca através do 

Conexoes Periféricas. 

Eu me desabrochei 

muito nesses últimos 

meses. Aqui está sendo 

um divisor. Mesmo 

apesar das dificuldades 

pessoais, financeiras, 

apesar dos 7 x 1 (risos, 

piada interna, se refere 

a vetação do primeiro 

programa). Ainda sim, 

eu considero tudo como 

experiência acumulada. 

Por isso que eu quero ir 

até o final. Eu sou uma 

pessoa que nunca gosto 

de me expor, mas aqui 

o que aparece eu faço, 

esse é meu momento de 

protagonismo. Tanto 

que para barrar a 

timidez eu sempre faço 

vídeos do celular, para 

eu conseguir fazer o 

meu melhor aqui. 

 

 

EXPERIENCIA 

MARCANTE 

aberto....(falando mais baixo). É um desabafo, sabe! Por mais 

que digam que o programa é produzido por nós, a gente tem 

que seguir um padrão, um modelo. É possível ter autonomia 

sob ação diretiva, desde que haja uma troca, um dialogo. 

Aquela coisa cede daqui, contorna dali. Por ai a gente vai tendo 

uma certa autonomia, meio controlada, limitada. Uma hora 

alterna, meio controlada para não virar bagunça, meio limitada 

para manter uma logística de organização das coisas. Até 

porque aqui é um equipamento público, né, sabemos que é 

preciso uma gestão, ainda que se trabalhe o protagonismo e 

autonomia dos jovens. 

Tem essa questão do grupo né. A ideia de uma tem mais 

projeção que as dos outros, nas reuniões de pauta e na 

condução do programa, mas assim falo de um bloqueio 

pessoal, sabe. Bloqueio meu, de falar minha ideia, expor o que 

penso. As vezes ficava calada e outra pessoa dava a ideia que 

estava pensando e era aceita. Alguém corta a ideia durante a 

conversa ai se perde.  

 

 

 

A vontade de fazer isso acontecer sabe. Não vou negar, que me 

irrita a falta de comprometimento das pessoas, isso interfere no 

andamento do programa, fica sobrecarregado para uns. Tudo 

isso é complicado, mas a vontade e o meu comprometimento é 

maior, desde a seleção, quando tinha medo de não passar por 

conta do lance de ficar na frente das câmeras, como foi no meu 

teste pratico. Mas eu quero ir até o fim e dizer a Alice das 

Maravilhas participou dos Conexoes Perifericas. Eu gosto de 

preencher as lacunas, mesmo diante das dificuldades internas 

e extenas 

 

Éramos uns 15 eu acho, hoje temos a frequência de quase 3 ou 

4 e olhe lá. Acho que no começo foi um processo bastante 

lento, a gente passou um mês por ai, discutindo as todas as 

pautas do programa, ai na outra metade do mês a gente 

começou a gravar e na outra semana montamos o programa. 

Então veio a notícia que o primeiro programa era um teste, um 

experimento. Não faço a mínima ideia porque eles barraram o 

primeiro programa, quero acreditar que foi um teste mesmo. 

Assim quando li o edital eu vi que eram três fases, a primeira 

era um modulo teorioco, a segunda era a parte técnica e a 

terceira, era a parte pratica. Mas a gente começou meio que ao 

contrário, a medida que íamos tendo a teoria já estávamos na 

pratica, ai tivemos muitos momentos de pratica e agora 

voltamos para teoria. Essa de dizer que era um episódio teste, 

e não considerar o trabalho que tivemos, acabou que dando 

uma rasteira em todo mundo. Aff... eu falo demais, né!, E por 

mais que as pessoas tenham o que fazer na vida, fora isso aqui, 

nesse momento o projeto não foi prioridade. Escutei um caso, 

que a menina não ia participar de uma tarefa porque era férias 

e ela ia viajar. Eu estou aqui, em plena as férias. Eu levei isso 

aqui, como prioridade desde o início, apesar de todas 

dificuldades. 
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DENTRO DO 

CONEXÕES 

PERIFÉRICAS 

(Risos tímidos) 

Ai...ffoi a gravação das 

cabeças do programa 

sobre feminismo. Eu 

gostei de todas as vezes 

que eu fiz no 

improviso. Teve 

algumas gravações 

externas em que não 

estava escalada para 

fazer as gravações e por 

conta das faltas eu 

acabei indo. O Rafael 

sugeriu para eu ir e eu 

fui. Foi algo bem 

inusitado, não contava 

com isso. Acredito que 

eu venho melhorando, 

eu me lanço. Teve uma 

entrevista que fiz e que 

foi programada, foi 

com a Zoraia, foi a 

minha primeira. Eu não 

estava muito bem, não 

tinha noção, me travei, 

não me senti acolhida 

pela equipe, a colega 

que entrevistava junto 

comigo estava me 

cortando nas perguntas 

e a gente não 

ornamentava muito 

bem juntas. 

 

 

 

 

Eu acho que deveria começar pela parte teórica, apesar de 

alguns ter uma certa experiência na área, mas ninguém tem 

embasamento técnico sobre um programa de tv, por isso 

estamos aqui. Não deveria procrastinar muito o 

desenvolvimento do projeto. Deveria passar essas informações 

para gente se motivar a fazer um programa de TV. Deixar 

claro, de início o formato, o que eles querem da gente, explicar 

a proposta do programa, os quadros, as normas, para depois 

passar para pratica, quando já se sabe dos limites do programa. 

Porque foi muita pratica e depois teoria, nessa temporada. E 

essa questão da evasão também é complicado, porque cada um 

que participa tem que refletir, será que isso vai ser prioridade 

para mim? Mesmo sendo um trabalho voluntario? Ate porque 

a falta de um implica no esquema de rodizio de funções. A 

gente forma uma equipe com tais funções, e se teve que refazer 

de novo, algumas pessoas repetem as mesmas funções...Eu 

percebi que teve um momento, em que eu e minha colega 

estávamos mobilizando as pessoas a participarem. É tão ruim 

você fazer algo em que as pessoas não estão na mesma energia. 

Eu fico muito p... da vida, com isso. Faltou reciprocidade, 

engajamento, proximidade. Eu fico falando no grupo do 

whastsapp, quem vem, quem fez isso, e só terças e quintas não 

basta para a produção de tv. Devia ter mais compromisso por 

todos, ate em tempos fora do projeto. 

 

Sim acredito que o Conexoes é uma via de empoderamento 

social, pois aqui temos um espaço que muitos jovens não tem, 

até eu na faculdade de jornalismo não tive o que tive aqui. Esse 

espaço ofertado a minorias, como nos jovens da periferia, 

falando da periferia. O cuca é muito aberto, não existe pré-

requesito para participar, até quem não é da área pode ser 

jovem comunicador. Aqui é o único lugar que acolhe o jovem 

e o insere para esse tipo de comunicação projetando a periferia. 
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Nome Fictício: 

Jenifer 

15.01.2019 

 

Tem 28 anos, casada 

há 7 anos, formada 

em jornalismo pela 

Estácio FIC 2017.2 

(há um ano), no 

momento não está 

trabalhando, por não 

encontrar nada na 

área, mora no Bom 

Jardim. 

Primeiro, autonomia para mim fora a parte, o Cuca, 

principalmente enquanto mulher, é conseguir se 

posicionar, principalmente no mercado de trabalho, se 

manter, ter sua estabilidade própria, pessoal. 

Independente de eu ser casada ou não, eu acho muito 

importante a gente ter essa autonomia em poder dizer 

“essa é minha profissão”, “esse é meu emprego”, “é isso 

que eu faço” e “eu ganho a vida com isso”. Isso é muito 

importante. Embora no momento não esteja trabalhando, 

mas é isso que eu estou buscando. Em um momento da 

minha vida eu já vivi isso e gostaria novamente. Então 

basicamente, autonomia no geral é isso, está ligado a 

inserção no mercado de trabalho. 
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COMO CHEGOU 

NO CONEXÕES 

PERIFÉRICAS 

Eu vim para o 

Conexões porque 

terminou a faculdade 

e eu fiquei sem nada 

para fazer, 

literalmente, pois a 

faculdade ocupava 

quase todo o meu 

tempo. Saiu o edital e 

uma pessoa que 

trabalha no Cuca me 

enviou e eu me 

inscrevi com o intuito 

de ter experiência na 

área, como nunca 

estagiei e trabalhei, 

tenho zero 

experiência na área 

de 

comunicação...inclus

ive a estrutura daqui é 

excelente, e aqui a 

gente ver muita coisa 

que a gente não ver 

na faculdade, por 

causa do tempo, da 

falta de 

disponibilidade de 

equipamentos, e aqui 

no Cuca tudo é mais 

acessível, quando 

participamos de 

algum projeto. 

Quando me inscrevi , 

resolvi concorrer a 

dois editais: o do 

Conexões Periféricas 

e do Repórter Cuca, e 

no final eu passei 

apenas para o 

Conexões. E nesse 

mesmo período 

participei do projeto 

Correspondentes O 

Povo, que é realizado 

Isso mesmo (risos) Claro que outras pessoas me espelham 

e eu me espelho em outras pessoas, obviamente. Tenho 

outros exemplos, de mulheres empoderadas. Porque eu 

sempre procuro me espelhar em outras mulheres, pois 

é importante termos representatividade do que é nosso. 

Claro, que há homens empoderados, mas eu prefiro me 

espelhar em mulheres, porque ela já vem de um 

histórico social de minorias, marginalizado, 

excludente, então eu acho que ela tem muito ainda do que 

se empoderar.  

 

Eu gosto muito da Jojo, a blogueira do youtube. Tem uma 

amiga minha, que ela nem sabe, mas ela e muito bacana 

para mim. Ela sempre teve que brigar muito desde cedo, 

perdeu a mãe muito jovem, ficou numa situação 

complicada para se afirmar na vida e inclusive foi ela que 

me introduziu nessa parte teórica do feminismo, do 

empoderamento feminino. Talvez ela nem saiba disso, 

mas de fato foi ela.  

 

Eu particularmente, sempre fui muito feminista de 

nascença, mas não sabia pois não tinha conhecimento do 

tema, quando tive acesso aos conceitos, através dela, 

soube articulá-los. Foi ela que me abriu a esses destinos, 

me ajudando a ter propriedade do que eu já tinha. 

 

Nem tanto. Pois ser livre é uma criança de 5 anos pode 

ser livre para certas coisas e nem por isso ela é autônoma. 

Necessariamente a conquista da liberdade e da 

independência resulta na autonomia do sujeito, com 

certeza. Você vai crescendo, individualmente, 

pessoalmente e ai essa busca, essa construção livre, vai te 

levar a uma autonomia desde que a esteja buscando. 

 

Acho que dá. Assim, autonomia de escolhas né...a própria 

questão de decidir se quer morar com os pais é uma 

autonomia, é um direito seu que você escolheu. No 

momento eu não tenho renda fixa, não trabalho e nem 

dependência financeira, pois no momento dependo do 

meu marido basicamente, para questões financeiras. Mas 

ainda assim eu me considero uma pessoa autônoma, 

porque eu que me governo, mesmo que seja com o 

dinheiro dele (risos), na verdade em parte eu governo o 

dinheiro dele.  

 

 

É sim, a autonomia é condição necessária para o sujeito 

empoderar-se. Ser empoderado sem ser autônomo soa 

meio falso, meio fake, como dizem hoje, porque se você 

não tem autonomia, você não consegue manter seu 
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em parceria com o 

Cuca. 

 

EU ME SINTO 

EMPODERADA 

Cara, pode até que 

para outras pessoas 

elas não sintam isso, 

mas eu me sinto 

empoderada oh! Eu 

me considero, sim! 

Eu sou minha 

referência de 

empoderamento 

,além de outros é 

claro. 

 

MAIOR 

REFERENCIA 

SOU EU! 

Eu me descobri muito 

quando terminei meu 

trabalho de conclusão 

de curso (tcc). Eu 

sempre fui 

empoderada no 

sentindo de ser dona 

de mim, de ter minha 

opinião e lutar por 

elas. 

Foi sobre as questões 

do feminicídio na 

comunicação 

cearense, como os 

jornais cearenses 

abordavam na época. 

Porque hoje essa 

mesma pesquisa já 

traria conclusões 

diferentes. Mas na 

época eu pesquisei 

como os portais de 

jornalismo cearense 

tratavam o 

feminicício com 

relação ao 

assassinato de 

mulheres. Eu busquei 

saber se eles usavam 

os termos na notícia. 

empoderamento no sentido ideológico. Então se a 

autonomia não tiver presente, temos um empoderamento 

fake. Um exemplo mais marcante de empoderamento 

para mim aconteceu recente. O grupo de mulheres que se 

juntaram durante as eleições para se manifestar, para 

protestar, para se colocar contra, a favor, o levantamento 

de hastags, para mim são movimentos de 

empoderamento. Pois em tempos passados a gente não 

via isso.  

 

E particularmente, o momento em que eu me senti mais 

empoderada foi quando eu me formei, por conta do meu 

tcc, e também porque foi muita luta para chegar lá, não 

foi fácil entrar na faculdade, não foi fácil me manter lá, 

por diversos motivos, então chegar lá e receber aquele 

canudo seco sem nada dentro (risos) foi muito importante. 

 

 

Sim, sim o Conexões leva o empoderamento social. Pelos 

caminhos tortuosos que a gente pega até chegar o produto 

final, que é o objetivo do projeto, embora não seja meu 

objetivo final. O programa oportuniza a condição de levar 

jovens pobres, da periferia, para uma situação de mídia, 

em um espaço estatal, é um lugar de fala aonde o jovem 

pode falar das suas realidades, das suas percepções, ideias 

é sim um empoderamento em grupo, pois a gente fala o 

que somos, o que vivemos, a gente fala da periferia. É 

uma versão da periferia, que quase sempre as pessoas não 

estão acostumadas a ver, ou nem sabem que existem.  

 

Ontem estava conversando com o motorista se o Bom 

Jardim é um lugar perigoso. Eu disse que sim, é como 

qualquer outro bairro da cidade de Fortaleza, a diferença 

é que a maioria aqui é favela, classe baixa, então acham 

que aqui é pior que a Aldeota, mas la também tem crime, 

trafico, roubo, assalto igual no Bom Jardim, e a mídia só 

noticia aqui. Por isso que é relevante a gente mostrar, pelo 

Conexões Periféricas esse sentido da periferia que só a 

gente enxerga. 

 

 

É a oportunidade de usar um espaço que é seu. A rede 

Cuca é um equipamento que é um espaço dos jovens se 

esse espaço ta disponível então vamos usar. Eu me sinto 

protagonista aqui, sim! Pessoalmente, Coletivamente. 

Termina o dia eu me sinto a protagonista desse babado 

aqui, entende! Embora as vezes nem faça muita coisa, as 

vezes eu só dou pitaco, mas mesmo assim tudo que a 

gente fala e faz é recebido, mesmo que não seja usado, 

tudo é absorvido, dialogado. Então ser protagonista é isso 
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Hoje seria diferente, 

pois eu consigo 

visualizar bem mais 

os termos na mídia, 

diante minha 

ampliação de 

perspectiva sobre o 

assunto atualmente. 

Então, poder estudar 

sobre isso, me 

perceber feminista 

nos textos que eu li, 

me entender mulher 

forte, nas teorias que 

eu abordei, foi muito 

importante para mim. 

Toda essa teoria, 

livros, historias, 

exemplos que eu 

consumi, tudo isso 

me fez perceber 

empoderada, por 

tudo que eu já fazia, 

por tudo que já vivia 

por tudo que eu já 

era. Eu só embasei 

teoricamente tudo 

isso. Meu marido diz 

que eu fiquei mais 

feminista depois do 

meu tcc. (risos) 

PROJETOS 

FUTUROS 

EMPODERADOS 

colocar para frente 

tua pesquisa 

Penso, inclusive eu 

tenho um projeto que 

eu escrevi ano 

passado, em que eu já 

pensei no nome, pois 

não é uma coisa 

facial, quem pensa 

que é mas não é. Eu 

quero montar um 

blog sobre o tema 

femininismo, sem ser 

muito maçante, 

porque já tem muita 

coisa ai né? Muito 

é ter seu lugar de fala e se posicionar nele. Qualquer 

pessoa pode ser protagonista, basta querer. 

 

Certeza, você sair do lugar de expectativa da maioria e 

superar suas próprias expectativas, pois todos nos tempos 

dificuldades básicas, como o dinheiro da passagem para 

chegar ate aqui, alimentação para ficar por aqui, então 

superar isso tudo, e mesmo assim manter-se no projeto é 

sim um protagonismo em nossas vidas. E esse 

protagonismo conduz ao jovem a transformação 

social. Porque você se esforçar, ter noção do que você 

conseguiu com seu esforço é importante em qualquer 

construção da fase da vida, seja criança, jovem, adulto. 

 

 

É um projeto muito massa, poderia ser...como é que eu 

possa dizer. Alguém vai ver isso não né?! 

Pois é, o programa é massa demais, pois ter acesso a 

quantidade de equipamentos que a rede disponibiliza, são 

coisas que na faculdade a gente nem chega perto de ver. 

A gente sabe que existe, mas é uma burocracia para ter 

acesso. É diferente aqui, como tudo é conduzido no 

Conexões. Por mais que siga uma linha editorial, uma 

linha de raciocínio, por mais que isso tudo seja pré-

definido, a gente consegue utilizar tudo. Por exemplo, a 

gente chega na rádio para gravar um spot, a gente tem a 

autonomia de conseguir sem burocracia. Nada aqui é cem 

por cento vetado. Podemos utilizar desde que haja o 

diálogo. Eles estão abertos para discutir qualquer 

sugestão que venha da nossa parte. 

 

 

o projeto correspondeu minhas expectativas, mais ou 

menos. Eu não pensei que ia ter tantos altos e baixos, mas 

em linhas gerais, sim.  

 

 

 

A gente viu que teve grande evasão dos alunos, e eu 

continuei porque não sou de desistir das coisas pela 

metade. Inclusive, eu sou casada há sete anos, então 

desistir não faz parte da minha rotina. Terminei minha 

faculdade no tempo certo, não gosto de desistir de nada, 

é uma coisa particular minha. Em segundo lugar, se eles 

dão todo esse aparato, toda as condições possíveis, ainda 

que o Conexões não seja divulgado (pois ainda não foi ao 

ar), ainda assim é valido, por causa do lance da 

experiência. O processo para mim, está sendo mais 

importante que o produto de tv a ser emitido na TVC. 
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conteúdo solto. Então 

eu estou estudando, 

como faz melhor e 

para eu dar vazão a 

tudo isso que está 

dentro de mim. Na 

parte acadêmica, eu 

penso muito em dar 

prosseguimento, 

inclusive eu nem 

pensei fazer 

especialização, eu 

acho que um 

mestrado cairia 

melhor, mas tudo 

nesse contexto. 

 

O QUE O 

CONEXÕES 

ACRESCENTROU 

Foi muito a questão 

de saber que mesmo 

me desafiando eu sou 

capaz. Coisas que eu 

achei que eu não ia 

fazer nunca, deram 

certo. Eu sinto que se 

amanhã uma empresa 

de televisão me 

chamasse para 

trabalhar, eu iria 

conseguir fazer o que 

me desse para fazer. 

Porque eu cheguei 

aqui sem experiência 

nenhuma, e nem a 

teoria na faculdade 

me proporcionou o 

que vivenciei aqui. 

Aqui eu me descobri. 

Eu vou sair daqui 

com muitas 

conquistas, com mais 

empoderamento, 

principalmente 

dentro da minha área 

de trabalho, com 

muito mais 

protagonismo 

pessoal e com mais 

 

 

Com certeza, a questão de dar liberdade para gente fazer 

acontecer. Quando eu cheguei aqui, eu me escondia das 

câmeras. Me escondia geral, na real. Na faculdade 

também passei por isso, se tivesse um trabalho que 

exigisse ir para as câmeras e tivesse a opção de ficar 

olhando, eu ia na opção de ficar olhando (risos). Eu fugia 

mesmo. Mas como estamos na chuva para se molhar, a 

aqui no Conexões aconteceu de não ter ninguém para 

fazer, então eu fui la e fiz.  

 

Nesse sentido, eu acho que eu me empoderei muito, pois 

eu fui me acostumando, fui relaxando, fui vendo que eu 

era capaz. Então o empoderamento no Conexões foi fazer 

algo, como falar diante das câmeras, em que eu achava 

que não era possível e tive como fazer. Não foi algo que 

me apaixonei, definitivamente essa não é minha paixão 

no jornalismo, ser repórter ou apresentadora, mas eu me 

descobri capaz de fazer. E isso é uma forma de 

empoderar. Você deixar que os outros descubram as suas 

possibilidades. E o Cuca permite isso com o Conexões. 

 

 

Sim, embora haja uma certa liberdade e autonomia, 

principalmente no acesso aos equipamentos e as 

dependências do Cuca, as vezes a gente volta para traz, 

ate mesmo retrocede ao ponto que estávamos. A gente 

chega a gravar um produto todo e de repente aquilo não 

serviu, porque aquilo não era a ideia, porque não estava 

na qualidade devida, enfim isso nos deixou meio perdidos 

no limbo, sem saber o que é de fato para fazer, como pode 

fazer e nós refletimos, até que ponto a gente pode ser 

autônomo ou não. Até que ponto a gente é pré-

determinado de fazer. O projeto tem uma linha editorial, 

que é juventudes e movimento e tem todo um conceito de 

que é um programa que é feito pelos jovens. Então, se é 

feito pelos jovens a gente entende que o conceito é nosso, 

que a gente que tem as ideias, que a gente tem as pautas, 

claro que tudo sobre supervisão, mas a gente não pensou 

que fosse tão forte, no sentido de ter que voltar 

programas, vetar processos como nesse sentido, quebra a 

autonomia da gente.  

 

Podemos dizer que seria uma autonomia bloqueada, 

limitada, controlada? 

É...esta mais para controlada. Limitada não, porque aqui 

ninguém nunca disse “você não pode fazer isso”, aqui 

entre em consenso sempre é feito algo, embora seja 

guiado por eles ou pela gente. Só que nesse consenso, 
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autonomia. Eu 

consigo dizer, hoje, 

que isso ai eu sei 

fazer, isso ai eu 

consigo fazer. 

 

 

 

 

diante desse contexto, acho que esta sendo guiado mais 

por eles. 

 

Sei lá, tipo assim, desde o começo deveria avisar que tem 

algo pré-definido, o que pode e o que não pode. O que 

tem que ser e o que não tem que ser feito. O que tem de 

mais e o que tem de menos, porque estando tudo 

delimitado desde o começo, facilita o processo final. Por 

exemplo, eu estou no Conexões desde o começo e nunca 

faltei um dia, se procurar nas frequências tem minha 

assinatura, de manhã e à tarde. E olhe que teoricamente, 

os encontros não é a tarde. Mas eu fico aqui desenrolando 

outras coisas. Eu acho importante, se temos tempo livre é 

bom ficar um tempo a mais, pois abre outras 

possibilidades e eu estou me permitindo a isso. É 

importante se fazer presente, pois quando aparecer uma 

oportunidade de emprego, a pessoa que se faz presente 

vem na memória primeiro, entendeu? Não adianta passar 

por aqui, ingressar em todos os projetos e quando surgir 

uma oportunidade seu nome não aparecer primeiro. É 

importante se fazer presente em outros momentos que não 

são obrigatórios. 

 

 

 

Em algum momento rola sim uma picunhinha entre um e 

outro. Mas eu entendo que de uma maneira geral, o 

protagonismo é para ser coletivo, solidário, todos devem 

se permitir ser protagonista, a Rede Cuca, os professores, 

os colaboradores, os jovens, enfim todos são 

protagonistas. As reuniões refletem isso, elas são sempre 

assim, dialógicas. É importante que as pessoas se 

identifiquem no lugar de protagonistas e se esforcem para 

estar lá. Então o conceito do programa é de protagonismo 

coletivo. Aqui, a gente chama os outros, aqui tem 

inclusão, só não participa quem não quer. Sempre tem o 

que fazer dentro do programa. Inclusive de pessoas novas, 

quem já participou tende a chamar pessoas que não 

passaram por tal função para sentir aquela experiência. 

Uma coisa é o mercado de trabalho que gera certa 

competição. Aqui não vejo isso, somos protagonistas sem 

competir um com ou outro. 

 

 

Mesmo assim é possível, por mais que a gente tenha uma 

linha editorial, a gente consegue delinear essa linha de 

acordo com aquilo que a gente quer falar. Só precisava 

ser mais exposto essas linhas, logo de início para não 

acontecer o que vivenciamos com a vetação do primeiro 

programa. Dizer o que pode, o que não pode. Por 
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exemplo, o assunto é feminismo. A gente consegue falar 

tranquilamente do assunto, desde que esteja dentro da 

linha editorial inicial do programa. Mas sim, a gente 

consegue expressar algo conforme nossos pensamentos. 

Há uma autonomia ai. Pelo menos nesse programa, em 

que eu estive à frente de tudo, eu consegui desenvolver o 

assunto sem problemas com as pautas, nada que fosse 

contra aconteceu, então nesse caso o meu protagonismo 

gerou. Deu certo! 

 

 

 

 

Joana  

20/12/2018 

 

 

O MEU 

TRABALHO 

Eu faço parte de um 

grupo de teatro e de 

dragqueens. É a Cia 

Abreu de Vagalumes 

e House Of Silver, 

que é composto por 

eu e mais três 

meninas. A gente 

trabalha com 

espetáculos e dando 

oficinas, quando 

surge o convite. O 

grupo tem dois anos e 

meio, é iniciante mas 

muito rico em 

conteúdo. No grupo 

de drag, a gente 

trabalha muito as 

questões de 

identidade de gênero, 

sexualidade, artedrag 

e outras tematicas. A 

gente não se limita a 

um espetáculo, a um 

assunto, a uma 

performance. Tem 

isso mais também 

tem abertura para 

outras coisas que vão 

surgindo. Um grupo 

surgiu do outro, eu e 

 

 

Eu acho que ser autônomo é algo além do que ser uma 

pessoa independente, simplesmente. Ser autônomo é ter 

uma responsabilidade para si e levar isso com 

comprometimento, foco e a partir de outras vivencias a 

gente acaba se tornando ou é de fato uma pessoa 

autônoma. 

 

Fora o Conexões, eu trabalho com arte, então não tem 

como ser algo fixo, um salário todo mês. Eu ganho algum 

dinheiro quando minha apresentação tem cachê, então 

tudo que faço, todo produto artístico é tudo muito eu. É 

tudo muito autônomo. Meu, assim... meu e das pessoas 

com quem trabalho, é um ato autônomo. Ou seja, nem 

sempre tenho grana, mas isso não é condição para exercer 

minha autonomia. Certas apresentações, por exemplo, eu 

consigo ser autônomo sem um investimento financeiro, já 

outras, o financeiro interfere na proposta autônoma. 

Contudo, ainda que tenham problemas e interferências eu 

tento um meio de ser autônoma, dentro do contexto em 

que estou inserida. 

 

Depende. A autonomia tem várias vertentes, uma hora 

pode precisar da liberdade ou não, uma hora pode precisar 

da independência financeira, outra não. Depende do que 

você se propõe a fazer para conseguir a condição de 

autônomo. Mas eu creio que ser livre tem um link com o 

ser autônomo, há uma ligação bem estreita. 

 

 

A concepção de empoderamento que a gente escuta muito 

é a de que você encontra algo e pega para si, a forma que 

se apodera de algo, foi lá e pegou. Eu concordo em parte 

com isso, mas também discordo. Na verdade, ser 

empoderado é você ter a certeza do seu discurso, ter 

certeza do que você é, é ter certeza de várias coisas, 

diariamente. Todo dia a gente pode se empoderar um 

pouco mais. Todo dia é uma alternativa para nos 

empoderarmos. Então, quanto mais você descobre, 
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as meninas do teatro 

montamos o grupo de 

drag. 

 

Desde criança eu 

considero que tenho 

uma veia artística, 

sempre tive vontade 

de fazer teatro, 

sempre me metia nos 

movimentos 

artísticos. No colégio 

tentei fazer teatro, 

mas não deu muito 

certo pois não 

tínhamos verbas e 

nesse meio tempo eu 

conheci o Cuca 

Jangurussu, que é o 

mais perto da minha 

casa, foi onde 

conheci o teatro e 

estou até hoje. Foi o 

Cuca que me 

possibilitou de 

descobrir que eu 

queria o teatro para 

minha vida. 

 

COMO CHEGOU 

NO CUCA 

Na verdade, foi meio 

um acidente. E me 

inscrevi para o 

projeto Repórter 

Cuca e ao entrar no 

site para fazer minha 

inscrição, vi a 

oportunidade do 

Conexões Periféricas 

e fiz a inscrição. 

Então tentei para os 

dois, e hoje estou 

aqui e estou amando. 

 

 

 

pesquisa, ler, procura, conhece, busca, aprende, tem 

acesso a informação, você se torna uma pessoa 

empoderada. É algo construído, a cada passo, decisão 

tomada diariamente, é algo ilimitado, nunca acaba, nunca 

terá um ponto em que você chega e diz: eu sou 

empoderada e pronto, e acaba. Não é um ponto de 

chegada, é um ponto de partida. E todos os dias o 

empoderamento pode ser construído, pois todos os dias 

estamos nos construímos e nos desconstruindo e estamos 

nos empoderando de maneiras diferentes, todos os dias 

encontramos um empoderamento diferente. 

 

 

Quando eu decidi trabalhar com arte e levar para vida. Até 

então eu fazia arte, mas era apenas hobbie, sabe? Como 

nos tempos de escola, onde a única responsabilidade da 

maioria é apenas o estudo, então nesse momento a arte me 

acompanhava como um momento de diversão. Agora, 

que eu terminei os estudos, eu percebi que a arte faz parte 

da minha vida e eu quero levar como profissão. Foi a 

partir daí, que eu percebi minha autonomia. Foi através 

desse conjunto de escolhas que levaram ao meio artístico 

que eu me senti empoderada, pois desconstruí muitos 

pensamentos que tinha antes 

 

 

O que posso dizer que é eram pensamentos retrógados, 

conservadores, e a arte me recolou nos lugares, me 

ensinou a me encaixar, aonde eu poderia chegar. Com o 

ingresso no meio artistico eu comecei a fazer “drag”, e só 

a partir de então eu mudei várias visões sobre o mundo. 

Está sendo minha faculdade da vida. 

 

 

Não. Mas não no sentido negativo. É que eu imaginei uma 

coisa e é outra totalmente diferente, pois só sabia do nome 

do projeto no ato da inscrição. Pensei: é um programa de 

tv em que vamos trabalhar audiovisual e comunicação. O 

básico do básico. Não imaginava o que me aguardava. Eu 

vim muito na surpresa, vim sem nenhuma expectativa 

pois não sabia do se tratava muito bem. E me inscrevi, na 

certeza que ia dá certo. E deu! Está sendo uma experiência 

única e divertida. No começo eu era muito calado e eu fui 

me soltando aos poucos. 

 

 

 

Não meu, não foi um momento somente meu, mas do 

coletivo. Eu destaco a participação das mulheres no 

audiovisual. Eu vi que teve uma presença muito forte de 
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mulheres em um projeto de audiovisual, e não é comum 

termos essa representatividade feminina. E eu percebi que 

no Conexões Periféricas isso é muito forte e é 

maravilhoso. A mulher conquistar esse espaço seja no 

audiovisual, jornalismo e cinema. E com essa 

acessibilidade todos ganham. Para mim esse foi o ápice 

do empoderamento, autonomia, protagonismo dentro do 

programa, tanto que rendeu um programa somente sobre 

o feminismo. 

Eu ainda não sei, não posso definir isso, pois até agora 

não fiquei tão responsável diretamente por uma tarefa 

dentro do programa. Talvez, próximo ano na construção 

do episódio exclusivo sobre a comunidade LGBT, eu me 

candidatei a tomar à frente. Talvez quando passar por esse 

processo haverá grandes chances de exercer a autonomia 

e o protagonismo individual no programa. Ainda não 

escrevi o roteiro, mas tenho muitas ideias para compor e 

executar. Se tornar responsável por algo, já uma maneira 

de exercitar a autonomia e um caminho que nos leva ao 

empoderamento. Passar um discurso que eu acredito para 

um programa de tv, onde muitos terão acesso, creio que 

esse será o meu momento. 

 

 

Eu acho que sim, porque como somos jovens 

comunicadores da periferia, o Conexões Periféricas acaba 

que trazendo essa representatividade da periferia. Então 

eu creio que o projeto oportuniza a autonomia a partir daí, 

mas depende muito da pessoa querer tomar posse dessa 

autonomia para si. O projeto acaba que criando essa 

autonomia e empoderamento nas pessoas, pois a gente 

fica responsável por aquilo, por aquilo outro, pelo áudio, 

pelo vídeo, pelo som e por tudo que o programa contém. 

A partir disso, é criado nas pessoas, um impulso para a 

autonomia e para o empoderamento. Pelo menos comigo 

foi assim, a responsabilidade dada, seja nos mínimos 

detalhes da criação do programa me proporcionou uma 

certa autonomia e um certo empoderamento. De primeiro, 

vem aquela insegurança, normal ne?! Mas eu senti que 

durante a experiência o projeto desencadeia isso em nós. 

 

 

(Falando baixo, quase cochichando) Ai nem sei se eu 

posso falar isso, mas como não vamos ser identificado 

então vou falar um pouco. Não é que eu me senti limitado, 

mas senti que algumas ideias foram barradas porque eu 

acho que o pessoal está muito preso ao antigo modelo do 

programa e eu acho que o programa tem que se expandi, 

evoluir e criar novas coisas a medida que as temporadas 

vão passando. Essa ligação com o passado não é muito 
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legal, isso limita, algumas pessoas podem até ficar 

inseguras ao falar suas ideias. 

 

Não falo de mim particularmente, falo do grupo em 

geral, o coletivo. Eu acho que é isso, não quero 

aprofundar muito nisso. Mas basicamente é que algumas 

pessoas estavam querendo limitar nossas ideias. Pessoas 

maiores, sabe. Essas pessoas queriam limitar as ideias ao 

formato antigo do programa e eu acho isso nada a ver, 

oh! Quanto mais oportunidade de fazer coisa nova, a 

galera deveria aderir e lapidar junto e não barrar, como 

foi feito, que se não a gente nunca vi evoluir. 

Eu acho que é isso mesmo, tudo se resolve no diálogo, na 

aceitação do novo e não se limitar ao passado. O passado 

é um grande aprendizado mas podemos ir além disso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinceramente não! Mas você acha que para ser 

protagonista era necessário o que? 

 Eu não sei dizer o que eu espero sobre os quesitos para 

ser protagonista. Eu não vou saber te responder essa 

pergunta, porque eu não sei bem o que é ser protagonista 

nesse contexto. 

 

 

 

 

 

É eu sei....enfim ser protagonista é estar em destaque 

naquilo que você se responsabiliza, não precisa ser 

necessariamente o papel principal. Ser protagonista é 

tomar aquilo para si e ter certeza daquilo que faz. A partir 

desse momento você é protagonista daquilo que você 

escolheu viver. E com escolha você cria autonomia e 

empoderamento e várias outras virtudes. 
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ENTREVISTADOS CONCEPÇÃO INDIVIDUAL 

 

AUTONOMIA EMPODERAMENTO PROTAGONISMO 
 

GOMES ÁVILA    TEMP. 

PASSADA 

“Autonomia é você 

poder ter a liberdade 

de buscar 

conhecimento para si 

e de você conseguir 

desenvolver suas 

próprias 

inquietações. Pois 

muitas vezes, quando 

a gente é criado numa 

bolha, 

principalmente na 

escola, a gente se 

sente em uma. A 

gente se sente 

moldado para passar 

a vida fazendo teste, 

tirando notas para 

agradar os pais, a 

escola e fazer aquele 

caminho escola, 

faculdade, sucesso. E 

nem sempre é 

exatamente assim. 

[...]Autonomia 

significa 
amadurecimento, de 

se autocriticar, de 

aprender a avaliar 

uma situação para 

várias crises 

existenciais, até você 

se encontrar até 

afirmar tudo isso 

para si, em primeiro 

lugar. 

 

Bem, autonomia é 

você ter a palavra 

final para si próprio. 

É você tomar suas 

decisões você tomar 

suas atitudes e suas 

ações”. 

 
 

“É verbo e adjetivo. O 

adjetivo de pessoas 

empoderadas e você 

todo dia conjugar o 

verbo empoderar-se. 

[...] quando eu pude 

sair com a roupa que 

eu bem entendesse, 

chegar em qualquer 

local de âmbito 

profissional e eu ser 

reconhecido pela 

minha pessoa, pela 

minha personalidade e 

pelo meu trabalho de 

militância. Por que ser 

empoderado é também 

você militar por algo 

em que você 

acredita”. 

“Par mim a gente tem 

que ser responsável, 

mesmo sendo jovem. 

Eu sempre tive essa 

visão de protagonismo. 

Nos somos responsáveis 

pela mudança, a gente 

carrega a mudança nas 

costas, na política, a 

gente carrega a mudança 

de revolução na 

sociedade, de novos 

olhares, novas gerações, 

dentro de casa [...]O 

protagonismo é a forma 

que o jovem encontra de 

usar os mais diversos 

recursos e desfrutar de 

oportunidades grandes 

para fazer acontecer no 

mundo. 
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LILIAN DE 

OLIVEIRA 

TEMP. 

PASSADA 

Assim, eu entendo 

que seja a gente se 

propor as coisas e se 

colocar, de tomar a 

frente resume 

basicamente o que eu 

penso sobre 

autonomia e 

protagonismo. 

 
 

Na minha visão a 

pessoa empoderada 

precisa ter autonomia, 

é condição básica. 

Que tem coragem de 

falar o que pensa, que 

se preocupa de saber o 

que é que está falando. 

 
 

Assim, eu entendo que 

seja a gente se propor as 

coisas e se colocar, de 

tomar a frente resume 

basicamente o que eu 

penso sobre autonomia e 

protagonismo. 

 
 

LILIANE 

FREITAS 

TEMP. 

PASSADA 
“Considero 

autonomia uma 

pessoa forte, 

equilibrada e 

independente, seja 

financeiramente, 

pessoalmente e 

espiritualmente. 

Porque a autonomia 

parte de pessoas 

resolvidas e 

inteligentes, que 

sabem enfrentar as 

dificuldades 

sozinha, que 

amadurece com as 

lutas diárias da 

vida, que saem de 

sua zona de 

conforto em busca 

dos seus ideais. Que 

sabe aproveitar as 

oportunidades para 

se enquadrar no 

meio social para 

conquistar o seu 

espaço. Meu maior 

exemplo de 

autonomia é a 

minha própria mãe, 

(...)” 

Vejo que 

empoderamento está 

ligado a autonomia, e 

eu, particularmente, 

me considero uma 

pessoa empoderada, 

pois me conheço por 

dentro e por fora, 

conheço a minha 

essência e me amo 

por ser quem sou, 

pelo o que sou e de 

onde vim. Sei das 

minhas características, 

dores, superação e do 

meu papel como 

mulher/jovem no meio 

social. Me orgulho da 

minha evolução, a qual 

me fortaleceu. Assim 

também, ser uma 

pessoa que perpassa a 

outras pessoas o 

conceito do seu 

próprio valor, viver de 

forma sem pressão 

social e sem seguir a 

massa popular.  

 

 

 
 

Para mim, protagonismo 

é a pessoa que se 

destaca, que muda a 

realidade que vive e 

impacta a vida de outras 

pessoas a serem 

mudadas também. 

Exemplo disso, é o 

jovem comunicador 

que, está inserido em 

movimentos sociais e 

culturais, a fim de 

retratar a valorização 

do jovem da periferia. 

Na rede cuca, por 

exemplo, somos 

verdadeiros 

protagonistas, temos 

vez e voz para abordar 

diversos assuntos, 

como também opinar. 

 

 

 
 

ALICE (IDENT. 

PRESERVADA) 

TEMP. 

ATUAL 

Acredito que é quando 

as pessoas tenham a 

oportunidade de fazer 

algo só sem depender 

dos outros, mas que 

possa conciliar 

também. Que não seja 

aquela autonomia 

É que estão muito 

próximos autonomia de 

empoderamento, não 

é?! É quando uma 

minoria tem a 

oportunidade de se 

destacar, de ter 

visibilidade em uma 

Todo dia é uma 

oportunidade diferente 

que nos aparece. Eu me 

sinto protagonista sim, 

mesmo com as 

adversidades que 

aparecem. Por exemplo, 

hoje mesmo minha mãe 
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voltada para o ego, que 

seja uma coisa em 

conjunto. Porque na 

verdade quase sempre 

precisamos de alguém, 

mas que essa precisão 

seja um suporte, uma 

ajuda. Quando se tem a 

oportunidade de sair da 

zona de conforto e 

fazer algo só. 

 

 

determinada situação, 

perante a sociedade ou 

um grupo. Eu acredito 

que seja isso, 

empoderar-se! 

Eu me considero uma 

pessoa empoderada, 

sim! Devido minhas 

opnioes, minhas 

atitudes, eu controlo de 

certo modo, eu não me 

deixo influenciar. 

Mesmo vivendo em uma 

família tradicional eu 

tenho uma mente aberta 

e tento ser mais flexível 

com algumas questões. 

E eu não abro mao da 

minha forma de pensar. 

A gente sempre tem que 

ver as variáveis, não 

podemos nos fechar em 

verdades absolutas 

disse “Menina você vai 

levar almoço? Não tem 

vergonha de comer isso 

na frente das pessoas?” 

Ela fala brincando, sabe. 

Tem dias que fico direto, 

que nem trago almoço, 

mas explico para 

ela...”Mãe eu vou, eu 

enfrento o que for, nem 

que fique com fome, mas 

não posso deixar passar a 

oportunidade de ir ate ao 

final. a gente percebe uma 

galera que quer ser mais 

protagonista que a outra, 

não que isso seja um 

problema. Mas aqui eu 

acredito que todos 

podem ser 

protagonistas, por causa 

da ideia do rodizio de 

funções e atividades. 
Ninguem vai fugir de 

nada. O projeto da 

oportunidade disso, mas 

nem todos tem a 

maturidade que eu tenho 

JENIFER 

(IDENT. 

PRESERVADA) 

TEMP. 

ATUAL 

Primeiro, autonomia 

para mim fora a 

parte, o Cuca, 

principalmente 

enquanto mulher, é 

conseguir se 

posicionar, 

principalmente no 

mercado de trabalho, 

se manter, ter sua 

estabilidade própria, 

pessoal. 

Independente de eu 

ser casada ou não, eu 

acho muito 

importante a gente 

ter essa autonomia 

em poder dizer “essa 

é minha profissão”, 

“esse é meu 

emprego”, “é isso 

que eu faço” e “eu 

ganho a vida com 

isso”. Então 

Cara, pode até que 

para outras pessoas 

elas não sintam isso, 

mas eu me sinto 

empoderada oh! Eu 

me considero, sim! Eu 

sou minha referência 

de empoderamento 

,além de outros é claro. 

É sim, a autonomia é 

condição necessária 

para o sujeito 

empoderar-se. Ser 

empoderado sem ser 

autônomo soa meio 

falso, meio fake, 

como dizem hoje, 

porque se você não 

tem autonomia, você 

não consegue manter 

seu empoderamento 

no sentido ideológico. 

Então se a autonomia 

não tiver presente, 

você sair do lugar de 

expectativa da maioria e 

superar suas próprias 

expectativas, pois todos 

nos tempos dificuldades 

básicas, como o dinheiro 

da passagem para 

chegar ate aqui, 

alimentação para ficar 

por aqui, então superar 

isso tudo, e mesmo 

assim manter-se no 

projeto é sim um 

protagonismo em nossas 

vidas. E esse 

protagonismo conduz 

ao jovem a 

transformação social. 
Porque você se esforçar, 

ter noção do que você 

conseguiu com seu 

esforço é importante em 

qualquer construção da 
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basicamente, 

autonomia no geral é 

isso, está ligado a 

inserção no mercado 

de trabalho. 

No momento eu não 

tenho renda fixa, não 

trabalho e nem 

dependência 

financeira, pois no 

momento dependo do 

meu marido 

basicamente, para 

questões financeiras. 

Mas ainda assim eu 

me considero uma 

pessoa autônoma, 

porque eu que me 

governo, mesmo 

que seja com o 

dinheiro dele 

(risos), na verdade 

em parte eu governo 

o dinheiro dele.  

 
 

temos um 

empoderamento fake 
fase da vida, seja 

criança, jovem, adulto. 

Eu me sinto 

protagonista aqui, sim! 

Pessoalmente, 

Coletivamente. Termina 

o dia eu me sinto a 

protagonista desse 

babado aqui, entende! 

Embora as vezes nem 

faça muita coisa, as 

vezes eu só dou pitaco, 

mas mesmo assim tudo 

que a gente fala e faz é 

recebido, mesmo que 

não seja usado, tudo é 

absorvido, dialogado. 

Então ser protagonista é 

isso é ter seu lugar de 

fala e se posicionar nele. 

Qualquer pessoa pode 

ser protagonista, basta 

querer. 

“A gente viu que teve 

grande evasão dos 

alunos, e eu continuei 

porque não sou de 

desistir das coisas pela 

metade.”  

DIEGO 

BERRETO 

TEMP. 

ATUAL 

Eu acho que ser 

autônomo é algo 

além do que ser uma 

pessoa independente, 

simplesmente. Ser 

autônomo é ter uma 

responsabilidade 

para si e levar isso 

com 

comprometimento, 

foco e a partir de 

outras vivencias a 

gente acaba se 

tornando ou é de fato 

uma pessoa 

autônoma. 

O projeto acaba que 

criando essa 

autonomia e 

empoderamento nas 

pessoas, pois a gente 

A concepção de 

empoderamento que a 

gente escuta muito é a 

de que você encontra 

algo e pega para si, a 

forma que se apodera 

de algo, foi lá e pegou. 

Eu concordo em parte 

com isso, mas também 

discordo. Na verdade, 

ser empoderado é você 

ter a certeza do seu 

discurso, ter certeza do 

que você é, é ter 

certeza de várias 

coisas, diariamente. 

Todo dia a gente pode 

se empoderar um 

pouco mais. Todo dia 

é uma alternativa para 

nos empoderarmos. 

É eu sei....enfim ser 

protagonista é estar em 

destaque naquilo que 

você se responsabiliza, 

não precisa ser 

necessariamente o papel 

principal. Ser 

protagonista é tomar 

aquilo para si e ter 

certeza daquilo que faz. 

A partir desse momento 

você é protagonista 

daquilo que você 

escolheu viver. E com 

escolha você cria 

autonomia e 

empoderamento e 

várias outras virtudes. 
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fica responsável por 

aquilo, por aquilo 

outro, pelo áudio, 

pelo vídeo, pelo som 

e por tudo que o 

programa contém. A 

partir disso, é criado 

nas pessoas, um 

impulso para a 

autonomia e para o 

empoderamento. 

Pelo menos comigo 

foi assim, a 

responsabilidade 

dada, seja nos 

mínimos detalhes da 

criação do programa 

me proporcionou 

uma certa autonomia 

e um certo 

empoderamento. 
 

Então, quanto mais 

você descobre, 

pesquisa, ler, procura, 

conhece, busca, 

aprende, tem acesso a 

informação, você se 

torna uma pessoa 

empoderada. É algo 

construído, a cada 

passo, decisão tomada 

diariamente, é algo 

ilimitado, nunca 

acaba, nunca terá um 

ponto em que você 

chega e diz: eu sou 

empoderada e pronto, 

e acaba. Não é um 

ponto de chegada, é 

um ponto de partida. E 

todos os dias o 

empoderamento pode 

ser construído, pois 

todos os dias estamos 

nos construímos e nos 

desconstruindo e 

estamos nos 

empoderando de 

maneiras diferentes, 

todos os dias 

encontramos um 

empoderamento 

diferente. 
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APÊNDICE L — ANÁLISE — CATEGORIA FINAL 

 

CATEGORIZAÇÃO FINAL 

 

CATEGORIAS 

CENTRAIS 

 

 

 

CATEGORIAS PERIFÉRICAS 

ASPECTO PESSOAL 

 

BREVE HISTÓRICO 

 

 

-------------- 

 

TRAJETÓRIA 

CONEXÕES 

PERIFÉRICAS  

 

 

 

 

 

 

-------------- 

 “SOU AUTONOMX” 

“SOU 

EMPODERADX” 

“SOU 

PROTAGONISTX” 

 Na vida 

 Dentro do Programa 

  

------------ 

 

 

 

ASPECTO TEÓRICO 

 

AUTONOMIA 

 

 

Gomes Ávila 

“Ser independente, capacidade de criação, de trabalhar as 

inquietações, pagar as contas” 

Lilian Oliveira 

 “Se propor a algo e tomar à frente” autonomia e protagonismo 

seguem a mesma lógica” 

 

Liliane Freitas 

“sabem enfrentar as dificuldades sozinha, que amadurece com as 

lutas diárias da vida, que saem de sua zona de conforto em busca 

dos seus ideais” 

 

Alice no país das maravilhas 
“É que estão muito próximos autonomia de empoderamento, não é?! É 

quando uma minoria tem a oportunidade de se destacar” 

 

Jenifer 

 “Posição no mercado de trabalho” 

 

Joana 

 

Responsabilidade – “ser autônomo é algo além do que ser uma 

pessoa independente, simplesmente. Ser autônomo é ter uma 
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responsabilidade para si e levar isso com comprometimento, foco e 

a partir de outras vivencias a gente acaba se tornando ou é de fato 

uma pessoa autônoma”. 

 

 

 

 

EMPODERAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomes Ávila 

- DEFINIÇÃO 

 

Descobrir, Conhecer para empoderar-se!!! 

 

Mudança para escola pública 

 

A satisfação de ter feito a escolha certa 

 

Juventude e empoderamento 

 

-EMPODERAMENTO SOCIAL 

 

Militância e Empoderamento 

 

Protagonismo Juvenil conduz a Transformação Social  

 

 

Lilian Oliveira 

Ser autônomo é condição básica 

Exemplo de pessoas empoderadas 

Coragem 

Saber o que fala 

Exemplos de pessoas empoderadas 

FEMINISMO 

Liliane Freitas 

 

Autoconhecimento “me conheço por dentro e por fora, conheço a 

minha essência e me amo por ser quem sou, pelo o que sou e de 

onde vim” 

 

Empoderamento Social: “É como se abrissem a mente e os olhos 

dos jovens para a realidade da vida/mundo” 

 

Alice no país das maravilhas 
Definição  

 

Referencias e exemplos 

 

FEMINISMO 

 

Jenifer 

EMPODERAMENTO - Referências em si e em outras 

mulheres - exemplo e inspiração de mulheres empoderadas 
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Maior Referencia sou eu! (Pessoal) 

 

FEMINISMO 

 

Joana 

 

 

EMPODERAMENTO e concepção geral e definição 

Quando me senti empoderado e autônomo 

pensamento desconstruído 

 

 

 

 

 

AUTONOMIA 

 

Gomes Ávila 

 

-DEFINIÇÃO 

* Gomes Ávila:  

 

Amadurecer, Autocritica, Autoafirmação. 

Autonomia 

Palavra Final 

Tomar decisões 

 

Autonomia e Liberdade 

 

Inquietações  

Ex: Escola – Bolha – Sem autonomia 

Ausência de Autonomia  

Autonomia, Independência e Responsabilidade 

 

Lilian Oliveira 

AUTONOMIA 

Liberdade e Independência 

Problemas e Adversidades 

 

Liliane Freitas 

Independência e Liberdade não RESULTA em Autonomia 

Condição Financeira não é necessário para o exercício da 

autonomia 

AUTONOMIA é condição para empoderamento 

 
Alice das Maravilhas 

Definição 

Fazer sem depender dos outros 

Autonomia voltada para o conjunto 

AUTONOMIA e EMPODERAMENTO como via para o 

PROTAGONISMO 
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AUTONOMIA Liberdade, Independência, Inclusive a 

financeira 

 

 
 

Jenifer 

AUTONOMIA: Definição “Posição no mercado de trabalho” 

AUTONOMIA: Liberdade e Independência não é condição 

necessária para o exercício da autonomia 

 

AUTONOMIA: Independência financeira também não é 

condição necessária para o exercício da autonomia 

EU ME CONSIDERO AUTONOMA: “Mas ainda assim eu me 

considero uma pessoa autônoma, porque eu que me governo, 

mesmo que seja com o dinheiro dele (risos)” 

AUTONOMIA E EMPODERAMENTO: Autonomia leva ao 

empoderamento 

 

Joana 

 

 

AUTONOMIA e concepção de liberdade e independência 

AUTONOMIA e concepção de liberdade 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUVENTUDES Gomes Ávila 

 

Dilema da juventude e a autonomia 

 

Juventude e Empoderamento 

 

 

PROTAGONISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gomes Ávila 

Definição 

 

 

 

Jenifer 

PROTAGONISMO E PERIFERIA “Ontem estava conversando 

com o motorista se o Bom Jardim é um lugar perigoso. Eu disse 

que sim, é como qualquer outro bairro da cidade de Fortaleza” 

Cuca, Diálogo e Protagonismo ( Pode ser relacionado com o 

pensamento do Gomes Ávila sobre “estourar as bolhas” 
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TERRITÓRIO 

E PERIFERIA 

 

Liliane Freitas 

 

DEFINIÇÃO E EXEMPLO “Que se destaca ... Exemplo disso, 

é o jovem comunicador que, está inserido em movimentos 

sociais e culturais, a fim de retratar a valorização do jovem da 

periferia” 

 

PROTAGONISMO 

Autonomia e Empoderamento condição para o Protagonismo 

Superar as adversidades é uma via de protagonismo 

Ação diretiva e Competitividade 

 

Alice 

Definição Protagonismo 

Superar as adversidades e um via de protagonismo 

AUTONOMIA e EMPODERAMENTO como via para o 

PROTAGONISMO 

 

Joana 

 

DEFINIÇÃO PROTAGONISTA – “A partir desse momento você 

é protagonista daquilo que você escolheu viver. E com escolha você 

cria autonomia e empoderamento e várias outras virtudes.” 

 

 

Jenifer 

 

Definição  

Superação das vulnerabilidades sociais como via de 

protagonismo 

 

Gomes Ávila 

 

Políticas Públicas 

Estoura as “bolhas Adversidades (medo da periferia, violência) 

Superação, Protagonismo 

 

Periferia, Cuca, Juventude 

Jenifer 

PERIFERIA “Ontem estava conversando com o motorista se o 

Bom Jardim é um lugar perigoso. Eu disse que sim, é como 

qualquer outro bairro da cidade de Fortaleza” 

Cuca, Diálogo e Protagonismo ( Pode ser relacionado com o 

pensamento do Gomes Ávila sobre “estourar as bolhas” 

 

 

ASPECTO CENTRAL 

 

 

Gomes Ávila 

Competição x Colaboração 

Diálogo 
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CONEXÕES 

PERIFÉRICAS 

E 

EDUCOMUNICAÇÃO 

 

 

 

 

 

CONEXÕES 

PERIFÉRICAS 

 

-AUTONOMIA 

 

-EMPODERAMENTO 

 

-PROTAGONISMO 

Feito por Jovens 

Descrição da rotina dialógica de produção 

Processo e Produto 

 

 

 

 

“Autonomia Limitada”: Bloqueio, Limitação, Privação. - 

Exemplo de Limitação 

 

Empoderamento Social 

 

Via de Protagonismo Juvenil 

 

Problemas e Desafios 

 

Sugestões de Melhoria 

 

 

Lilian Oliveira 

 

Definição do Conexões Periféricas 

 

Problemas e Desafios no Conexões Periféricas ( Decepção) 

 

Motivos para continuar no projeto : “O incentivo e o 

reconhecimento” - Adversidades, Superação e Vulnerabilidade 

Social 

 

Momentos mais empoderado e mais protagonista dentro do 

Conexões ( PESSOAL) 

 

Empoderamento e Conexões  

 

Empoderamento Social e Conexões 

 

Diálogo e Autonomia na produção 

 

Autonomia e Rodízio de funções  

 

Autonomia Limitada/Bloqueada 

 

Autonomia e Ação diretiva 

 

Competitividade e Colaboração/Solidariedade 

 

Sugestões de Melhorias 
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Liliane Freitas 

 

Definição 

O Conexões Periféricas oportuniza autonomia, protagonismo e 

empoderamento 

Autonomia Limitada 

Sugestão de Melhorias 

Conexões Periféricas Educomunicação ( Colaboração / 

Competição ): “Os jovens que encaram esse projeto, são jovens 

que possuem o espirito solidário” 

Sugestão para estimular o protagonismo dentro do programa 

 

Breve Histórico - Como chegou no Conexões Periféricas - Eu 

sou Autonoma, Eu sou Empoderada, Eu sou Protagonista. 

 

 

Alice 

Educomunicação, Colaboração e Competitividade “Mas aqui eu 

acredito que todos podem ser protagonistas, por causa da ideia do 

rodizio de funções e atividades” 

 

Conexões periféricas, autonomia e ação diretiva 

 

Conexões periféricas e autonomia limitada 

 

Conexões periféricas o que fez continuar motivos para ficar 

 

Conexões periféricas e os problemas e dificuldades 

 

Conexões periféricas soluções para os problemas 

 

Conexões periféricas e empoderamento social 

 

Breve Histórico – Como chegou no Conexões – Experiência 

marcante dentro do Conexões – Eu sou empoderada 

 

Jenifer 

Definição 

Expectativa 

Motivos para continuar no Programa 

Conexões como via de empoderamento  

CONEXÕES PERIFÉRICAS Autonomia limitada ( quem 

validou o termo) 

CONEXÕES PERIFÉRICAS Autonomia e Ação diretiva 

CONEXÕES PERIFÉRICAS O que pode melhorar 

(MELHORIAS) 

CONEXÕES PERIFÉRICAS educomunicação: competição x 

colaboração 

/Solidariedade 
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Breve Histórico – Como chegou no Conexões-Eu me sinto 

empoderada – A maior referência sou eu – Projetos Futuros – o 

que o Conexões me acrescentou. 

 

 

Joana 

 

Conexões periféricas e suas expectativas 

 

CONEXOES PERIFERICAS E O MOMENTO MAIS 

PROTAGONISTA 

CONEXÕES PERIFÉRICAS COMO VIA DE 

PROTAGONISMO 

CONEXÕES PERIFÉRICAS E AUTONOMIA LIMITADA 

SUGESTÃO DE MELHORIAS 

NÃO SE SENTIU PROTAGONISTA DENTRO DO 

PROGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

QUADRO RESUMO CATEGORIZAÇÃO E CONCEPÇÕES GERAIS DAS 

CATEGORIAS CENTRAIS 

 

 

ASPECTO 

TEÓRICO 

CATEGORIAS 

CENTRAIS 

(GERAL) 

 

 

CATEGORIAS PERIFÉRICAS (SUBSIDIÁRIAS) 

AUTONOMIA DEFINIÇÃO (CONCEPÇÃO GERAL SOBRE O ASSUNTO) 

 

AMADURECIMENTO, AUTOCRITICA E AUTOAFIRMAÇÃO. 

 

AUTONOMIA E A PALAVRA FINAL 

 

AUTONOMIA E O ATO DE TOMAR DECISÕES 
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AUTONOMIA E LIBERDADE 

 

INQUIETAÇÕES “EX: ESCOLA – BOLHA – SEM 

AUTONOMIA” 

 

AUSÊNCIA DE AUTONOMIA  

 

AUTONOMIA, INDEPENDÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 

AUTONOMIA é CONDIÇÃO PARA EMPODERAMENTO 

 

AUTONOMIA VOLTADA PARA O CONJUNTO 

 

AUTONOMIA E EMPODERAMENTO COMO VIA PARA O 

PROTAGONISMO 

 

AUTONOMIA LEVA AO EMPODERAMENTO 

 

 

 

EMPODERAMENTO 

 

DEFINIÇÃO (CONCEPÇÃO GERAL SOBRE O ASSUNTO) 

 

EMPODERAMENTO SOCIAL 

 

MILITÂNCIA E EMPODERAMENTO 

 

PROTAGONISMO JUVENIL CONDUZ A TRANSFORMAÇÃO 

SOCIAL  

 

SER AUTÔNOMO É CONDIÇÃO BÁSICA PARA EMPODERAR-

SE 

 

EXEMPLOS E REFERÊNCIAS DE PESSOAS EMPODERADAS 

 

CORAGEM, SABER O QUE FALA 

 

FEMINISMO 

EMPODERAMENTO SOCIAL 

 

AUTOACONHECIMENTO 

 

PENSAMENTO DESCONSTRUÍDO 

 

 

 

PROTAGONISMO DEFINIÇÃO (CONCEPÇÃO GERAL SOBRE O ASSUNTO) 
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ADVERSIDADES, VULNERABILIDADE SOCIAL E 

SUPERAÇÕES

  

 

PROTAGONISMO E PERIFERIA 

 

EXEMPLO E REFERENCIAS 

 

AUTONOMIA E EMPODERAMENTO CONDIÇÃO PARA O 

PROTAGONISMO 

 

AÇÃO DIRETIVA  

 

 

 

 

ASPECTO 

TEÓRICO 

CATERGORIAS 

GERAIS 

(ESPECÍFICAS) 

 

 

CATEGORIAS PERIFÉRICAS (SUBSIDIÁRIAS) 

 

TERRITÓRIO E 

PERIFERIA 

POLÍTICAS PÚBLICAS - ESTOURA AS “BOLHAS 

ADVERSIDADES (MEDO DA PERIFERIA, VIOLÊNCIA) 

SUPERAÇÃO, PROTAGONISMO 

 

PERIFERIA, CUCA, JUVENTUDE 

 

PERIFERIA  

 

CUCA, DIÁLOGO E PROTAGONISMO  

 

 

JUVENTUDES  

 

DILEMA DA JUVENTUDE E A AUTONOMIA 

 

JUVENTUDE E EMPODERAMENTO 

CONEXÕES 

PERIFÉRICAS 

DEFINIÇÃO DO CONEXÕES PERIFÉRICAS 

 

EXPECTATIVA PARA O CONEXÕES PERIFÉRICAS 

 

FEITO POR JOVENS 

 

EDUCOMUNICAÇÃO: COMPETIÇÃO X COLABORAÇÃO 

 

PROCESSO E PRODUTO 

 

DIÁLOGO 

 

DIÁLOGO E AUTONOMIA NA PRODUÇÃO 
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DESCRIÇÃO DA ROTINA DIALÓGICA DE PRODUÇÃO 

 

RODÍZIO DE FUNÇÕES  

 

AUTONOMIA E RODÍZIO DE FUNÇÕES  

 

AUTONOMIA LIMITADA/BLOQUEADA 

 

AUTONOMIA E AÇÃO DIRETIVA 

 

CONEXÕES PERIFÉRICAS VIA DE PROTAGONISMO JUVENIL 

 

MOTIVOS PARA CONTINUAR NO PROJETO  

 

ADVERSIDADES, SUPERAÇÃO E VULNERABILIDADE 

SOCIAL E CONEXÕES PERIFÉRICAS 

 

MOMENTOS MAIS EMPODERADO E MAIS PROTAGONISTA 

DENTRO DO CONEXÕES  

 

O CONEXÕES PERIFÉRICAS OPORTUNIZA AUTONOMIA, 

PROTAGONISMO E EMPODERAMENTO 

 

SUGESTÃO PARA ESTIMULAR O PROTAGONISMO DENTRO 

DO PROGRAMA 

 

 

CONEXÕES PERIFÉRICAS E OS PROBLEMAS E 

DIFICULDADES 

 

CONEXÕES PERIFÉRICAS O QUE FEZ CONTINUAR 

MOTIVOS PARA FICAR 

 

CONEXÕES PERIFÉRICAS SOLUÇÕES PARA OS PROBLEMAS 

(MELHORIAS) 

 

 

 

 

ASPECTO 

PESSOAL 

BREVE HISTÓTICO 

 

 

 

COMO CHEGUEI NO CONEXÕES 

AUTONOMIA, EMPODERAMENTO E PROTAGONISMO NO 

CONEXÕES PERIFÉRICAS 

 

EU SOU AUTÔNOMX, EMPODERADX E PROTAGONISTA EM 

MINHA VIDA. 
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