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A comunicação como estratégia de construção de conhecimentos emancipatórios 
na ação extensionista 
 
Resumo: Através do Programa de Extensão “Germinal: Construção coletiva por um 
programa de desenvolvimento comunitário sustentável” – que surge da demanda de 
moradores do bairro do Guarapes, periferia da Zona Oeste de Natal, através de um 
grupo de pesquisadores da comunicação, ciências sociais e psicologia que atua na região 
desde os anos de 1990 – nos inserimos em uma realidade em que o processo de 
midiatização superou os mais diversos obstáculos para conseguir o seu espaço. 
Dispomos-nos então a conhecer as peculiaridades das relações existentes entre a 
comunicação, as tecnologias e o conhecimento, de forma a trabalhá-las com vista em 
uma grande ação comunitária. Neste sentido, objetivamos com esta pesquisa discutir 
estratégias metodológicas e de construção de conhecimentos emancipatórios na ação 
extensionista das oficinas do eixo comunicação – “Vídeo - memória social e cultural do 
Guarapes” e “Produção para Web/Internet” – do Programa Germinal. Para tanto, 
lançamos mão de reflexões sobre a abordagem da sociologia clínica (ENRIQUEZ, 
2005; GAULEJAC, 2005; TAKEUTI, 2002, 2009) no enfrentamento dos problemas 
sociais, bem como acerca de uma proposta transmetodológica (GONZÁLES, 2004; 
MALDONADO, 2009; THIOLENT, 2002), relacionado-a com as experiências já 
vivenciadas no primeiro semestre de execução do Programa. Pudemos notar que o 
contato de estudantes universitários com realidades distintas da sua própria, não só 
amplia a compreensão dessas realidades, como colabora com a construção do 
conhecimento em diálogo com múltiplos saberes. É por meio dessas discussões que 
pretendemos lapidar o nosso trabalho extensionista atual e pensar uma etapa seguinte 
através da qual poderemos aprimorar as nossas 
atividades de resgate da memória e registro do cotidiano do bairro e de seus sujeitos 
sociais. 
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