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RESUMO  

Esta pesquisa pretende descrever a experiência em assessoria de imprensa desenvolvida 

no Projeto Canoagem na Escola, no período de julho a dezembro de 2010, sob a 

perspectiva da interação social e o acesso às novas tecnologias que permeiam as 

atualizações do trabalho em assessoria de comunicação como um todo. Deste modo, 

pretende-se compreender de maneiras um projeto de extensão comunitária pode trazer 

contribuições acadêmicas, refletindo sobre as práticas educativas implicadas na interação 

entre jovens em redes sociais. Como técnica de pesquisa será empregado um método 

descritivo e levantamento bibliográfico, a partir da documentação da experiência em 

assessoria de imprensa. Assim, teoricamente este trabalho contempla um diálogo entre 

educação e processos comunicativos articulados em projetos comunitários. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PROJETO CANOAGEM NA ESCOLA, COMUNICAÇÃO, 

ASSESSORIA, EDUCAÇÃO. 

 

ABSTRAT 

The present research described the experience in press agent, developed at Canoagem na 

Escola project, between July and December 2010, from the perspective of social 

interaction and the access to new technologies which are present in the press agent work. 

Therefore, it pretend to comprehend how a community extension project can introduce 

academic contributions, understanding educative practices involved in the interaction 

among young people who participate of social networks. The tool of this study was a 

descriptive method besides literature, from the documentation of experience in press 

agent. Thus, this research realized a dialogue between education and communicative 

process related to community projects.  

 

KEYWORDS: PROJECT CANOAGEM NA ESCOLA, COMUUNICATIVE, 

PRESS, EDUCATION. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No século XXI, emergem as novas tecnologias da informação, com o uso massivo 

da internet que, por sua vez, promove novas interfaces em áreas do saber, como a educação 

e a comunicação nas práticas sociais. Assim, novas sociabilidades podem ser identificadas 

nos espaços públicos, como as escolas, que têm buscado desenvolver novas práticas 

educativas por meio de métodos alternativos de ensino/aprendizagem. 

Paulo Freire (1987) propunha uma nova corrente de pensamento na educação, já na 

década de 70, durante seu exílio, que diz respeito a novos métodos no ensino pedagógico, 

com uma visão libertadora para a transformação na educação, a fim de democratizar a 

educação. Desde século XX, tenta-se o diálogo entre comunicação e educação, atualmente 

considerado uma exigência existencial em ambas as áreas. Esta nova proposta tenta 

solidarizar uma reflexão e “o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser 

transformado e humanizado, não pode reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito 

no outro, nem tampouco tornar-se simples troca de ideias a serem consumidas pelos 

permutantes” (FREIRE, 1987, p.79). 

Para além das salas de aula, a importância da comunicação para a educação 

perpassa as barreiras da divisão social, e imiscui-se nos espaços educacionais, a partir de 

projetos sociais utilizados no desenvolvimento de uma nova prática sócio-educativa. 

Comunicar de outras formas passa a ser um papel trabalhado pelos educadores, e significa 

desempenhar novas potencialidades para o educador, na interação com jovens, e no uso de 

novas linguagens sociais para trabalhos em comunidade. Segundo Peruzzo (1998), “o 

comunitário ajuda a construir” uma prática social que desenvolve aptidões associativas e 

solidárias (vontade de juntar-se aos outros, de contribuir para superar os problemas dos 

segmentos sociais excluídos, de ampliar o exercício de cidadania, de fazer valer o interesse 

público,). 

Neste contexto, situa-se o Projeto Canoagem na Escola, abordado neste estudo, que 

pode ser entendido como pratica educativa, e que tem por objetivo a inclusão social de 

crianças e jovens ao proporcionar o esporte e lazer para o bem estar social de todos.  

Ter um bom desempenho escolar é uma exigência fundamental para os jovens 
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continuarem no projeto. Assim, a prática de canoagem tem refletido diretamente na 

evolução escolar e social desses alunos. Atualmente o projeto atende 60 alunos de escolas 

municipais, nas segundas e quartas-feiras, no lago da UFSM. Aos sábados é aberto à 

comunidade, mas um dos grandes problemas é o difícil acesso para chegar até o lago. Não 

é exatamente um lugar adequado para praticar canoagem, mas foi escolhido após a 

exigência de saída do projeto de seu lugar de origem, na antiga Barragem do DNOS 

(Departamento Nacional de Obras e Saneamento).  

Neste contexto, o projeto enfrenta sérios problemas para dar seguimentos aos 

trabalhos. Assim, o Projeto Canoagem na Escola prevê uma interação baseada na 

proximidade, não necessariamente espacial, mas também de interesses e identidade. A 

comunicação digital torna-se um instrumento de visibilidade para o mesmo. Outra 

estrutura a ser pensada, em termos de Estado, diz respeito à falta de políticas públicas 

adequadas, que proporcionem o direito a cidadania para todos. Este impasse elucida 

inúmeras dificuldades encontradas para manter um projeto social, e lhe garantir 

durabilidade, a partir da promoção de ações concretas e de continuidade. Neste aspecto, o 

uso da internet tem sido sempre benéfico, na medida em que melhora as condições de 

mídia e visibilidade de iniciativas. Ao funcionar como ferramenta de suporte para a 

mediação, os sites de redes sociais permitem aos atores sociais estar mais conectados 

(RECUERO, 2009).  

Diante deste cenário, apresenta-se o seguinte problema da Pesquisa: Como um 

projeto de extensão comunitária pode trazer contribuições acadêmicas, refletindo sobre 

as práticas educativas implicadas na interação entre jovens no Projeto Canoagem na 

Escola? Esta grande pergunta permite outros pontos de questionamento, relacionados às 

possíveis relações entre a extensão comunitária e a pesquisa acadêmica, sobre como são 

as ações visualizadas pela prática da extensão comunitária no Projeto Canoagem nas 

Escolas e também a visibilidade por meio das ações de assessoria de imprensa, inclusive 

na plataforma digital. Como objetivo geral, esta pesquisa visa compreender como um 

projeto de extensão comunitária pode trazer contribuições acadêmicas, refletindo 

sobre as práticas educativas implicadas na interação entre jovens no Projeto 

Canoagem na Escola.  

Desta forma, como objetivos específicos, pretende-se identificar as ações sociais 
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que compõem o projeto, descrever e documentar a experiência em extensão comunitária 

durante o trabalho no Projeto Canoagem na Escola e entender a importância da extensão 

comunitária em comunicação para um posicionamento virtual e social do projeto, em sua 

repercussão nas práticas educativas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este projeto avalia e busca entender os processos de comunicação relacionados às 

práticas educativas. Neste sentido, contemporaneamente, novas práticas em educação 

chegam aos bancos escolares, promovendo mudanças sociais e educacionais. Assim, esta 

pesquisa procura entender as relações entre extensão comunitária e contribuição 

acadêmicas em projetos para a comunidade, à luz de autores como Morin, Freire, Castells, 

Lévy, Berger e Duarte, dentre outros. 

 

 

2.1  RELAÇÕES CONTEMPORÂNEAS ENTRE EDUCAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

Em qualquer época, é inegável a importância da educação para o desenvolvimento 

de qualquer sociedade, pois ensina para os indivíduos verdadeiro significado de 

características sociais valiosas como civilidade, respeito, solidariedade, cidadania, dentre 

outros aspectos que são tão importantes para as convivências sociais. Na 

contemporaneidade, a educação, enquanto processo social instaura-se na própria sociedade, 

na medida em que os indivíduos passam a compartilhar a informação de modo mais 

democrático, por meio de novos meios de comunicação que recondicionam melhor o acesso 

para uma grande maioria, antes relegada em segundo plano, no que se refere aos processos 

educacionais e à prática educativa. 

 

As formas tradicionais de ensinar e os modos de aprender, na interação 

aluno/educador, é articulado e transmitido por meio de uma “narração, de que o 

educador é o sujeito e conduz os educandos à memorização mecânica do 

conteúdo narrado. Mas ainda, a narração transforma em vasilhas , em recipientes 

a serem enchidos pelo educador. (FREIRE,1979, p.33)  

 

Neste sentido, aprendizado escolar, desde o ensino fundamental de base, exige um 

preparo dos professores que acompanham as trajetórias escolares em diversos níveis de 

organização, condições para inserção social dos alunos, o acesso a novas modalidades de 
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aprendizagem, o acompanhamento da evolução das novas tecnologias, dentre outros 

elementos que são fundamentais para que a educação, neste conjunto, possa ter seus 

princípios e diretrizes cumpridas, uma vez que está no rol dos direitos e garantias 

fundamentais dos indivíduos, de acordo com o texto da Constituição Federal de 1988.  

Para tanto, a importância da educação é indiscutível, desde seus institutos primários, 

que envolvem ensino fundamental, e, antes disso, a educação de berço, realizada pelos pais, 

até as relações mais complexas que envolvem desenvolvimento intelectual no âmbito 

acadêmico, e relacionam diversas trocas de conhecimentos científicos. Segundo Freire, esta 

relação pode ser entendida entre “educador e educandos (liderança de massas), co-

intencionados a realidade, se encontram numa tarefa em que ambos são sujeitos no ato, não 

é só de desvelá-la e, assim, criticamente conhecê-la, mas também no de recriar-se este 

conhecimento” (FREIRE, 1979, p. 31). 

Neste contexto, insere-se a importância da comunicação, que, através de seus meios 

e veículos comunicacionais, que evoluem rapidamente com desenvolvimento das novas 

tecnologias da informação. A comunicação tem se tornado uma preocupação política e 

governamental, no sentido da promoção do acesso democrático à plataforma digital como 

meio de inserção social para a população. Assim novas práticas em educação passaram a se 

desenvolver a partir da interface com a própria internet. Deste modo, a educação e 

comunicação estão entrelaçados no uso de novas ferramentas digitais. Novas práticas 

educativas por meios comunicacionais estão se promovendo no âmbito educacional. 

Segundo Paulo Freire, “a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é 

transferida do saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação 

do significado” (FREIRE. 1979 p.69). 

O impacto educador diante das novas tecnologias com o intuito de fortalecer as 

comunidades um novo olhar da sociedade que antes não era vista, a identidade no mundo 

globalizado. Para Hall, “a globalização se refere aqueles processos, atuantes numa escala 

global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e 

organizações em novas combinações de espaço e tempo, tornando o mundo, em realidade e 

experiência, mais interconectado” (HALL, 2006, p.67). O mundo globalizado modificou o 

cotidiano, meios de comunicação, através de computadores, e também a educação foi 

afetada por essas mudanças tecnológicas. Amplia-se a educação com nova metodologia de 
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ensino, com o uso das tecnologias. 

 

A forte tendência da tecnologia contemporânea para a realização de aparelhos 

digitais deve-se ao fato de que, sob a forma da compressão numérica, os dados 

conservam-se, misturam-se, transmitem-se. Toda a atual instrumentação da mídia 

tem um núcleo digital, que costuma coincidir com o chip do computador. O 

digital apresenta-se, portanto, mais ligado aos aspectos de hardware da máquina, 

enquanto o analógico está mais estreitamente vinculado ao software. 

Tecnologicamente, o computador tem-se movido nesta direção (SODRÉ, 2002 

p.96) 

 

São novos recursos que a educação utiliza para o aprendizado escolar, 

possibilitando a inclusão social. De forma que ainda é um processo em andamento, árduo e 

lento aos poucos as mudanças serão refletidas nas escolas. Segundo Sodré, “as discussões 

em torno das inovações tecnológicas no campo educacional ou sobre as possíveis interfaces 

da educação com os meios de comunicação de massa privilegiam os problemas da 

incorporação dos avanços digitais, analógicos e simulativos”. (SODRÉ, 2002, p.92) 

Assim sendo, a educação e comunicação ocupam varias áreas do saber, ensinar o 

educando a pensar sobre a realidade do mundo atual. Com criações de projetos sociais para 

o desenvolvimento de atividades educativas não escolares: comunidades, esporte e lazer, 

nas organizações voluntárias. Segundo Freire, existe uma relação entre o acesso à educação 

e as condições financeiras dos indivíduos, a partir da crítica relacionada ao “papel 

importante da educação como conscientização não a educação „bancária‟ na superação da 

condição da opressão” (FREIRE, 1979, p.36).  

Na compreensão dos processos de comunicação a partir do século XX, que 

introduzem novos e costumes para a humanidade, pode-se perceber a inserção de novas 

linguagens nas sociabilidades, coordenadas pelos limites e mediações culturais. A televisão 

se instaura como um dos mais importantes meios de comunicação e muda o caráter da 

vivência em sociedade. Castells afirma que  

 

Nossas linguagens são nossas mídias. Nossas mídias são nossas metáforas. 

Nossas metáforas criam o conteúdo de nossa cultura. Como a cultura é mediada e 

determinada pela comunicação, às próprias culturas, isto é nossos sistemas de 

crenças e códigos historicamente produzidos são transformados pelo novo 

sistema tecnológico e o serão ainda mais com o passar do tempo (2001, p.354.).   

 

Assim, o poder da mídia de massa influencia toda a estrutura da vida social. Morin 
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(2005) entende o papel da cultura de massa, como produtora de normas maciças de 

fabricação industrial, a exemplo das propagandas organizadas pelas técnicas de difusão 

maciça, materializando, tecnicamente, as mass media. Destinada a uma massa social, isto é, 

a “um aglomerado gigantesco de indivíduos compreendidos aquém e além das estruturas 

internas da sociedade (classe, família, etc)” (MORIN, 2005, p. 7).  

Com os novos avanços tecnológicos, sobretudo a partir da globalização como 

fenômeno “provocado e provocador” da expansão dos meios de comunicação e das novas 

tecnologias da informação, entende-se a notável modificação dos processos de 

comunicação. Antes, a televisão, o radio e o jornal, revistas eram os únicos meio de 

informação. Agora, um novo campo de comunicação é aberto pelo mundo cibernético, 

conferindo um novo tônus à informação.   

Deste modo, a internet surge como uma nova plataforma de interação social, 

“Popularizada na década de 90, conectava 44 mil redes de computadores e cerca de 3,2 

milhões de computadores principais em todo o mundo, com mais ou menos 25 milhões de 

usuários, e estava se expandindo de forma acelerada” (CASTELLS, 2001, p.369). 

Atualmente, esses números avançaram para além de possibilidades imaginadas e, para 

autor, “a história do desenvolvimento da Internet e da convergência de outras redes de 

comunicação para a grande Rede fornece material essencial para o entendimento das 

características técnicas, organizacionais e culturais dessa rede, assim abrindo o caminho 

para avaliação de seus impactos sociais” (CASTELLS, 2001, p.375). 

Para além da realidade social que se vive, o processo de educar passa por críticas e 

remodelações, a partir de reflexões que prevêem a inclusão digital, o dinamismo com o 

campo tecnológico, e necessitam assim de um filtro de informação. Como o local se projeta 

para o global, as relações sociais também podem ser vistas, neste sentido, a partir de um 

senso alterado desta cultura, que socializa os indivíduos a partir de novas práticas e 

processos de alteridade de incorporação intelectual. Sodré (2002) entende que 

 

Mudanças na enunciação das identidades pessoais e grupais detectam-se 

igualmente nos discursos disso que analistas sociais vêm chamando de “sistemas 

especialistas globais”, isto é, organizações, instituições e mídia, tecnologicamente 

articulados com o mercado e com os fluxos globalistas das sociedades 

contemporâneas. (SODRÉ, 2002, p.153). 
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Neste aspecto, é preciso discernir educação de instrução, no processo do 

aprendizado. O referido autor, que preconiza a educação em um âmbito contemporâneo a 

partir da interação com as novas tecnologias, explica que, “o que estamos buscando 

acentuar é que toda educação hoje nos obriga a levar em conta a mudança crucial na vida 

das sociedades em consequência de mudanças no modo de acumulação do capital e no 

modo de relacionamento com simbólico com o real, isto é, na cultura” (SODRÉ, 2002, p.91). 

Pensar em educação através de um novo status de reconhecimento, por meio de 

plataformas digitais ainda é um desafio para atores sociais diretamente implicados nas 

práticas educacionais. Deste modo, novos instrumentos de educação emergem no cenário 

contemporâneo, já vislumbrado por Paulo Freire. “A educação que o educador transmite ao 

educando é a narração de conteúdos, ser o educador é o que sabe, se os educandos são os 

que nada sabem, cabe aquele dar, entregar, levar, transmitir o seu saber aos segundos. Saber 

que deixa de ser “experiência feita” para ser de experiência narrada ou transmitida” 

(FREIRE, 1979, p.34). Ainda no século XXI continua o caráter narrador o educador que 

aliena a ignorância, se mantém em posições fixas invariáveis, e, se entende como alguém 

que sabe muito, enquanto os educandos serão sempre os que não sabem. A rigidez destas 

posições nega a educação e o conhecimento como processos de busca (FREIRE, 1979, p. 

34). 

Neste sentido, a sociedade passa a necessitar de uma maior diversificação de 

métodos de ensino/aprendizagem e reconhecer novas modalidades de ensino. Um exemplo 

visível é métodos à distância (EAD), que tem promovido uma inserção social de projetos e 

novas interfaces com outras áreas dos saberes o EAD e para muitos, um método inovador 

na educação com as tecnologias interativas, e, sobretudo, vêm evidenciando o que deveria 

ser cerne de qualquer processo de educação: a interação e a interlocução entre todos os 

envolvidos nesse processo. Com um conceito ainda em curso, o significado do cotidiano da 

aula também muda, mas ainda entende-se por aula um espaço e tempo determinado. A 

EAD vem modificando todas as formas de ensinar e aprender, inclusive as presenciais, que 

começam a utilizar cada vez mais metodologias semi-presenciais, flexibilizando a 

necessidade de presença física, reorganizando os espaços e tempos ,as mídias , as 

linguagens e processos (MORAN, 2011). O avanço desta modalidade de ensino cresce em 

todos os campos, com modelos diferentes, rápida evolução das redes, pela abrangência dos 
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sistemas de comunicação digitais.  

Ainda causa estranheza o EAD, pelo costume com o ensino presencial, que agora 

pode ser também virtual, e a sala de aula pode transformar-se em um ambiente de começo e 

de finalização das atividades de ensino-aprendizagem, intercalando com outros tempos em 

que os alunos participam de atividades externas – pesquisas e projetos muitas no ambiente 

digital. Nessa nova modalidade de ensino, os alunos desenvolvem aprendizagem mais 

independentemente e tem que assumir para si muitas responsabilidades, que antes eram dos 

professores.  

 

Precisam ser ativos, não apenas para executar suas tarefas no intuito aprender, 

mas também ao interpretar e refletir criticamente sobre o que estão fazendo 

quando aprendem eles sabem que ,nada se fizerem, estarão não apenas 

minimizando suas próprias chances de sucesso, mas também limitando a 

capacidade de seus colegas obterem o maior benefício possível do curso 

(PALLOF apud MORAN, 2004, p.27). 

 

 

Assim, o EAD pode ser considerado uma democratização do estudo melhor para 

todos os cidadãos, a partir do uso da plataforma on-line, que não puderam concluíram ou 

cursar uma faculdade presencialmente. Esta modalidade prevê ainda cursos de 

especialização e formação em geral, com os avanços tecnológicos, a educação à distância 

está em transformação adquirindo um novo conceito de educação (MORAN, 2011). 

Sobretudo, este processo envolve uma desconstrução paradigmática dos cenários 

tradicionais, no sentido de caminhar para uma sociedade de conhecimento compartilhado, 

e, portanto, mais democrático para praticas sociais que envolvem o outrem.  

No entanto, dado o poder de influência das novas tecnologias no processo de 

educação contemporâneo, ainda se deve pensar relações de base, entendidas como 

parcialmente ultrapassadas, que dizem respeito à interface entre professor e aluno. A 

internet não garante autonomia educacional aos indivíduos, e é justamente por isso, que o 

professor, enquanto indivíduo social que provoca alteridade na relação com o aluno é ainda 

uma peça tão essencial no campo da educação, pois, opera como guia na seleção das 

informações. O “saber-usar” não nasce com o indivíduo. É adquirido com a experiência de 

vida, com a interação com os outros. E neste ponto, o professor interfere fortemente na 

formação daqueles com que interage e compartilha conhecimento.  

A importância do educador para a formação do educando, segundo Freire, “A 
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tendência, então, do educador – educando como dos educandos – educadores é 

estabelecerem uma forma autêntica de pensar e atuar. Pensar-se se a si mesmos e ao 

mundo, simultaneamente, sem dicotomizar este pensar da ação”. (FREIRE, 1979, p.41). É 

preciso destacar a importância do papel do educador, no sentido não só de tutoria e 

coordenação do processo de informação, mas como ator social especializado, que fomenta a 

reflexividade, instiga a curiosidade para o aprendizado, o que também é de extrema 

importância na prática educativa. Para Sodré, “Não há dúvida, entretanto, de que se impõe 

repensar o estatuto do professor em função das flutuações características da nova ordem 

cibernética”. (SODRÉ, 2002, p.101) As mudanças tecnológicas, sobretudo na educação, a 

transformação da escrita, a cultura digital, segundo Sodré, 

 

socioculturamente redefinida a escola pode” incorporar as neotecnologias 

analógicos digitalistas, reafirmando na realidade o traço especifico da educação 

na modernidade, que é o basear a transmissão do saber (embora seja redutor, na 

perspectiva das ciências cognitivas, o entendimento do processo escolar com 

“transmissão de conhecimentos”), do mesmo modo que a produção social, em 

tecnologias do conhecimento ou da inteligência (SODRÉ, 2002, p.114). 

 

 

Neste sentido, o educador continua a educar, e, para Sodré, “educar implica 

primeiramente comunicar, o que significa implementar um laço atrativo, a partir de um 

quadro comum de referências estabelecido por uma cultura histórica, isto é, por toda uma 

tradição de costumes, saberes e valores um ethos, objeto de hexis instauradora da 

consciência ética” (SODRÉ,2002, p.114). A educação e comunicação passam pelos 

mesmos processos de transformação digital, em que se evidenciam “novas estratégias de 

gestão de vida social, onde o ator social não é mais o „performer‟ do teatro social, como na 

sociologia clássica, e sim de uma máquina semiótica simuladora do mundo, oferece-se 

como plataforma para um novo tipo de reflexão sobre o homem e sobre a organização 

social”. (SODRÉ, 2002, p.236).  

As mudanças que acontecem nos campos educacional e comunicacional, por meios 

tecnológicos, na qual as escolas estão envolvidas, diz respeito nãos somente à 

informatização, mas a um peculiar processo de mescla de cotidianos, em um movimento do 

real para o virtual, através do computador, evidenciados nas práticas sociais. O que antes 

poderia ser compreendido em sala de aula com os professores, agora, passa a ser explicado 
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no virtual, com novos métodos midiáticos, uma hipermídia (sistema que dá margem à 

interatividade informativa baseado em computador) que pode ser utilizada como “um 

instrumento cognitivo de grande importância nos processos de aprendizagem que outorgam 

ao estudante um papel ativo na construção /reconstrução do conhecimento” (SODRÉ, 2002, 

p. 115). A nova linguagem das novas mídias, as quais pertencem à internet, os jogos de 

computador, o vídeo interativo e a TV interativa. Desta forma, a comunicação continua 

com o digital, um movimento de virtualização iniciado há muito tempo pelas técnicas mais 

antigas, como a escrita, a gravação, som e imagem, radio, televisão e o telefone. (LEVY, 

1999, p.49). 

Assim, o acesso à informação tornou-se uma espécie de condição importantíssima 

para inserção social e desenvolvimento de novos modos de aquisição de conhecimento e 

modalidades de aprendizado. “Uma nova forma, resultante de uma reforma educacional 

séria ou capaz de contemplar em sua profundidade a revolução informacional, deverá 

comportar outros atores ou agentes sociais, coadjuvantes da mestria.” (SODRÉ, 2002, 

p.113). Neste contexto, a educação e a comunicação devem estar integradas, por meio de 

uma “aliança da informação pública com a educação formal, aliás, preconizada por uma 

corrente pedagógica contemporânea, é empresarialmente viável”. (SODRÉ, 2002), o que 

torna mais forte a relação entre ambas e amplia o espaço de interface das respectivas áreas. 

Na busca de novas ferramentas de ensino, a partir de uma intervenção da comunicação 

social na prática educativa, “um desses agentes pode ser inclusive a imprensa em sua forma 

jornalística clássica, isto é, no empenho da publicização de questões pertinentes às 

liberdades civis e ao aperfeiçoamento ético – politico do cidadão” (SODRÉ, 2002, p.113). 

Portanto, as relações entre educação e comunicação têm sido mediadas pelas tecnologias, 

que assumem grande importância na articulação de novos aprendizados, provocadores de 

um maior interesse por parte dos alunos, que se tornam peças interagentes no universo 

virtual, e colocam em prática, no seu compartilhamento cotidiano, estratégias utilizáveis no 

discurso e na interface dessas áreas.  

As redes sociais podem ser também consideradas agentes condutores deste 

processo. O uso das redes enquanto meios de interação entre jovens, inclusive no que se 

refere ao compartilhamento de conhecimento cientifico, estão sendo cada vez mais 

observada a partir do acesso à internet.  
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2.2  USO DAS ESTRATÉGIAS DE ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO 

 

O trabalho de assessoria de comunicação tem conquistado uma dimensão de notável 

importância para a área da comunicação social. Composta pelo trabalho de, pelo menos, um 

jornalista, um publicitário e um relações públicas, com atividades distintas, as assessorias 

de comunicação passam a ser incorporadas por pessoas e empresas, a fim de trabalhar de 

maneira mais adequada a imagem e o discurso social de uma marca identitária. 

Desenvolvida pelas diferentes áreas da comunicação, mas cada um realiza de forma 

diferente, o jornalista trabalha a informação, por meio de releases, press-kits, sugestões de 

pautas e outros produtos e serviços. 

Em nível de diferenciação de áreas na Assessoria de Comunicação, as Relações 

Públicas vão se preocupar com a criação, planejamento e execução de programas de 

integração interna e externa. Já a publicidade cria e executa peças publicitárias e de 

propaganda,escolhendo os veículos mais adequados para sua difusão e as agências para 

intermediação (FERRARETO, 2001). Deste modo, as três áreas desenvolvem atividades 

complementares, de maneira que existe certa “confusão entre as atividades e 

responsabilidades dos profissionais de diferentes áreas acontece, com maior intensidade, 

entre RP e AI” (FERRARETTO, 2001, p.16). 

Atualmente, é de grande importância o tratamento da comunicação para o 

desenvolvimento de uma empresa, que, a partir de uma organização estrutural, feita pelos 

assessores de comunicação, deve haver um melhor posicionamento da imagem e 

divulgações relacionadas ao trabalho de uma determinada empresa. Neste contexto, os 

jornalistas, que são os assessores de imprensa, ficam responsáveis pela “captação de todas 

as informações necessárias à elaboração dos produtos de uma AC, contatos e atendimento 

aos jornalistas dos veículos de comunicação, controle das informações divulgadas na 

imprensa que possam interessar ao assessorado” (FERRARETTO, 2001, p.53). Para o 

funcionamento das assessorias de comunicação, é imprescindível o papel da assessoria de 

imprensa incluso neste contexto. 
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Uma assessoria de imprensa envolve-se, dentro da assessoria de comunicação, 

com aspectos mais relacionados à organização da informação que circula dentro e 

fora de uma instituição. A função do assessor de imprensa é desenvolver 

estratégias de comunicação, criar vínculos com o público, divulgar a informação. 

São eles que organizam e estruturam a comunicação interna, também são fontes 

de informações, “com o grande número de assessorias de imprensa aumenta a 

oferta informação para os jornalistas (DUARTE, 2007, p.91). 

 

Cada vez mais jornalistas atuam na área de assessoria, articulam e desenvolvem 

estratégias comunicacionais para empresas privada, pública. De um modo geral, o “assessor 

de comunicação presta um serviço especializado, coordenado às atividades de comunicação 

de um assessorado com seus públicos e estabelecendo políticas e estratégias que englobam 

iniciativas nas áreas do jornalismo (assessoria de imprensa), Relações Públicas e 

Publicidade e Propaganda”. (FERRARETTO, 2001, p.11). 

 

Portanto, o assessor de imprensa é o responsável pela organização e divulgação 

da empresa, as relações do grupo com o público. Usar estratégias de comunicação 

que visibiliza a boa imagem da empresa, ser o mediador, o porta voz, “exige 

definição de uma estratégica global, programas de informação e relacionamento 

dirigidos a públicos segmentados e instrumentos de comunicação adaptados aos 

interesses e especificidades desses grupos”. (DUARTE, 2007, p. 96). 

 

Na década de 60, o trabalho de assessoria de imprensa não tinha importância, não 

havia interesse pela ocupação profissional da área. Somente houve interesse pela área, foi 

quando a Federação Nacional de Jornalistas (FENAJ), com os sindicatos, assumiu forte 

papel regulador e orientador. Em 1986, seu Manual de Assessoria de Imprensa tornou-se 

referência histórica ao legitimar e balizar a prática de jornalismo especializado em 

assessoramento de imprensa, até orientando que a produção de publicações seria um de 

seus produtos. (DUARTE, 2003, p. 92). Ao longo da história, o trabalho da assessoria de 

comunicação consolida-se nos anos 80, em que a assessoria de imprensa como uma nova 

área que vem ampliando seu espaço no âmbito comunicacional e empresarial. 

A disseminação do cargo de “assessor de comunicação” frequentemente incluem em 

suas tarefas a assessoria de imprensa. (DUARTE, 2003, p.237). Para tanto, os jornalistas 

podem ser vistos como fontes de produção de notícia no trabalho em AC, resultando em 

uma visibilidade para a instituição para o qual trabalham, buscando espaços na mídia, nos 
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veículos e meios, mas sempre responsabilizando-se por divulgar a informação com 

qualidade. Evidentemente, uma boa relação com os meios midiáticos, confere credibilidade 

e viabilização do trabalho do jornalista em AI, mesmo dada à competição dos profissionais 

da área. 

 

Com o reconhecimento do trabalho de assessoria de imprensa, existiam 

rivalidades nas áreas dos RPS, jornalista e PP, e cada vez mais jornalistas 

trabalham como assessores, os jornalistas brasileiros sempre atuaram com a 

divulgação, mesmo que antigamente isso não fosse considerado exatamente 

jornalismo. A ocupação do providencial mercado de trabalho, mais do que aceita, 

foi até estimulada pelas relações no momento em que se faziam críticas a 

competência dos relações-públicas para exercer a função (DUARTE, 200, p.92). 

 

 

 Assim, os jornalistas enquanto assessores de imprensa exercem um trabalho 

fundamental, separando as diferenças e posturas profissionais, da melhor forma possível. É 

necessária ainda uma efetividade de apoio, a partir de intermediários, como repórteres e 

editores de redações, em dois níveis: informação e relacionamento (DUARTE, 2003). Para 

além das atividades rotineiras dentro de uma AC (como produção de releases, press kits e 

outras tarefas executadas pelo assessor de imprensa), os assessores de imprensa devem 

ainda estar ligados a questões como planejamento, gestão de equipes política da instituição, 

comunicação interna, dentre uma séria de outros aspectos englobados na própria instituição 

onde desenvolvem suas atividades. 

 

Dessa forma o trabalho de assessor e jornalista causa convergências na 

divulgação da informação, o que rende uma pauta para o assessor pode não ser 

interessante pra Imprensa, observa-se que nem tudo que acontece nas instituições 

transforma-se noticia para a imprensa, embora, em geral, elas disponham de uma 

estrutura própria ou terceirizada – assessores de imprensa, projetos de 

comunicação, normas e orçamento específicos – para divulgação jornalística. [...] 

Os jornalistas e assessores de imprensa, portanto, desvinculados um do outro, “a 

condição de que o jornalista como assessor de imprensa somente apresenta os 

fatos valendo-se do ponto de vista da organização ou do assessorado, assumindo, 

portanto, papel politico e não apenas técnico”. (DUARTE, 2003, p.94). 

 

Portanto, é fundamental, compreender a importância da formação acadêmica dos 

profissionais das assessorias de comunicação, no sentido de que aprendam na academia 

trabalhar melhor os espaços destinados à imprensa, a fim de ganhar visibilidade e um 

equilíbrio de imagem para a instituição ao qual assessoram. 
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Contudo, quando se fala de legitimação das assessorias de comunicação, o 

desafio continua. É preciso investir na reflexão e no debate sobre as questões 

teóricas e praticas que impactam a eficácia organizacional. E preciso ainda 

desenvolver uma nova forma de ver e viabilizar a comunicação integrada. Não 

mais apenas com estruturas comuns e sob a mesma coordenação, abrigando tão 

somente profissionais da comunicação que atuam em processos cada vez mais 

entrópicos, mas também por meios de politicas, diretrizes, responsabilidades, por 

meio da educação para a comunicação. E assim, assumindo um papel educador, 

que o assessor de comunicação e de relacionamento com a mídia estará 

consolidando o espaço da comunicação como um campo verdadeiro estratégico 

(DUARTE, 2007, p.137). 

 

É nesta perspectiva, que o assessor de imprensa assume um papel importante na 

comunicação, a partir de sua capacidade de reposicionar-se diante das novas exigências do 

mercado e das organizações como um todo. Para tanto, o assessor de imprensa organiza 

estratégias e ações em comunicação, que partam das novas plataformas tecnológicas e 

atualizem as instituições para o qual prestam o serviço em comunicação. 

 

As novas estratégias de comunicação são pensadas em todas as áreas da 

comunicação, pois traz reflexões quanto ao uso de novas tecnologias na 

assessoria de imprensa. Amplia-se o espaço da comunicação proporcionando ao 

assessor de imprensa novos lugares a ser explorados.  Na área da Comunicação 

Social é a área que mais cresce com possibilidades de atuar em diferentes 

assessorias, no mercado que se consolida, passam a existir três tipos de campus 

de atuação para alguém com formação em jornalismo. Há o tradicional, nas 

redações. Os outros dois são no grande campo da comunicação Institucional, o 

especialista que realiza assessoramento de imprensa, produção de publicações ou 

conteúdo na internet, o gestor, com a atuação mais politica e estratégica, que 

utiliza a comunicação como insumo na tomada de decisões, ajudando a 

organização ou assessorada a definir rumos e ações (DUARTE, 2003, p.99). 

 

Com os avanços tecnológicos, a comunicação passou a ter um cunho virtual em 

ambientes escolares, no cotidiano das práticas educativas, evidenciando uma transformação 

do real para o virtual. As pessoas tornam-se mais visíveis mediante a comunicação virtual e 

buscam nela uma forma de se comunicar e interagir, trocar ideias, uma mobilização de 

comunicação nas redes. Na atualidade, diversas ações só tem seu desenvolvimento mais 

significativo na medida em que se utilizam das mídias, para se estabelecer enquanto tal e 

pertencer a um grupo na sociedade, que antes não pertenciam. Com esses novos recursos 

tecnológicos, a comunicação posiciona imagens do local para o global. Neste sentido, a 
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comunicação virtual abre espaço para a visibilidade da minoria, movimentos sociais na 

sociedade contemporânea (PAIVA, 2003). 

Nesta perspectiva, as redes sociais podem ser vistas como estratégias que legitimam 

de novos sistemas de educação, que por sua vez, configuram novas identidades e culturas, 

através do uso cotidiano das mesmas no ambiente on-line. O elemento cultural no on-line 

pode ser entendido, por meio de uma construção social da realidade (BERGER, 2002), que 

aponta para estruturas interativas que promovam identidades em uma sociedade 

contemporânea vista como difusa ou desorientada. A sociedade vive em um mundo onde as 

interações face a face de “linguagem possuem uma qualidade inerente de reciprocidade que 

distingue de qualquer outro sistema de sinais” (BERGER, 2002, p.57). Assim, as 

estratégias comunicacionais por meios digitais, a disseminação da informação mais rápida, 

pois, “o computador, um facilitador da comunicação pessoal, com a miniaturização e a 

capacidade de processamento cada vez maior, tem a faculdade de executar tarefas 

repetitivas com grande exatidão” (DUARTE, 2003, p.341). 

Deste modo, a comunicação contemporânea passa, necessariamente, pela inovação 

do acesso à internet, e mais, recentemente, a expansão das redes sociais. Contudo, a 

sociedade em rede não é nova, pois, a interação da coletividade faz parte da construção da 

própria sociedade. Como lembra Castells (2001), primeiramente,  

 

a comunicação mediada por computadores (CMC) não é um meio de 

comunicação geral e nem o será em um futuro próximo. Embora seu uso se 

expanda em ritmo fenomenal, a CMC ainda excluirá a maior parte da 

humanidade por um longo tempo, ao contrário da televisão e outros meios de 

comunicação de massa (CASTELLS, 2001, p.382). 

 

 

Essas novas interações mediadas por computadores à sociedade em rede podem 

transformar a cultura da sociedade e abranger todos os meios comunicacionais. Novas 

formas de comunicar, por meio de computadores, promovem a interação entre toda a 

população, indiferente de classe social. O uso da CMC se expandirá principalmente via 

sistema educacional e alcançará proporções substanciais da população do mundo 

industrializado. Alcançando todas as classes sociais, não será um fenômeno exclusivo das 

elites, embora deva ser muito menos penetrante que a grande mídia (CASTELLS, 2001, 

p.383). De uma forma democrática, a internet vem se configurando, para daqui alguns anos, 
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alcance de todos. As novas gerações do século XXI, que estão em transformação cultural, 

social, oral e educacional, adéquam seus estilos de vida ao uso constante das redes sociais. 

 

Surgiu na metade dos anos 90, um novo sistema de comunicação eletrônica 

começou a ser formado a partir da fusão da mídia de massa personalizada 

globalizada com a comunicação mediada por computadores. Assim o uso das 

redes vai transformando as gerações, adequando-se aos novos meios 

comunicacionais. Um dos sistemas Multimídia estende o âmbito da comunicação 

eletrônica para todo o domínio da vida: de casa a trabalho, de escolas a hospitais, 

de entretenimento a viagens (CASTELLS, 2001, p.387). 

 

De acordo com Castells, em um aspecto mais cultural sobre os hábitos e usos da 

internet na rotina dos profissionais de diversas áreas, percebe-se a importância da 

adequação e adaptação das novas tecnologias. Este processo cultural de mudança 

provocado pelo uso da plataforma on-line nos modos de fazer é entendido por Pierre Lévy 

como a universalização da cibercultura, que se propaga através da co-presença e a interação 

de quaisquer pontos do espaço físico, social ou informacional (LEVY, 2009, p.47). Neste 

sentido, ela é complementar a uma segunda tendência fundamental, a virtualização. Essa 

nova cultura virtual das transformações tecnológicas, permitida por meio da comunicação 

mediada por computadores, define as redes interativa (CASTELLS, 2001).  

Assim as novas tecnologias modificam os modos de assessoria de imprensa, antes 

não existiam as redes sociais para a visibilidade e divulgação de uma forma mais rápida. O 

trabalho da assessoria continua o mesmo, mas agora com as facilidades da internet 

proporciona um novo campo de trabalho por organizações de todos os tipos: ONGs, 

entidades de classe, associações, empresas, escolas, órgãos públicos, agências de 

comunicação, relações públicas e de publicidade. (DUARTE, 2003, p. 98) Para o autor, 

haverá, sempre, espaços para atividades técnicas e especializadas como produção de 

releases, de jornais empresariais, edição de conteúdo em sites na Internet, assessoria de 

políticos, profissionais liberais, esportistas, artistas. Entretanto, ao optar por tornar-se 

estrategista, gestor dos fluxos de comunicação, as oportunidades são maiores. 

Novos recursos surgem na assessoria de imprensa com a Internet, as ferramentas de 

comunicação digital, que dispõe de um trabalho mais ágil e rápido. Com mais visibilidades 

e sem custos proporciona um espaço para a divulgação e informação de fácil acesso. Com a 

evolução da tecnologia tudo está sendo transformada para o virtual, a “tecnologia de 
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distribuição de releases evoluiu do papel, passando pelo telefone, telex, fax, e agora está 

generalizando-se, cada vez mais, na forma de e-mail”. (DUARTE, 2003, p. 348) Uma 

forma mais econômica de tempo e dinheiro, causando impacto nas modalidades de fazer 

assessoria de imprensa, cria-se uma estrutura organizacional, segundo Duarte, “As 

organizações já não podem dar-se ao luxo de ignorar as listas de discussões da internet” 

(DUARTE, 2003, p. 348). Ter o conhecimento e domínio das redes, não basta ter o acesso à 

internet, tem que saber usar em seu proveito. Tudo está nas redes dos computadores, basta 

ter ideia e lançar na rede, elas estão disponíveis para quem souber tirar melhor proveito. Os 

serviços disponíveis nos sites, banco de dados e release eletrônico, facilitando o trabalho do 

assessor e jornalista.  A atenção deve ser dada, no entanto, à proliferação de releases via e-

mail. Por se bem mais fácil e acessível – enquanto, na era do papel, a quantidade de 

releases recebida diariamente por um editor podia alcançar centena- hoje, na era da 

informação digital, esse número pode ser multiplicado por dez, vinte ou trinta vezes.  

(DUARTE, 2003, p.349)  

Esses números mostram o excesso de informação, que a tecnologia causa e o 

cuidado que o assessor precisa ter ao enviar e produzir release. Enquanto a tecnologia 

transforma o modo de trabalho, o manual de assessoria continua o mesmo, sem mudanças 

de regras. Estamos no mundo virtual, conectados em rede, adaptando-nos a novas 

ferramentas comunicacionais. Como forma de melhorar a qualidade do trabalho e eliminar 

distâncias, uma vez que o virtual diminui as distâncias do local para o global- com mais 

visibilidade, e possibilidades de crescimento, expandindo o conhecimento e usufruindo dos 

benefícios da internet. O assessor de imprensa tem tudo nas mãos, mas precisa ter 

conhecimento diante das novas tecnologias, a virtualização da informação.  

Para Lévy (2009), a palavra “virtual” pode ser entendida em ao menos três sentidos: 

o primeiro técnico ligado à informática; um segundo corrente e um terceiro filosófico. O 

fascínio suscitado pela “realidade virtual” decorre em boa parte da confusão entre esses três 

sentidos. No uso da corrente, a palavra virtual é muitas vezes empregada para significa à 

irrealidade- acepção filosófica é virtual aquilo que existe apenas em potência e não em ato, 

o campo de forças e de problemas que tende a resolver-se em uma atualização. O virtual 

encontra-se antes da concretização efetiva ou formal. “No sentido filosófico, o virtual é 

obviamente uma dimensão muito importante da realidade.  
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 É na inserção massiva do virtual, na vivência do ciberespaço no cotidiano das 

pessoas, que uma notável “explosão” das redes sociais tem sido estudada por diversos 

pesquisadores, percebendo a importância da sociedade on-line para os indivíduos. Também 

a mídia, por meio da ação estratégica das redes sociais, promove uma inclusão digital, o 

que contribui para uma liberdade em comunicação, colocando o usuário em uma posição 

mais reflexiva. Molina (2001) enfatiza a análise das redes sociais através das relações e 

vínculos. No caso das redes sociais na Internet, existe uma necessidade de considerar as 

suas características, observada em interfaces, possibilitando a aproximação dos indivíduos 

em comunidades, evidenciando valores, e melhorando a sensibilidade identitária. "Assim 

como uma rede de computadores é um conjunto de máquinas conectadas por um conjunto 

de cabos, uma rede social é um conjunto de pessoas conectadas por um conjunto de 

relações significativas" (WELLMAN apud MOLINA, 2001, p.37). 

Assim, os meios comunicacionais estão mudando a interatividade da vida cotidiana, 

que passa a funcionar a partir da comunicação virtual com as redes interativas. Assim, as 

conexões na grande rede são uma condição de vivência nos tempos atuais, em que as 

mudanças são drásticas, e influenciam os modos de conversar e escrever. Segundo Berger, 

“a realidade social da vida cotidiana é apreendida em um contínuo de tipificações, que se 

vão tornando progressivamente anônimas à medida que se distanciam do „aqui agora‟ da 

situação face a face”. (2002.p.52). Sob a influência da mídia, as pessoas mudam seus 

padrões sociais e estilos de vida, de modo que ainda precisam estar inseridos no 

pertencimento da sociedade para exercerem sua cidadania. 

 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de estilos, 

lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos 

sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam 

desvinculadas – desalojadas- de tempos, lugares, histórias e tradições específicos 

e parecem “flutuar livremente” (HALL, 2006. P.75). 

 

Com as variações de identidades, as pessoas se tornam desorientadas e se 

confrontam com opções desorientadas “cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo 

apelos a diferentes partes de nós, dentre as quais parece possível fazer uma escolha” 

(HALL, 2006, p.75). Deste modo, busca-se uma identidade cultural na atualidade, 

influenciado ou não pela mídia. Nesta condição, a internet, através das redes sociais, é 
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utilizada para alcançar esta visibilidade, “em sites caracterizados pela construção de um 

perfil com características identitárias (que são percebidos como os atores sociais) e com a 

apresentação de novas conexões entre esses perfis (as arestas na rede social)”. (RECUERO, 

2011, p.116). 

Assim, configuram-se importantes estratégias para a juventude social, operadas com 

a criação de novas identidades virtuais, a renovação de identidades sociais, novos modos de 

pertencimento social a partir do uso da plataforma on-line, em que se estabelecem novos 

laços e vínculos em sociedade, orquestrando um ponto contributivo para as relações sociais. 

Neste cenário, reside à importância em um valor de conceitos como cultura, que em suas 

percepções ideológicas, pode abandonar a redução a mero demarcador de diferenças e 

sinaliza um sentido contrário a perda de seus traços sociais- pois, conquista e reforça novas 

características em sociedade. As mudanças culturais a convivência entre as pessoas o modo 

de interagir, estão tornando a cultura hibrida não existe uma cultura. 

Sendo assim, uma cultura- que faz parte da ideologia- pode ser observada dos 

modos de ser e da singularidade humana. É também autenticada pela mídia, que, por sua 

vez, legitima estratégias comunicacionais para as práticas sociais, na medida em que forma 

um mundo coerente. “A realidade da vida cotidiana, além disso, apresenta-se a mim um 

mundo intersubjetivo, um mundo que participo juntamente com outros homens” (BERGER 

2002, p.40). É neste contexto, que a mídia auxilia no posicionamento e autenticação de 

ações sociais, especialmente após a incorporação dos novos meios de comunicação 

oriundos após o desenvolvimento das novas tecnologias da informação, legitimando 

socialmente as relações sociais, políticas e educacionais provenientes da interação dos 

sujeitos envolvidos neste processo. “O computador, facilitador da comunicação pessoal, 

com a miniaturização e a capacidade de processamento cada vez maior, tem a faculdade de 

executar tarefas repetitivas com grande velocidade e exatidão”. (DUARTE, 2003, p.340).  

Especificamente tratando das ações em comunicação, em suas utilidades para a 

assessoria de imprensa e comunicação, Duarte (2003) entende que “as notícias veiculadas 

pela imprensa não são apenas relatos de acontecimentos imprevistos, mas, em grande 

medida, são influenciados por acontecimentos planejados, produzidos e controlados por 

pessoas ou organizações com aptidão para o tal” (2003, p.330). É neste cenário que a 

informação, em seus vários modos de articulação, é utilizada a partir de ferramentas que 
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organizam novas estratégias de assessoria de imprensa na era digital e facilitam 

comunicação, as trocas nas práticas sociais, mais rápida e amplamente. Os Meios de 

Comunicação de Massa (MCM) atuam como facilitadores do processo e as Novas 

Tecnologias de Comunicação (NTC) podem ser considerados elementos fundamentais para 

desdobramentos mais eficientes em comunicação. Satélites, fibra ótica, computadores e 

telas em alta definição (DUARTE, 2003) transformam as vivências da sociedade 

contemporânea e são a parte material do processo de informação global. Juntamente com 

estratégias de comunicação- atualmente muito orquestradas nas redes sociais- observa-se 

uma maior facilidade para o alcance e acesso ao conhecimento, a uma diversidade de 

informações, que garantem novas perspectivas, em uma interface entre educação e 

comunicação. As redes sociais proporcionam à visibilidade a interação social, “quando 

focamos um determinado grupo como uma “rede” está analisando sua estrutura. De um 

lado, estão os nós (ou nodos). De outro, as arestas ou conexões”. (RECUERO, 2011, p.115-

116). 

No mundo global que vivenciamos a busca de uma nova identidade local e cultural, 

cada qual pertence a um grupo, ou seja, a aproximação de indivíduos em um curto espaço 

de tempo.  O impacto social diante das novas tecnologias com o intuito de fortalecer as 

comunidades um novo olhar da sociedade que antes não eram vistas, agora pertencentes à 

sociedade. Para Hall, “a globalização se refere aqueles processos, atuantes numa escala 

global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e 

organizações em novas combinações de espaço e tempo, tornando o mundo, em realidade e 

experiência, mais interconectado” (HALL, 2006, p.67). O impacto das tecnologias na vida 

cotidiana com a globalização, “que dissolve a autonomia das instituições, organizações e 

sistemas de comunicação nos locais onde vivem pessoas; a formação de redes e à 

flexibilidade, que tornam praticamente indistintas as fronteiras de participação e de 

envolvimento, individualizam as relações sociais de produção e provocam instabilidade 

estrutural do trabalho, do tempo e espaço.” (CASTELLS, 2006, p.85). 
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2.3  RELAÇÕES ENTRE JORNALISMO COMUNITÁRIO E PRÁTICA 

ACADÊMICA EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

A importância da Comunicação Popular no século XXI, a globalização e o local, 

diante das tecnologias. Com o surgimento da Comunicação Popular entre as pessoas 

comuns, os modos de comunicação mediante a sociedade, às lutas por direitos do cidadão, 

organizações, movimentos sociais/ populares, que lutam por uma sociedade mais justa e 

igualitária, ocorre a busca de novos valores sociais, a comunicação e educação aliam-se 

para a transformação de uma sociedade tornando-libertadora e democrática. Somente será 

possível a mudanças nas classes populares, quando tiver uma educação de qualidade, 

objetivando a construção da cidadania. 

Assim, a comunicação é parte integrante para o desenvolvimento comunitário, no 

sentido de fortalecimento das comunidades menos ouvidas. Para Peruzzo, “quando se fala 

em comunicação popular, parece claro, a primeira vista que se trata de uma comunicação 

do povo”. Mas o adjetivo “popular” abrange uma multiplicidade de significados diferentes, 

sendo consensual apenas que tem a ver com “povo” (PERUZZO, 2004, p.116). Desta 

forma, a Comunicação Popular tem origem nos anos 70 e 80, (PERUZZO, 2004), com os 

movimentos sociais e populares, pode ser entendida como, alternativa, horizontal e 

dialógica, no sentido de promover a interação nas camadas menos reconhecidas. 

A comunicação popular tenta, para tanto, atender as reivindicações sociais, 

envolver-se com o local para identificar dificuldades, tratando de interesses específicos da 

comunidade, no que diz respeito ao processo da informação, com maior abrangência às 

massas. Assim, o popular e alternativo divide-se em três correntes, Popular folclórico, 

Popular massivo e Popular alternativo. Segundo Peruzzo,  

 

Para a primeira corrente, o popular abarca o universo das expressões genuínas do 

“povo”, a segunda corrente, o popular circunscreve-se ao universo da indústria 

cultural, pautando-se os estudos por três linhas, definidas pela maneira como cada 

um vê o popular, para a terceira corrente , o popular situa-se no universo dos 

movimentos sociais. (PERUZZO, 2004, p.118). 
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Neste sentido, as atividades em jornalismo assumem fundamental importância no 

sentido de fornecer melhor qualidade ao tratamento da comunicação social, inteirando-se 

com o universo do popular, e tentando construir algo novo, em relação aos interesses 

coletivos. Esta demanda de expressão, diz respeito também a democratização da 

informação e ao esforço por autonomia dos indivíduos, na medida em que tem acesso à 

elaboração de outros valores. Neste intuito, os novos espaços de ação politica promovem 

novas perspectivas sociais, em que a comunicação comunitária encontra um lugar frente 

aos interesses públicos da comunidade, que se referem também à missão do jornalismo 

como um todo.  

 

A comunicação popular/comunitária, (dentro de todo esse processo e 

efervescência social, emergem manifestações de comunicação denominadas 

populares, ou seja, ligadas ao povo ou vêm do povo) ou alternativas, no sentido 

de ser uma opção em relação à grande mídia, no tocante ao conteúdo e aos canais 

utilizados, tais como boletins, panfletos, alto-falantes, etc. (PERUZZO, 1998b, 

p.144). 

 

Assim, o Jornalismo Comunitário pode suprir as demandas de uma determinada 

região, tratando de assuntos de interesses específico da comunidade, no sentido da 

produção de conteúdo, circunscrevendo, de certa forma, o jornalismo comunitário o 

universo da indústria cultural. Para isso, a extensão comunitária tem assumido uma posição 

importante na prática jornalística, pois, compreende o desenvolvimento de projetos 

comunitários que permite ao acadêmico conhecer uma comunidade e a partir desse 

conhecimento e se tornar envolvido no grupo, para a busca de soluções para a comunidade. 

Segundo Peruzzo, “no campo da produção acadêmica, a participação na comunicação é um 

tema presente tanto nos estudos de casos quanto na perspectiva conceitual”. (PERUZZO, 

2004, p.126) 

Uma comunicação comunitária mais eficiente se faz a partir da união destes grupos, 

academia e pessoas da comunidade, que tenham os mesmo interesses em trabalhar juntos 

para o desenvolvimento da própria comunidade. A participação de pessoas comuns nos 

grupos, responsáveis por desenvolver  

informações, programas e campanhas destinadas a massas são mais eficientes 

quando divulgadas por meios de comunicação de massa. Da mesma forma, 

campanhas, programas e informações que visem a determinado público obtêm 

maior efetividade ao utilizarem veículos específicos (DUARTE, 2003, p.342) 
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 Deste modo, a internet se configura como um meio de comunicação que se utiliza 

de novas lógicas midiáticas, por meio da interação estratégica entre usuário e informação. 

Sem deixar de lado as mídias tradicionais, este espaço possibilita a consolidação de uma 

aproximação comunicacional significativa, que dinamiza relações, reconfigura 

convivências, através de plataformas como blogs, chats, e-mails e redes sociais.  

 

A possibilidade das pessoas, organizações comunitárias, movimentos sociais, 

ONGs, etc. tornarem-se emissores de conteúdos, de maneira ilimitada e sem 

controle externo (como é na mídia tradicional), a partir dos interesses e 

necessidades pessoais, comunitárias e de interesse público, é grande a novidade 

que a internet traz o grande potencial revolucionário que o mundo coloca a 

serviço humanidade (PERUZZO, 2002, p.7). 

 

O uso das tecnologias para a comunicação comunitária é uma pratica relativamente 

nova para o desenvolvimento de projetos experimentais. As mídias sociais ainda são 

recursos pouco utilizados e conhecidos nas comunidades, e para determinadas pessoas 

pertencentes a um grupo, ainda é algo inovador. Neste contexto, interessados em 

desenvolver ações sociais e levar a experiência acadêmica para as comunidades, onde são 

desenvolvidos projetos sociais, os acadêmicos podem perceber a deficiência em nível de 

comunicação que promove a falta de visibilidade, tanto em mídias tradicionais como nas 

alternativas.  

Sobretudo, a inserção destas comunidades na internet pode ser vista a partir da 

evolução da comunicação, mas ainda é algo a ser explorado, seja em nível de educação 

digital, seja em nível de estratégias e ações a serem desenvolvidas por uma assessoria de 

imprensa, pois, o processo comunicacional de organizações sociais é feito por pessoas 

pertencentes ao grupo e é algo lento e gradual. Por vezes, falta de consciência sobre a 

importância da própria comunicação enquanto um escopo especializado é um problema, na 

medida em que, em determinadas comunidades, não precisa ser o profissional da 

comunicação para fazer a divulgação da informação. Este ponto-de-vista tem dois lados: a 

participação popular na comunicação comunitária pode significar “o simples envolvimento 

das pessoas, geralmente ocasional, no nível das mensagens, ou seja, dando entrevistas, 

avisos e depoimentos” (PERUZZO, 2004, p. 142); ou, a busca por melhores espaços de 

visibilidade da importância da própria comunicação é algo que ainda precisa ser trabalhado 

na sociedade. A comunicação comunitária mostra o que está invisível para o olhar da 
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sociedade, trazendo questões pertinentes sobre problemas sociais relacionados.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1  Natureza da Pesquisa 

 

 Esta é uma pesquisa social, e, qualitativa, e, de acordo com Minayo (2008), pode ser 

“entendida como um nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou 

seja, ela trabalha com o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, 

dos valores e atitudes” (MINAYO, 2008, p. 21).  

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso. Para Robert Yin (2005), o 

estudo de caso é 

 

a estratégia escolhida ao examinarem acontecimentos contemporâneos, mas 

quando não se podem manipular comportamentos relevantes. O estudo de caso 

conta com muitas técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas acrescenta 

fontes de evidências que usualmente não são incluídas no repertório do 

observador: observação direta dos acontecimentos que estão sendo estudados e 

entrevistas das pessoas neles envolvidas. (YIN, 2005, p.26)  
 

O estudo de caso confere ao trabalho a capacidade de lidar com uma ampla 

variedade de evidências – documentos, artefatos, entrevistas, e observações. Mas, além do 

que pode estar disponível no estudo do histórico convencional, é preciso entender que a 

essência das pesquisas desta natureza está em uma abordagem focalizada em uma 

determinada instituição ou programa, a fim de que se possa observar, a partir de critérios, 

uma ambiência microssocial, e projetar para níveis macrossociais. 

 

3.2 Técnica da Pesquisa 

 

Esta pesquisa se utiliza das técnicas descritiva e documental, somadas a uma 

entrevista semiestruturada, com base em um levantamento bibliográfico, a fim a descrever 

o processo de aproveitamento do projeto de extensão em comunicação comunitária, 

desenvolvido junto ao Projeto Canoagem na Escola, para a pesquisa acadêmica. Segundo 

Gil, “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre 
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variáveis”. (GIL, 2008, p.42) 

Segundo Gil (2008), uma pesquisa documental é semelhante a uma pesquisa 

bibliográfica, as fases do desenvolvimento de ambas, em boa parte dos casos são as 

mesmas. Entretanto, há pesquisas elaboradas com base em documentos, as quais, em 

função da natureza destes ou dos procedimentos adotados na interpretação dos dados, 

desenvolvem-se de maneira significante diversa. Para o referido autor, a pesquisa descritiva 

pode ser entendida juntamente com a pesquisa exploratórias, as que habitualmente realizam 

os pesquisadores sociais preocupados com a atuação prática. São também as mais 

solicitadas por organizações como instituições educacionais, empresas comerciais, partidos 

políticos, etc. Segundo Gil (2008), a entrevista é a que apresenta maior flexibilidade, 

podendo assumir as mais diversas formas. Pode ser parcialmente estruturada, quando é 

guiada por relação de pontos de interesse que o entrevistador vai explorando ao longo do 

seu curso. Ou pode ser totalmente estruturada quando se desenvolve a partir de relação fixa 

de perguntas. Nesse caso, a entrevista pode confundir-se com o formulário.  
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4  RESULTADO E DISCUSSÃO DE DADOS 

 

4.1  História do Projeto Canoagem na Escola
1
 Clube Comercial 

 

A história do Projeto Canoagem na Escola é contada com base na entrevista 

realizada com Margareth Fontoura, idealizadora e coordenadora do referido projeto. O 

Projeto Canoagem na Escola começou em 1997, por uma iniciativa do grupo de canoístas 

que participavam do Clube Náutico, às margens da barragem do rio Vacacaí Mirim, antiga 

barragem do DNOS. O Clube Comercial, na década de 80, adquiriu essa aréa, e então 

começaram a surgir os esportes náuticos em Santa Maria.  

De início, os coordenadores do Projeto tentaram desenvolver somente a canoagem a 

vela, sem uso de remo, porque pensavam não haver muito espaço para os caiaques, um 

lugar para guardar que é um tipo de material bem diferente. Então o grupo de canoístas 

adquiriu alguns barcos, inclusive de andar no mar, Wave-Ski
2
, turismo e na sequência K1

3
 

Escola, indo para o lado da competição e, finalmente, um K1 Olímpico. Esse grupo remava 

por lazer e pela prática individuais. Mesmo assim, participaram do campeonato brasileiro 

em São Paulo-USP, sem saber muito sobre a competição naquela época.  

Margareth Fontoura conta que conheceu o Parque Náutico na década de 90 ficou 

encantada com o manancial d‟água. As atividades do Projeto começaram em 1992, com os 

grupos individuais, em que cada um tinha o seu caiaque e seu remo. Ela foi a convite de 

Fernando Tadeu Miranda Lemos, encantou-se com o lugar e com o esporte, mesmo sem 

jamais ter entrado num caiaque antes. Foi preciso aprender a pegar o remo, entrar no 

caiaque utilizando sempre o colete salva-vidas e começar a remar para aprender, sem 

imaginar a dimensão que teria no futuro.  

A ideia do Projeto “Canoagem na Escola” foi do Srº Maurício Cassol, diretor de 

canoagem do Comercial, Srº Fernando Tadeu Miranda Lemos, vice Presidente de Esportes, 

com a participação da pedagoga Margareth Fontoura, objetivando levar ao aluno com bom 

                                                 
1
 Consultar anexo I, sobre a história da canoagem no mundo. 

2
 Embarcação aberta semelhante a uma prancha de surf, usa um remo de duas pás. 

3
 Modelo de caiaque, que seria uma embarcação fechado, com origem entre os esquimós, e que utiliza um 

remo de duas pás. A variação K1, K2 e K4 diz respeito ao tipo de caiaque e sua velocidade nas águas. 
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comportamento e aproveitamento, em situação de risco a uma atividade extra, de inclusão 

social. O Projeto Canoagem na Escola oferece dez vagas para cada escola e a escolha dos 

participantes é feita pelos professores da instituição escolar. A primeira escola que 

participou do Projeto foi o Centro Integrado de Iniciação ao Trabalho – CIT, oferecida pelo 

secretário municipal de educação como um desafio, o qual foi aceito pelo grupo e pela 

professora responsável. Havia apenas oito vagas o que cabia no transporte disponível – e 

muitas crianças querendo participar. A primeira explicação foi do significado do termo 

“marginal”, explicando que é o morador da margem, das beiradas da cidade, desmitificando 

o sentido pejorativo do termo. 

Após quatro meses, o transporte dos alunos foi cancelado, mas eles continuaram 

participando das aulas, indo pela linha do trem. Embora perigoso, os meninos estavam 

objetivados a participar das aulas e remar, conhecer o esporte e praticá-lo. Durante os anos 

de 1997 a 1999 o projeto foi desenvolvido apenas no Centro de Integrado de Iniciação ao 

Trabalho (CIT). A partir de 2000, o Clube Santa Maria Kayak abraçou o projeto e, desde 

2001, com o avanço das ideias de inclusão social, o “Canoagem na Escola” passou a contar 

com a participação de cinco escolas municipais da cidade, ganhando então o apoio da 

Prefeitura. 

Desde 2008, o Projeto “Canoagem na Escola” é sediado e desenvolvido na UFSM – 

no lago próximo ao CEFD (Centro de Educação Física e Desportos) – com a participação 

de 60 alunos da rede pública de ensino, provenientes das escolas do Bairro Camobi: E.M 

Vicente Farencena, E. M Lívia Menna Barreto, E. M Diácono João Luís Pozzobonn. A 

partir de 2012, a Escola Municipal Santa Helena e a Escola Estadual Margarida Lopes 

também integram o projeto. As aulas ocorrem no turno inverso ao da escola dos jovens, 

oportunizando aos participantes, além da experiência na prática do esporte olímpico 

canoagem, o estudo, o desenvolvimento e a prática de ações de educação ambiental, 

atuando, também, como espaço de conquista da cidadania e resgaste da auto-estima, por 

contribuir na inclusão social e oportunizar, sem distinção, o contato dos atores sociais 

envolvidos, com caiaques, remos e coletes salva-vidas, equipamentos, tidos antes, como de 

acesso somente para a elite.  

O esporte e os cuidados com o ambiente são os focos do projeto. A Educação 

Ambiental alerta para os cuidados com a natureza, sobre o resíduo sólido produzido por 
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todos e que necessita de um destino adequado, levando à consciência sobre a necessidade 

de preservação do ambiente. A metodologia utilizada para o ensino é o libertador, conforme 

Paulo Freire, pois os alunos são atores sociais. A inclusão social e o resgate cultural 

norteiam as ações para resgatar as crianças. No projeto eles veem o mundo de forma 

diferente: as aulas são a céu aberto, há regras de convivência, segurança e respeito com os 

colegas. A mudança de comportamento é observada pelas professoras na escola e consta do 

relatório feito por elas, tanto nas atitudes quanto no crescimento físico.  

A Prefeitura Municipal de Santa Maria apoia o projeto disponibilizando o transporte 

e o lanche dos participantes. Para o lanche, colaboram o Panificio Mallet e a Padaria Ki-

Sonho. A UFSM, além de disponibilizar o espaço físico, também oportuniza a participação 

em Programas de Extensão, como ocorreu em 2011, no “Ciência Viva”, do Centro de 

Ciências Naturais e Exatas, quando foram adquiridos alguns materiais e a troca de 

experiências com alguns acadêmicos bolsistas: Diego Sauer, João Finamor, Eduardo Lopes, 

do Curso de Educação Física e Tiago Damian do Curso de Engenharia Florestal. Para este 

semestre de 2012, está em preparação um artigo que será publicado em uma revista da área 

da Educação Física e na área das Ciências Naturais e Exatas, na conclusão do Programa 

“Ciência Viva”. Quanto à visibilidade do projeto, inicialmente eram enviados releases para 

a imprensa local. A partir de 2010, a Assessoria de Imprensa foi feita por acadêmicos da 

Unifra. Na atualidade, as Redes Sociais também fazem a divulgação do “Canoagem na 

Escola”. 

 

4.2  Desenvolvimento do projeto de extensão comunitária para o projeto Canoagem 

nas Escolas 

 

No ano de 2010, foi desenvolvido pelos acadêmicos Dinis Cortes, Eliana de Linhares, 

Marcelo Figueiredo do curso de Jornalismo do Centro Universitário Franciscano - 

UNIFRA, uma assessoria de imprensa, a partir do projeto organizado na disciplina de 

Projeto de Extensão em Comunicação Comunitária I, 4º semestre, e no 5º semestre, projeto 

de extensão em comunicação comunitária II, ministrada pelas Professoras Rosana Zucolo e 

Sibila Rocha. A finalidade da proposta foi dar visibilidade ao projeto Canoagem na Escola, 

que se encontrava em uma situação fragilizada. Devido à falta de apoio e conhecimento 
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para o Projeto Canoagem na Escola na sociedade santa-mariense, a assessoria instalou-se 

na Barragem do antigo Dnos.  

O conhecimento e desenvolvimento das atividades e a situação em que se encontrava 

o projeto foi o primeiro desafio a ser encarado. Os acadêmicos se depararam com um 

projeto funcionando com muitas carências. A ideia de divulgar apenas o projeto teve que 

ser repensada, dada à fragilidade do funcionamento precário em que se encontrava o projeto 

na época, em relação à falta de apoio das diferentes instituições de ensino, o problema da 

frequência das atividades e dificuldades de outras estruturas de apoio, dentre outros 

aspectos. Ficou decidido resgatar então em arquivos e clipagens, o sucesso do Projeto 

Canoagem na Escola, através dos seus 13 anos de história e momentos importantes que 

trouxe para as comunidades. 

Desta forma, um banco de dados foi criado, com fotos, vídeos e textos impressos 

publicado pela mídia, sento posteriormente digitalizados. No final da coleta um total de 631 

arquivos com materiais antes guardados somente em pastas, foi possível organizar um 

acervo, que foi utilizado não só no trabalho de assessoria de imprensa, mas também foi 

disponibilizado para ser usados no futuro por outras pessoas que queiram propagar. Com 

dados no computador, o próximo passo foi à criação do blog. A escolha do Wordpress 

como site de hospedagem da página se deu pelo nível de profissionalismo e novos recursos 

que o site proporciona em relação ao seu concorrente Blogspot. Com o tom de natureza o 

Canoagem na Escola criou vida no ciberespaço pelo endereço: 

www.canoagemnaescola.wordpress.com.  No total seis textos de suporte ao blog, foram 

postados inicialmente, entre os temas presentes estiveram à apresentação do projeto, 

convite para fazer parte, especificações sobre a canoagem, textos sobre o desenvolvimento 

do projeto nas redes sociais, o convite para o evento “ Dia da Canoagem e Meio Ambiente” 

e uma matéria sobre o mesmo.  

Para a divulgação do blog, foram criados perfis e utilizados, no sentido de veicular as 

informações do blog nas redes sociais Twitter, Facebook, bem como vídeos na rede 

Youtube foram escolhidos para mostrar o funcionamento, na prática, do referido projeto e 

promover melhor interação com o público-alvo. Este não é formado por crianças, mas 

também jovens adolescentes, todos procedentes de escolas públicas de Santa Maria, de 

forma ainda que aos sábados, a participação é aberta à comunidade. Dentro das mídias 

http://www.canoagemnaescola.wordpress.com/
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selecionadas, foram publicados links para os textos, além de chamados para o evento “Dia 

da Canoagem e Meio Ambiente”. A conta do Twitter foi seguida por 179 pessoas, que 

puderam visualizar os 12 textos que lá estiveram. No facebook, cinco links direcionados ao 

blog foram criados. Pelo site Youtube, três vídeos relacionados ao projeto foram 

adicionados. Entre os materiais veiculados estão também reportagens e outras matérias que 

contam a história e as relações sociais próprias da canoagem como um todo. 

Também em relação ao perfil no Twitter, eram pautados aspectos como agenda de 

encontros, ações, dentre outros. Mas, esta rede social foi pouco utilizada pelo projeto, e 

acabou sendo relegada em segundo plano. Sobre o Youtube, alguns vídeos foram postados, 

no período de atuação do grupo de assessoria de imprensa, para o projeto em extensão 

comunitária organizado para o Projeto Canoagem na Escola. Contudo, não foi 

posteriormente aproveitado pelos organizadores do Projeto Canoagem na Escola. A rede 

social de maior repercussão e uso é o Facebook, que conta com 613 usuários, que 

interagem frequentemente, realizando perguntas sobre modos de participação, agenda do 

Projeto, dentre assuntos, acontecimentos, fotos, oficinas e ideias relacionadas à canoagem.  

O uso de ferramenta midiática para a visibilidade do Projeto Canoagem na Escola 

visibilizam espaços midiáticos utilizados pelo pesquisador, do qual ele esta inserido, com a 

função de estar incluído entre os atores sociais do processo. Segundo Recuero (2009), os 

atores são os primeiros elementos da rede social, representados pelos nós. Trata-se das 

pessoas envolvidas na rede que se analisa, a partir de uma ação facilitadora das relações dos 

jornalistas com a instituição sem assumir o papel de porta voz, mas sim o mediador. Egler 

(2007, p.79) entende que “as redes sociais resultam de uma forma de organização para 

alcançar a realização de programas e, também, a construção de identidade coletiva em torno 

de projetos compartilhados de ação”. 

Posteriormente, foram organizadas também as outras ações: 

 

 Releases: foram elaborados aproximadamente cem releases durante o período de 

atuação da esquipe de assessoria, as mídias tradicionais, como os jornais “O Diário de 

Santa Maria” e “A Razão”; diversos sites da web reproduziram os releases de chamada para 

o evento “Dia da Canoagem e Meio Ambiente”, entre eles no site do Jornal Águas da Serra 

de Itaara, município vizinho de Santa Maria e com divisa próxima a barragem. O jornal do 

Grupo RBS, Diário de Santa Maria nas versões impressa e virtual e Jornal A Razão. Após a 
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realização do “Dia da Canoagem e o Meio Ambiente”, uma reportagem foi escrita pela 

assessoria e encaminhada ao jornal de circulação regional A Razão. Com o conteúdo 

focado no interesse de chamar atenção da necessidade de apoio ao projeto por parte dos 

orgãos públicos e empresariais, a matéria publicada em um dos jornais mais tradicionais do 

interior do Rio Grande do Sul alcançou o objetivos dos acadêmicos de conseguir propagar 

uma mobilização em visibilidade do Canoagem na Escola.  

 

Foi realizado no dia 6 de Novembro de 2010, um evento titulado “Dia da Canoagem e Meio 

Ambiente”, ainda na antiga Barragem do Dnos, com retorno ao local de origem às 

atividades do Canoagem na Escola, como possível para reerguê-lo, foi decidido a promoção 

de um evento na Sede do Santa Maria Kayak Clube, com o objetivo de mostrar a público o 

Canoagem na Escola. Uma oficina de prática de canoagem, trilha ambiental e uma mateada 

fizeram parte do “Dia da Canoagem e o Meio Ambiente”. Vários órgãos e empresas deram 

seu apoio entre eles o comando da Base Aérea de Santa Maria, que enviou soldados e uma 

patrola para a limpeza do complexo da barragem. A aeronaútica forneceu também um 

caminhão para o transporte dos caiaques e um ônibus para levar crianças de escolas do 

bairro Camobi. O 4º Comando Regional de Bombeiros esteve presente com um bote a 

motor e salva-vidas que ajudaram no cuidado dos participantes, facilitando a realização das 

atividades. O Hipermercado Carrefour e os acadêmicos forneceram lanches e frutas para o 

intervalo da recreação. A erva mate Raízes disponibilizou além da sua erva mate, água 

mineral. Um carro de som fornecido pelo Deputado Federal Paulo Pimenta animou a 

atividade com músicas e ajudou na comunicação enquanto os canoístas estavam na água. 

Visitas às escolas do bairro Camobi foram feitas com o acompanhamento dos acadêmicos o 

intuito de chamar a comunidade estudantil para participar do dia.  

 

Foi criado um mailing, delimitando quem na mídia iria receber as informações, após isso 

foi dado início o envio de releases e por consequências contatos com a imprensa. A 

assessoria passou a publicar textos e chamados na internet com maior frequência conforme 

se aproximava o dia.  

 

Depois de todos estes tópicos que compreenderam trabalhos desenvolvidos no período 

semestral em que o projeto de extensão em comunicação comunitária teve previsão de 
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execução, a assessoria de imprensa concluiu suas atividades em novembro de 2010, 

deixando a estrutura de comunicação organizada para a coordenadora técnica do Projeto 

Canoagem na Escola. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A extensão comunitária, por meio de ações acadêmicas dirigidas, pode trazer 

grandes aprendizados às práticas educativas, tanto nas universidades, quando relacionada 

aos acadêmicos, no que se refere à aplicabilidade dos conteúdos apreendidos em sala de 

aula, quanto ao público-alvo em questão, que pode compreender jovens adolescentes e 

crianças, como no caso do Projeto Canoagem na Escola. Assim, relações de reciprocidade 

podem ser visualizadas entre estes públicos, com desdobramentos previstos para a 

pesquisa acadêmica articulada na experiência de acadêmicos em um trabalho de campo 

(SODRÉ, 2002).  

No caso do projeto Canoagem, relações sociais foram estabelecidas, a partir de 

ações em comunicação direcionadas para assessoria de imprensa, na atuação em 

jornalismo, de forma a promover repercussões para a imagem do próprio projeto, interna e 

externamente. Uma abordagem informacional, que previu inserção nas redes sociais, 

contribuiu para uma visibilidade diferenciada do Canoagem na Escola, no sentido de 

proporcionar uma maior atenção da mídia para com as ações deste projeto. 

Desta forma, a experiência no Projeto “Canoagem na Escola”, foi através da 

Assessoria de Imprensa realizada no Projeto de Extensão em Comunicação Comunitária II, 

juntamente com os colegas Dinis Cortez e Marcelo Figueiredo. Ao conhecer o local do 

projeto suas atividades, percebemos que estava em certo declínio, pela falta de visibilidade 

e apoio. Em 2010, quando realizamos a assessoria de imprensa, percebemos as dificuldades 

encontradas de manter um projeto social ativo. Desta forma, tentamos articular a ideia de 

que o projeto desenvolve aulas práticas de canoagem para alunos das escolas e necessitava 

de apoio de outras instituições. Apoio este, que deveria ser buscado em torno do trabalho de 

assessoria de imprensa, que, por sua vez, contribuiria significativamente para a imagem do 

Projeto. 
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Com o apoio da UFSM e Prefeitura Municipal de Santa Maria. (PMSM), 

oferecendo o transporte para levar as crianças até o lago e lanches, bem como o incentivo à 

prática esportiva, também por meio do convívio com os acadêmicos de Educação Física, as 

aulas passaram a ser melhor ensinadas e aproveitadas, a partir das técnicas de remar. Para 

eles é algo novo, fora do ambiente escolar, e a maioria são crianças carentes que não tem 

oportunidade de esporte e lazer. 

Por ser um projeto comunitário sem fins lucrativos, a ideia foi dar visibilidade 

através das redes sociais foi aceita principalmente porque não teria custos. Desta forma, um 

grande evento foi à realização do “Dia da Canoagem”, teve a participação de crianças e 

jovens, trocas de experiência com os participantes, afim, de promover a integração do 

projeto que estava em fase precária, convidando a população Santa-mariense para 

participar. Através da Assessoria de Imprensa, conseguimos atingir objetivo que era dar 

visibilidade, levar o conhecimento acadêmico, contribuir para o desenvolvimento do 

projeto.  

A comunicação com o uso da internet facilita a integração virtual de várias culturas, 

conceito de lugares especiais vai sumindo, o processo de interação mais rico a hibridação 

da linguagem, a homogeneização das culturas no mundo globalizado. As formas de 

comunicação tornaram mais dinâmicas, o acesso à informação, ocupação e espaço, o local 

para o global (SODRÉ, 2002). Desta forma, as ações desenvolvidas pelo projeto Canoagem 

na Escola são as práticas educativas em um ambiente fora da sala de aula, as aulas são 

desenvolvidas para crianças e jovens, eles aprendem a prática de canoagem com instruções 

da coordenadora e dos acadêmicos do curso de Educação Física. Sendo que a maioria não 

tem acesso às redes sociais, à democratização da informação ainda é um processo que está 

em andamento.  

Neste viés, o papel da comunicação neste tipo de ensino pedagógico é desenvolver 

estratégias comunicacionais para o andamento do projeto a mobilização social em busca da 

visibilidade. A realização de uma assessoria de imprensa do Projeto Canoagem na Escola 

proporcionou aos acadêmicos sentir na prática a importância da comunicação na sociedade. 

Quando a mídia esta inserida, o trabalho ganha visibilidade e reconhecimento, gerando 

compromisso o sentir pertencente à sociedade. E, desta forma, a prática de extensão 

comunitária contribui para o desenvolvimento e conhecimento das estratégias 
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comunicacionais, sempre utilizando ferramentas de comunicação coerentes, que cumpram 

com uma proposta ética adequada à realidade social (HENRIQUES, 2004). 

Segundo Sodré (2002), a experiência que agrega teoria e prática (cognição e atividade 

comunicacional) reúnem-se para realizar a “operação soberana” que Bataille identificava 

com a produção artística, revelada com uma posição de soberana de indivíduos diante da 

nova ordem tecnológica que, a reboque do mercado, lhe expropria progressivamente 

saberes e memória. Isto já se verifica, ainda que timidamente, nos novos tipos de ação 

coletiva que incluem mídia, partidos entidades civis (ONGs, associações de natureza 

diversa) em busca de uma renovação da luta política. Este pode ser considerado o 

verdadeiro papel da comunicação comunitária como um todo, no sentido de melhorar 

imagens sociais, aprimorar meios e técnicas que contribuam positivamente para a 

coletividade. 
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7 ANEXOS 

 

7.1 ANEXO I –  HISTÓRIA DA CANOAGEM NO MUNDO 

 

No Brasil, a canoagem surgiu como prática esportiva de forma informal, no ano de 

1943, através de um imigrante alemão nascido em 1915, o Sr. José Wingen. Ele residiu em 

Porto Alegre e em 1941 mudou-se para a cidade de Estrela banhada, pelo Rio Taquari, onde 

decidiu construir uma embarcação de madeira parecida com as que ele utilizava durante a 

sua infância quando competia pelo Kanu Club da Alemanha. Dessa forma surgiu o primeiro 

caiaque na região e país, denominado de “regata”, que despertou um enorme interesse pela 

atividade na comunidade local. Posteriormente, segundo o próprio Sr. José Wingen, a 

canoagem sofreu com a falta de infraestrutura, desestimulando os praticantes, mas acabou 

tendo o seu mais duro golpe com a construção da represa de Bom Retiro, levando a 

canoagem nacional a um momento de estagnação e descontinuidade (IMBRIACO, 2001).  

Somente em meados da década de 70/ 80, a canoagem nacional foi retomada com a 

chegada dos primeiros caiaques nacionais em resina de poliéster reforçada com a fibra de 

vidro (IMBRIACO, 2001; ROBBA, 2001). A sua organização, no Brasil, é relativamente 

recente. A CBCa, Confederação Brasileira de Canoagem, atualmente com sede em 

Curitiba, Estado do Paraná. Foi fundada em 1988 com apenas quatro associações filiadas. 

Apesar de sua pouca idade já está conseguindo resultados expressivos a nível internacional 

tornando-se conhecida por grande parte da população. Este grande desenvolvimento deve-

se ao árduo trabalho estruturado e organizado realizado pela CBCa e ao esforço dos atletas 

orientados e supervisionados por excelentes treinadores ( IMBRIACO,2001). 

No estado, FECERGS (Federação de Canoagem do Rio Grande do Sul) foi fundada 

em 1987 na cidade de Serafina Correa e teve como seu primeiro presidente Luís Carlos 

Baungarten. Na ocasião, a primeira diretoria contou com Associação Estrelense de 

Canoagem (AECA), Associação Três Coroense de Canoagem (ASTECA) e a Associação 

de Vela e Náutica de Caxias do Sul (AVENCA). Aprovado o estatuto da nova entidade, os 

dirigentes tiveram pela frente a árdua missão de divulgar e popularizar a canoagem. Hoje, 

este trabalho continua sendo feito, embora de forma mais profissional, uma vez que a 

FECERGS já está devidamente estruturada.  
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O Projeto Canoagem na Escola começou em Santa Maria, no ano de 1997, em uma 

parceria do Santa Maria Kayak Cross Club com a CGTEE ( Companhia de Geração 

Térmica de Energia Elétrica, e depois se expandiu para as demais unidades da companhia, 

ao longo de 2004. Fernando Miranda Lemos e Margareth Fontoura são os coordenadores do 

projeto em Santa Maria. O projeto começou a ser desenvolvido no Clube Náutico com oito 

alunos da comunidade aos redores do clube e foi crescendo em ritmo acelerado, em 1998 já 

tinha jovens atletas sendo premiado, o número de crianças já havia aumentado para quase 

cem quando passou a desempenhar apoio a oito escolas. Em 1999 a Copa do Brasil de 

Canoagem aconteceu em Santa Maria, essa crescente da canoagem foi constante até 2007, 

com jovens que entravam criança no projeto e muitos saiam direto para seleção brasileira 

de canoagem. Mesmo que o objetivo inicial do projeto não seja revelar atletas, alguns 

alunos já se destacaram no esporte. O primeiro caso foi Vânia Nardon, única brasileira a se 

classificar no Campeonato Mundial Júnior de Canoagem – Velocidade, no Japão, em 2003. 

A atleta fazia parte do primeiro grupo do projeto, formado por 50 alunos em situação de 

risco e alta vulnerabilidade social. Em 2007, três jovens que participaram do SMK 

representaram o Brasil nos jogos Pan-americanos Rio 2007: Nayane Fragoso, Givago 

Bitencourt e Jonatan Maia. Mas o principal foco do projeto continua sendo a inclusão 

social. Bom desempenho escolar é uma exigência fundamental para esses adolescentes 

continuarem no Projeto. Assim, a prática da canoagem tem refletido diretamente na 

evolução escolar e social desses alunos.  

Fonte: Histórico do Projeto Canoagem na Escola 
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7.2 ANEXO II –  FOTOS
4
 DO PROJETO DURANTE A ATUAÇÃO DO 

PROJETO DE EXTENSÃO 

 

 

 

Coordenadora do Projeto Canoagem na Escola, Margareth Fontoura (em pé), com 

alguns participantes, na Barragem do antigo DNOS.  

 

 

Trilha ecológica na antiga barragem do DNOS. 

                                                 
4
 Fotos captadas pela autora da pesquisa, Eliana Machado de Linhares. 
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Divulgação no Blog o convite para participação no evento “Dia da Canoagem e Meio 

Ambiente”  

 

 

 

Divulgação no Facebook sobre o “Dia da Canoagem e Meio Ambiente” 
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Exemplo de Interação via Facebook. 


