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Educomunicação popular e periférica em coletivos:  

formação crítico-reflexiva e dialógica de sujeitas e sujeitos periféricos 1 

Juliana Salles de Souza 2 

 
RESUMO: O objetivo deste trabalho é aprofundar o conceito de educomunicação popular e 
periférica a partir do contexto de coletivos de comunicação na América Latina. Parte-se dos 
pressupostos da perspectiva geográfica de Milton Santos, da educação popular em Paulo 
Freire, da definição de sujeitas e sujeitos periféricos, do diálogo de saberes em comunicação 
e da decolonialidade. As características neste artigo foram analisadas a partir de 
sistematizações de experiências em São Paulo e Medellín. 
 

INTRODUÇÃO 

Em territórios periféricos nos centros urbanos latino-americanos, coletivos de comunicação 

realizam processos educativos relacionados ao direito à comunicação, conhecimento e 

possibilidade de ressignificação dos territórios periféricos, bem como o debate e produção 

comunicacional sobre direitos humanos. Tais processos são identificados com a perspectiva 

da educomunicação popular e periférica (SOUZA, 2019). 

Entre as principais características desse tipo de educomunicação, pode-se mencionar o 

protagonismo do pronome “nós” nos discursos; reconhecimento das periferias como 

territórios de saberes; privilégio de processos em comparação com os produtos; e construção 

constante com as pessoas nas cotidianidades (SOUZA, 2019). Além disso, é comum observar-

se a formação de redes entre coletivos para potencializar processos de educomunicação sobre, 

para e a partir das periferias. 

Desse modo, luta-se pelo reconhecimento institucional, político, social e cultural dos 

territórios por meio do diálogo e de outros pressupostos da educação popular, a exemplo da 

curiosidade epistemológica (FREIRE, 2002). A metodologia utilizada nesses processos inclui 

o fato de percorrer as periferias para depois narrá-las. Nesse contexto, o objetivo geral do 

trabalho é aprofundar o conceito de educomunicação popular e periférica a partir do contexto 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GT 1: Mídias, políticas e Comunicação para a Cidadania, no VIII Seminário 

Internacional de Pesquisas em Mídia e Cotidiano. 
2  Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Integração da América Latina da Universidade 
de São Paulo (PROLAM-USP) na linha de pesquisa “Comunicação e Cultura”. E-mail: julianasalles@usp.br. 
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de coletivos de comunicação na América Latina. São objetivos específicos: compreender as 

relações entre a formação das periferias e a educomunicação popular e periférica; e relacionar 

as características das sujeitas e sujeitos periféricos com as iniciativas educomunicativas 

nesses territórios. 

A investigação é essencialmente qualitativa, de caráter exploratório, trabalha com fontes de 

natureza bibliográfica, documental e de campo. O procedimento metodológico específico 

adotado é a adaptação da sistematização de experiências proposta por Oscar Jara Holliday 

(2012), caracterizada pela recuperação de registros sobre os projetos analisados; perguntas 

iniciais (entre elas, “que aspectos centrais dessa experiência nos interessa sistematizar?”); 

recuperação dos processos vividos; a reflexão de fundo (por que aconteceu o que aconteceu?); 

e formulação coletiva de conclusões e comunicação das aprendizagens. Na primeira etapa da 

investigação, foi realizada a sistematização de duas experiências: Repórter da Quebrada – 

Jornalismo e Direitos Humanos conectando o Extremo Sul, em São Paulo (Brasil) e Escuela 

de Comunicación Comunitaria, em Medellín (Colômbia). 

 

DESIGUALDADES, RESISTÊNCIAS E DIÁLOGOS 

A formação e desenvolvimento dos centros urbanos latino-americanos originou diferentes 

paisagens em tais espaços. Na era das cidades massificadas (ROMERO, 2009), marcada pela 

explosão urbana e pela segregação socioespacial que conjuga favelas e condomínios de luxo 

em um mesmo bairro como expressão física das desigualdades de recursos, refletir sobre a 

formação política de sujeitas e sujeitos periféricos por meio da educomunicação implica 

compreender a constituição de territórios e, de forma mais específica, das periferias urbanas. 

Milton Santos (2009) define que território é constituído por espaços formados a partir de 

recursos disponíveis, ou seja, como base material do espaço geográfico. Nesse contexto, as 

definições e análises realizadas por Santos contribuem para que os territórios periféricos 

sejam compreendidos a partir de uma perspectiva de concentração de recursos em regiões 

centrais e consequente escassez nas bordas. O geógrafo baseia-se na categoria marxista de 

formação econômica e social (F.E.S.) cujo interesse está na possibilidade oferecida “de 

permitir o conhecimento de uma sociedade na sua totalidade e nas suas frações, mas sempre 

um conhecimento específico, apreendido num dado momento de sua evolução” (SANTOS, 
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1977, p. 84), e cujo intuito consiste em compreender que a interpretação dualista homem-

natureza é errônea, já que “natureza e espaço são sinônimos, desde que se considere a 

natureza como uma natureza transformada, uma segunda natureza, como Marx a chamou” 

(SANTOS, 1977, p. 82). Com base nessa categoria, depreende-se, por exemplo, que a 

distribuição da população e o espaço construído não possuem papel neutro nem na vida, 

tampouco na evolução de F.E.S.. Por conseguinte, a existência e características de territórios 

periféricos também não são ocasionais.  

Com base na F.E.S., Santos explica a formação e permanência das periferias por meio da 

involução metropolitana e da segmentação da economia, fenômenos que resultam em 

desigualdades na distribuição de recursos. Tal fenômeno pode ser exemplificado pelas 

diferenças de velocidade na chegada de recursos (tal como a fibra ótica) entre regiões de uma 

mesma cidade - enquanto regiões mais centrais modernizam-se de forma mais veloz, 

localidades periféricas tendem a demorar mais tempo para obter recursos semelhantes.  

Por ser um processo que gera concentração desigual de recursos, a involução metropolitana é 

refletida pelo geógrafo nas chaves da modernidade - relacionada, entre outros itens, com a 

internacionalização da economia e consequente concentração financeira e econômica - e  

também da perversidade, “(...) a pobreza urbana se explica como consequência do 

processo de modernização capitalista. Pelo fato de que, nas cidades, diversas atividades 

crescem ao mesmo tempo em que aumenta o número de pobres, haveria “involução”. 

(SANTOS, 2012, p. 72, grifo nosso). 

Desse modo, na involução metropolitana, a expansão de uma cidade enquanto polo 

econômico implica maior pobreza, tendo em vista que a modernização manifesta-se como 

seletiva e não-igualitária. Nesse contexto, surge um paradoxo: privilégios para uma parcela da 

população, desenvolvimento de novas classes médias e, ao mesmo tempo, muitos pobres. 

Trata-se, portanto, de uma modernização perversa, nos termos miltonianos. O mecanismo 

estrutural que cria um equilíbrio metropolitano o qual permite o crescimento sem o colapso do 

sistema está relacionado com a segmentação da economia em circuitos, uma resposta 

sistêmica à involução metropolitana. 

Dessa forma, os circuitos que possibilitam a involução metropolitana e a consequente 

retroalimentação da pobreza são denominados, de forma geral, circuito superior e circuito 

inferior: 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

154 

No circuito superior há o capital abundante, ação institucional direta, crédito, 
atividades orientadas para o exterior, entre outras. No circuito inferior das 
periferias, o capital é escasso, a mão-de-obra é abundante, o crédito é 
escasso e há atividades locais. Diametralmente opostas, porém dialéticas – 
um circuito não sobrevive sem o outro (OLIVEIRA et al., 2018, p. 196) 

Ao diagnosticar a concentração de recursos, formas de resistência são engendradas por meio 

de diferentes estratégias. Uma delas é a educomunicação popular periférica, realizada por 

sujeitas e sujeitos periféricos, conceito desenvolvido por Tiarajú D’Andrea em 2013 e 

complexificado em 2020. Ser um sujeito periférico, na perspectiva de D’Andrea, significa 

também tornar-se periférico para si. Tal condição consiste em se perceber como sujeito em 

um território periférico a partir de uma experiência comum e compartilhada, a qual é 

convertida em subjetividade. Ser periférico para si trará orgulho da condição ao sujeito, a qual 

é composta por características como coletivismo, solidariedade e potência criativa (cf: 

D’ANDREA, 2013, p. 175). A partir do sentimento de pertencimento, passa-se para a ação. 

Assim, ao se enxergar a cidade a partir das vivências periféricas e se realizar um diagnóstico 

sobre desigualdades, passa-se a perceber a resistência como necessidade. 

O ato de vivenciar propiciou ressignificações ao conceito de periferias e contribuiu para que o 

conceito de sujeitas e sujeitos periféricos emergisse. A acepção traz à tona o orgulho de 

pertencer e habitar as periferias, cuja consequência primordial é o agir político em tais 

territórios, com intuito de modificá-los.  Em um cenário de luta pela garantia de direitos em 

um cenário neoliberal, trata-se de uma pessoa portadora de subjetividade periférica (com 

existência de elementos cognoscentes constituídos pela posição periférica ocupada pelo 

indivíduo, de acordo com o autor) e assujeitada às opressões existentes nos territórios 

periféricos (cf. D’ANDREA, 2013 apud SOUZA, 2019), as quais existem para além da 

vontade do indivíduo, contudo, apesar de tal cenário “propõe objetivos e pratica ações. Que 

domina algo. Que propõe conhecer algo, em contraposição ao que é conhecido ou é objeto. 

Que pratica ações a partir do conhecimento que detém” (D’ANDREA, 2013, p. 173). 

D’Andrea (2020) observa ainda que uma outra precondição para sujeitas e sujeitos periféricos 

é a existência de códigos culturais compartilhados, que geram uma linguagem a partir das 

experiências e modos de vida comum. 

A ação política de sujeitas e sujeitos periféricos possui características próprias, entre elas: o 

pertencimento às periferias como posicionamento político-territorial, organização em 

coletivos, sistematização da própria história, relevância dos debates sobre opressões raciais e 
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de gênero, consciência ecológica, direito à diferença e a apropriação de novas tecnologias da 

informação e comunicação (NTICs) (D’ANDREA, 2020). Desse modo, em termos 

miltonianos (SANTOS, 2009), pode-se analisar que as ações de sujeitas e sujeitos periféricos 

buscam resistir ao globalitarismo (globalização e modernidade como perversidades, a 

exemplo do que ocorre nos processos de involução metropolitana e segmentação da 

economia, e com recursos como a violência da informação) para, assim, tecer uma 

globalização como possibilidade, a qual utiliza os recursos de novas tecnologias da 

informação e da comunicação (NTICs) para iniciar uma construção de sociabilidades as quais 

respeitem o direito à diferença e tenham como horizonte o entendimento e o futuro 

rompimento com processos inerentes à formação e expansão das periferias, bem como de 

resistência à ação direta do capital. No contexto de organização em coletivos, a educação e a 

comunicação adquirem protagonismo como dois campos para a concretização do agir político 

desses indivíduos. 

Além disso, pode-se considerar também a educomunicação popular e periférica como uma 

pedagogia crítica e decolonial (WALSH, 2010); conteúdos articulados às cotidianidades nas 

periferias; e o diálogo de saberes em comunicação (ACOSTA VALENCIA; PINTO 

ARBOLEDA; TAPIAS HERNÁNDEZ, 2016) como prática recorrente à educomunicação 

popular e periférica. A expressão Diálogo de Saberes em Comunicação foi um termo 

sistematizado pelo grupo de pesquisa “Práticas de comunicação para a mobilização e 

mudança social: um diálogo com experiências de três coletivos de comunicação que operam 

em bairros periféricos de Medellín”, vinculado à Universidade de Medellín, na Colômbia. 

Para a equipe, o Diálogo de Saberes é entendido como 

Entendemos o diálogo de saberes como um espaço de encontros e de 
reconhecimentos na diversidade, que privilegia relações do tipo horizontal, 
ao mesmo tempo que valoriza o dissenso e as tensões que põem à prova a 
criatividade dos participantes para construir propostas inéditas (ACOSTA 
VALENCIA; TAPIAS HERNÁNDEZ, 2016, p. 41-42)3 

Conceitualmente, o Diálogo de Saberes em Comunicação possui condições de existência, 

aspectos-chave e dimensões. A fim de que esse diálogo seja estabelecido, faz-se necessário 

que haja reconhecimento, respeito e desierarquização em relação aos diferentes saberes 

envolvidos. Outra condição de existência é a consideração das características do diálogo de 

                                                 
3 Tradução nossa. 
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acordo com Paulo Freire. Desse modo, é preciso reconhecer a inconclusão ontológica do ser 

humano, ou seja, um permanente processo de incompletude no tocante aos saberes e 

conhecimentos que impulsiona a busca permanente de ser mais, de se humanizar (FREIRE, 

1983). É tal princípio que reforça o fato de que o ser humano constrói conhecimentos a partir 

do diálogo e que dialogar é uma exigência existencial. 

Ainda em uma interpretação freireana, um diálogo de saberes deve pressupor ação e reflexão, 

o que o identifica como um exercício da palavra como práxis, a qual visa pronunciar o mundo 

a fim de modificá-lo. Dessa forma, possibilita-se a realização de denúncias de opressões de 

gênero, raça e classe, bem como anúncios de mobilizações para enfrentamento de questões 

estruturais por meio de um diálogo de saberes a partir de diferentes estratégias contempladas 

nesse processo. Ademais, para dialogar, é relevante também exercitar o pensamento crítico, a 

solidariedade, a constante problematização do cotidiano, a coletividade e o amor ao mundo e 

aos seres humanos. Esse verbo, portanto, adquire contornos emancipatórios na perspectiva do 

Diálogo de Saberes em Comunicação. 

Figura 1: Dimensões e aspectos-chave do Diálogo de Saberes em Comunicação 

 
Fonte: SOUZA, 2019, p. 42 
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RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

Em busca de ativar Diálogos de Saberes nas periferias, coletivos de comunicação realizam 

processos educomunicativos, em especial com crianças, adolescentes e jovens, a fim de trazer 

à tona direitos humanos, em especial a luta pela garantia do direito à comunicação. Em tais 

processos, costuma-se apontar que, na visão de sujeitas e sujeitos periféricos, as narrativas 

sobre as periferias em mídias hegemônicas tendem a abordar ângulos negativos sobre os 

territórios e não destacam as resistências engendradas nos bairros periféricos. Nas atividades, 

os processos são privilegiados em detrimento dos produtos e se busca entrevistar diferentes 

sujeitas e sujeitos periféricos que lutam por direitos variados. Ao se ativar Diálogos de 

Saberes nesse âmbito, ocorre a rejeição às posturas adultocêntricas, em especial ao se 

compreender a inconclusão ontológica do ser humano, e as pedagogias freireanas são trazidas 

à tona por meio do incentivo à reflexão crítica, problematização de vivências, observações e 

investigações. As linguagens utilizadas nos produtos são variadas: textos, fotos, vídeos, 

memes, entre outras. 

Figura 2: Características da Educomunicação Popular e Periférica  
levantadas a partir da sistematização de experiências 

 
Fonte: A autora, 2021 (cf. SOUZA, 2019, p. 370-379) 
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O debate sobre a preocupação a respeito da informação e formação de sujeitas e sujeitos 

periféricos faz parte do conceito de educomunicação popular e periférica (SOUZA, 2019). 

Nesse sentido, com base nas características do conhecimento propostas por Freire, observou-

se: “Que conhecer: territórios periféricos e suas potencialidades, direitos humanos; Como 

conhecer: percursos pelos territórios, debates, investigações participativas, entrevistas; Para 

que conhecer: garantia de direitos, entre eles, o direito à comunicação; busca pela 

emancipação; Em favor de que conhecer: reconhecimento dos territórios periféricos por 

meio da denúncia de violações de direitos nas periferias e do anúncio das potencialidades dos 

territórios; Em favor de quem conhecer: formação de sujeitos periféricos; Contra que 

conhecer: opressões advindas das fases atuais do capitalismo, caracterizadas pela ação direta 

do capital; Contra quem conhecer: contra sujeitos que, direta ou indiretamente, não 

reconhecem os territórios periféricos como potências” (SOUZA, 2019, p. 372). 

A Educomunicação tem papel relevante para preservar diferenças que não geram 

desigualdades, lutar contra opressões e buscar evitar antagonismos, cuja consequência pode 

ser a formação de bolhas que não se comunicam umas com as outras, uma vez que, de acordo 

com a perspectiva freireana, o diálogo ocorre entre diferentes, não antagônicos. Não se deve 

ter uma visão salvacionista da Educomunicação, mas, ao mesmo tempo, faz-se necessário 

persistir em tais trajetos. 

Após a conceituação inicial a partir de duas sistematizações de experiências realizadas em 

processos de São Paulo (Brasil) e Medellín (Colômbia), observou-se que a educomunicação 

popular e periférica é uma reinvenção de Paulo Freire à medida que denuncia opressões e 

anuncia potencialidades desses territórios. Por meio do mapeamento em processo e pesquisas 

bibliográficas, verificou-se também que a construção teórica é próxima da perspectiva do 

bem-viver. Além disso, ainda restam questionamentos, entre eles: de que maneiras os diálogos 

de saberes ativados e mantidos no âmbito de coletivos de comunicação que realizam 

processos educacionais nas periferias da América Latina contribuem para a formação e 

atuação de sujeitas e sujeitos periféricos? 
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