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Resumo: O Prisma reforça a função crítica e prospectiva da educação superior; promove um 
sistema de Educação Superior que seja relevante e adaptado às necessidades da sociedade; 
aproveita o potencial disponível das novas tecnologias de informação e comunicação para 
renovar a educação superior, ampliando e diversificando a circulação e a construção do 
conhecimento e da informação tendo em vista um público mais amplo são, entre outras, as 
diretrizes que a Conferência Mundial sobre a Educação Superior, realizada em setembro de 
2003, apontou para a América Latina e para o Caribe. Isso corrobora com as visões de vários 
teóricos, a exemplo de Freire (1996), que ressalta a necessidade de a prática pedagógica ser 
desenvolvida a partir de uma perspectiva humanística e social, bem como Chauí e Bernheim 
(2008), para quem a Universidade sempre foi uma instituição social. Neste sentido, que 
papel deve exercer a Universidade no que se refere a colaborar com a reversão ou 
diminuição das mazelas sociais? Ao refletir sobre essas questões, nas disciplinas 
Comunicação e Realidade Regional, Oficina de Telejornalismo e Oficina de Vídeo Educativo, 
surgiu a ideia de ampliar o trabalho interdisciplinar realizado entre estas, a fim de utilizar o 
audiovisual no sentido de promover ações educativas, cujo objetivo principal seria 
desenvolver reflexão e ações com vistas à desconstrução de certas práticas sociais, tais como 
o atentado à vida, a violência de gênero, o racismo, a degradação ambiental, a homofobia, 
entre outras, as quais têm corroborado para a formação e/ou manutenção de um contexto 
de desigualdades. 

Objetivo: Esta proposta visa estabelecer uma parceria entre a Universidade Estadual de 
Santa Cruz- UESC, as instituições escolares públicas e privadas do eixo  Itabuna- Ilhéus, assim 
como outras entidades no sentido de promover campanhas educativas com o objetivo 
principal de promover debates e reflexões acerca de suas condutas cotidianas, muitas das 
quais contribuem para manutenção e ampliação de certas mazelas sociais, a fim de atender 
ao seguinte objetivo geral: Suscitar questionamentos e possibilitar mudanças de posturas 
em relação a temáticas nacionais e regionais, que dizem respeito ao cotidiano dos jovens, 
partindo da interlocução de saberes entre espaços educativos e seus atores sociais. 
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