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RESUMO: Este artigo visa refletir sobre o avanço da educação midiática para o 
agenciamento cidadão da população periférica, por meio de uma pesquisa exploratória 
bibliográfica, um levantamento dos projetos sobre o tema que estão em funcionamento no 
Brasil e uma análise das formas de atuação destes. Utilizando dos conceitos de literacia 
midiática, auto agenciamento, competências comunicacionais, bem como relativos à 
cidadania, o objetivo é apresentar um panorama da temática. 
 

INTRODUÇÃO 

A alfabetização midiática relaciona-se com o desenvolvimento de competências 

comunicacionais para autonomia crítica das narrativas midiáticas, empoderamento e o auto 

agenciamento cidadão. Emerge no bojo da educomunicação como ferramenta para estabelecer 

novas formas comunicacionais, impulsionar críticas às ideologias hegemônicas e modificação 

de contextos e status quo.  

O presente estudo tem como objetivo apresentar a importância da educação midiática para o 

agenciamento cidadão da população periférica, apresentando dois projetos de mídia-educação 

para comunidades marginalizadas. Localizados em duas grandes capitais brasileiras, São 

Paulo e Rio de Janeiro, sendo um da organização da sociedade civil e outro vinculado a um 

núcleo de extensão acadêmico, respectivamente, os exemplos apresentados são voltados para 

grupos mais vulneráveis da sociedade, os jovens.  

A pesquisa é de caráter exploratório bibliográfico e documental nos sites. Foram levantados 

conceitos relacionados à literacia midiática, auto agenciamento, competências 

comunicacionais, bem como relativos à cidadania.   
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A leitura crítica da mídia por parte da população, enquanto uma possibilidade de construção 

cidadã, estabelece novas fronteiras ao se confrontar com a população periférica do Brasil. O 

distanciamento crítico que a população marginalizada encontra das narrativas midiáticas 

subalternizantes, é fruto de uma construção vertical e hierarquizante acerca da opinião 

pública.  

Tornar a sociedade civil mais sensível aos discursos que são lançados nos diferentes 

dispositivos midiáticos é fazer com que ela - não só - reconheça o seu potencial crítico diante 

das narrativas produzidas na mídia, mas também sinta-se capaz de se munir de diferentes 

dispositivos comunicacionais para endossar/refutar os discursos midiáticos. Portanto, 

reconhecer os diferentes mecanismos inconspícuos dentro dos discursos midiáticos se torna 

uma competência necessária para a população se auto agenciar, como aponta Correia (2011). 

Reconhecer os diferentes mecanismos inconspícuos dentro dos discursos midiáticos se torna 

uma competência necessária para a população se auto agenciar, como aponta Correia (2011). 

Influenciar o modo como se representa a diferença e a hierarquia no interior 
dos discursos e processos mediáticos implica saber como eles são 
construídos, quais são os seus códigos e convenções, quais são as suas 
rotinas e constrangimentos e, em última instância, ser capaz de desenvolver 
artefactos mediáticos, de forma a usá-los como meios de expressão e de 
comunicação. (CORREIA, 2011, p.472) 

É urgente que a população periférica no Brasil se aproprie das competências e habilidades 

características da literacia midiática  para o empoderamento e autonomia cidadã.  

Também chamada de mídia-educação, literacia midiática, letramento midiático, 

educomunicação, media and information literacy, a alfabetização midiática visa transformar a 

relação passiva do indivíduo com a mídia, promovendo um engajamento ativo e crítico, que 

desafie as tradições e estruturas midiáticas dominantes para explorar novas formas de discurso 

e comunicação para os cidadãos (BOWEN, 1996).  

Pérez Tornero (2008) divide em três competências principais para que o indivíduo consiga 

realizar a leitura midiática: o acesso, reconhecendo a possibilidade de acessar e manejar a 

mídia de maneira correta; a análise e avaliação, levando à compreensão crítica do conteúdo 

midiático; e as competências comunicativas, desenvolvendo a criação de mensagens e códigos 
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diferentes nas diversas mídias disponíveis. Isto é, além de prover uma oportunidade de uso da 

mídia e repensar o consumo midiático, a alfabetização midiática envolve a mudança de 

pensamento e o empoderamento do indivíduo por meio da produção crítica de conteúdo - 

deixa de reproduzir a ideologia dominante para se tornar pensador crítico e produtor criativo 

de suas próprias mensagens.  

Reconhecendo as diretrizes de Alfabetização Midiática e Informacional (AMI) construídas 

pela UNESCO é possível compreender a importância de alianças com organizações que se 

propõem a construir, junto à sociedade civil, uma relação menos hermética com o discurso 

midiático. 

Manzini-Covre (1991) ao postular conceitos acerca da construção cidadã e sua importância 

para a população às margens da sociedade, evoca a educação para a cidadania enquanto 

possibilidade única para o auto agenciamento cidadão. Compreendendo que o acúmulo e 

intersecção de marcadores sociais da diferença sob um indivíduo o distancia cada vez mais do 

gozo de sua “cidadania plena”, a autora sugere que é necessário que exista mecanismos 

sociais que as eduquem para a luta pelos seus direitos. 

Essa revolução interna é traço essencial para a existência da cidadania. 
Todavia, sua construção depende também de outras dimensões. É preciso 
haver uma educação para a cidadania. A violência perpassa o cotidiano das 
pessoas de inúmeros segmentos, em especial da população mais carente: 
mulheres, presos, negros, crianças e idosos. Há um sofrimento que tem lugar 
no âmbito do privado e não vem a público, a não ser que essas pessoas 
tomem consciência de seus direitos como cidadãos e se organizem para lutar 
por eles. É preciso criar espaços para reivindicar os direitos, mas é 
preciso também estender o conhecimento a todos, para que saibam da 
possibilidade de reivindicar. (MANZINI-COVRE, 1991, p. 73-74, grifo 
dos autores). 

Partindo de uma abordagem que aproxime cada vez mais a esfera subalternizada da sociedade 

à leitura midiática, é de grande importância valorizar as iniciativas que emergem com 

diferentes perspectivas de impacto social. Essas iniciativas que visam o agenciamento da 

população marginalizada, têm um compromisso com a diminuição dos silenciamentos 

provocados pelas desigualdades sociais identitárias do Brasil e pela mídia. 

O desenvolvimento de “competências comunicativas” visa capacitar o indivíduo para 

interpretar e analisar de forma crítica imagens e mensagens e poder se expressar em qualquer 

ambiente comunicativo (AGUADED-GÓMEZ; PÉREZ-RODRÍGUEZ, 2012). Aplicadas ao 
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âmbito audiovisual, as competências comunicativas abrangem o aprendizado das ferramentas 

de mídia, bem como as estratégias de comunicação para ampliar as possibilidades de 

expressão.  

 

METODOLOGIA 

Deste modo, o presente artigo se propõe a realizar um levantamento dos projetos 

desenvolvidos pela sociedade civil e organizações públicas que estão em funcionamento no 

ano de 2021 no Brasil e tratam da educação midiática voltada para população periférica. Neste 

estudo são citados dois: a Escola Comunitária de Comunicação - ECOMCOM, ligada à 

Escola de Notícias, e o Fala Juventude!, vinculado à Prefeitura do Rio de Janeiro. O objetivo é 

observar sua forma de atuação e ferramentas (uso de dispositivos portáteis, redes sociais, 

rádio, produção audiovisual) para amplificação destas vozes que são deslegitimadas pela 

mídia de referência. O auto agenciamento cidadão por meio destas ferramentas se torna uma 

possível realidade de emancipação discursiva, reconhecendo as construções assimétricas dos 

discursos midiáticos sem representatividade para estas pessoas.  

A pesquisa é de caráter exploratório bibliográfico, observando os diversos conceitos de  

mídia-educação, literacia midiática, letramento midiático, educomunicação, media and 

information literacy, e sua articulação com educação para a cidadania (MANZINI-COVRE, 

1991), auto agenciar (CORREIA, 2011), emancipação e comunicação popular e comunitária 

(PERUZZO, 2017). 

 

RESULTADOS 

Em funcionamento desde 2011, a Escola de Notícias é uma organização social localizada em 

Campo Limpo, periferia de São Paulo, que usa as Tecnologias da Informação e Comunicação 

para acesso e a ampliação de direitos sociais, culturais e econômicos da juventude (ESCOLA, 

2021). Começou atuando como coletivo e em 2014 adotou a configuração atual, de negócio 

social. Desenvolveram uma metodologia própria, aplicada na Escola Comunitária de 

Comunicação - ECOMCOM, voltada para jovens entre 16 e 24 anos, que moram ou estudam 

em escolas públicas e particulares da região do Campo Limpo e Taboão da Serra. O 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

369 

autoconhecimento relacionado ao território são aspectos basilares do projeto e o foco é em 

desenvolver produção textual, audiovisual e fotografia.  

Dividida em 3 ciclos, a jornada de aprendizagem da ECOMCOM abrange a formação de 

técnicas de comunicação e de desenvolvimento pessoal, mentoria profissional, prospecção de 

áreas de interesse e criação de oportunidades de contratação e geração de renda. Jornalismo, 

escrita criativa, produção de vídeos e fotografia são as temáticas trabalhadas nas oficinas. O 

objetivo é transformar o conhecimento técnico em produtos comunicativos para resgatar e 

valorizar a comunidade, suas personagens e a memória.  

Como um negócio social, a sustentabilidade financeira da Escola de Notícia é também sua 

área de expertise: tem uma agência prestadora de serviços para angariar recursos e aplicá-los 

no projeto social. Por meio de uma comunicação inclusiva, diversa e humana, a agência 

oferece produção de conteúdo, formação de público como facilitadores de formações em 

grupo e vivências, e mobilização e engajamento de comunidade em que são desenvolvidas 

ações direcionadas para as comunidades e com apoio de representantes locais, seja produção 

de conteúdos formativos ou campanhas de conscientização, como exemplos. 

A administração pública também considera as TICs como fomentadoras de oportunidades 

sociais e profissionais. Um exemplo é o lançamento em 2021 do “Fala Juventude!”, programa 

criado pela Secretaria Especial da Juventude (JUV-RIO) vinculada à Prefeitura da Cidade do 

Rio de Janeiro. Voltado para jovens de 15 a 29 anos, moradores da Cidade de Deus, Lins ou 

Rocinha, o projeto visa reconhecer a juventude como um grupo social com interesses 

específicos e demandas próprias, estimulando capacidades de criação. Também é objetivo 

criar um espaço de escuta, diálogo e troca, proporcionando espaço e visibilidade à voz da 

juventude carioca. O primeiro eixo a ser trabalhado é audiovisual, com oficinas de drone, 

fotografia, edição de vídeo, produção de eventos, e uma palestra de formalização e 

institucionalização, em parceria com o SEBRAE. 

Para o Secretário Especial da Juventude, Salvino Oliveira, o programa é uma forma de 

incentivar a participação ativa de jovens junto ao poder público e investir na capacitação e 

profissionalização, para possibilitar que o jovem inove “tanto na esfera de seu lazer quanto no 

âmbito do mercado de trabalho [...] as oficinas são ainda um oficinas são ainda um estímulo 

ao campo dos sonhos e ao desenvolvimento dessas capacidades para facilitar a inserção nesse 

setor” (PREFEITURA, 2021).  
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CONSIDERAÇÕES 

O estímulo ao desenvolvimento de habilidades comunicativas e o processo de criação de 

mídia possibilita que os jovens pensem sobre suas formas de expressão, uma oportunidade de 

terem voz e serem ouvidos, como emissores e protagonistas. Essa dinâmica consciente de sua 

própria produção comunicacional auxilia na reflexão sobre suas próprias existências dentro 

dos espaços os quais circula e acessa. A partir disso, é possível abrir caminhos para 

construção de novos processos e sistemas de informação.  

Nos dizeres de Davis (2015), os projetos multimídia fazem grande diferença na vida da 

população de áreas marginalizadas, pois ao participarem do processo de criação midiática, 

mudam o que pensam sobre si mesmos. Compreender que está imerso em um sistema com 

uma narrativa dominante hegemônica, opressora e excludente, abre possibilidade para uma 

reivindicação de pluralidade de vozes e representatividade. Contudo, as competências 

abordadas pela literacia midiática permitem que espaços sejam criados e que a parcela 

marginalizada seja emissora de sua própria narrativa, promovendo o auto agenciamento. É 

uma forma de empoderamento e de desenvolvimento social de comunidades, por meio da 

conscientização do cidadão de sua ambiência comunicacional. 

A formação voltada para a Mídia-educação permite que os jovens ampliem as competências e 

habilidades relacionadas às ferramentas midiáticas, as usando para o entretenimento e 

expressão pessoal, bem como para capacitação profissional e geração de renda. A juventude 

periférica, enquanto agente crítica e cidadã, aciona na própria rede cotidiana de sociabilidade 

uma postura reflexiva que também é educativa. 

O exercício da cidadania se apresenta na possibilidade de acesso ao direito à comunicação e à 

liberdade de expressão. Mais ainda, a criação de um projeto de literacia midiática pela gestão 

pública demonstra a viabilidade de se tornar futuramente uma política pública efetiva, que 

gere renda enquanto provê condições para autonomia do cidadão.  

Falar sobre a nova realidade percebida, a que não é apresentada na mídia tradicional, implica 

na quebra de padrões e paradigmas. Segundo Peruzzo (2017), a comunicação não ocorre 

isoladamente, ela implica em ação, um agir sobre a realidade para reconhecê-la e transformá-

la. O reconhecimento do processo comunicacional, do direito de comunicar, de ter voz, se 
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expressar com autonomia, envolve o protagonismo social e consequentemente o alcance da 

cidadania, necessário para a sua emancipação e auto agenciamento.   
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