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INTRODUÇÃO

-  Vivemos uma temporalidade marcada por processos que envolvem os campos da Educação e Comunicação. 
Neste sentido, surge uma nova área  de estudos, a Educomunicação.

-  A América Latina se destaca com pesquisadores que atuam em várias vertentes epistemológicas na área. Apoio 
da Unesco. No Brasil o Mec também ofertou novos diálogos entre os campos.

- No Brasil, as primeiras pesquisas surgiram com base nas ações de pesquisadores como Roquete Pinto,  Anísio 
Teixeira e Paulo Freire. 

- Na França, podemos citar o trabalho realizado por Célestin Freinet. Kaplún e  Martín- Barbero também são 
referências teóricas.

- Surge a figura do Educomunicador.



A EMERGÊNCIA DE UM NOVO CAMPO

Amostragem - Diretório Latino-Americano
178 especialistas e profissionais dedicados 
à Comunicação Educativa e à Educação 
para os meios   

Pesquisa realizada nos anos de 
1997 e 1998

Pesquisadores da NCE ECA/CCA USP 
e UNIFACS

14 países Ibero-americanos

Análise - dados primários: 
questionário exploratório/ entrevistas

Identificar como se estabelecem na contemporaneidade
tanto na teoria quanto na prática, os espaços transdisciplinares
que aproximam os campos da Educação e comunicação.



CONVERGÊNCIAS:

- Preocupação dos entrevistados em relação às mudanças 
que vem sendo atravessadas pela sociedade contemporânea

- Revelou-se a existência de um esforço conjunto de instâncias.                                                                                       
Entidades sociais e instituições em torno do discurso de inter-
relação Comunicação/Educação

- Alguns entrevistados como (universitários e coordenadores de
projetos) demonstraram interesse geral pelo tema

- Alguns entrevistados estão mais vinculados a proposta empírica
         da atuação. Geralmente vinculados a educação formal, projetos 
         regionais ou ligados a determinado veículo



DIVERGÊNCIAS:

- Para alguns a comunicação é um instrumento/ um recurso

- Para outros a comunicação é um objeto, um novo poder que
         precisa ser conhecido e dominado



RELATOS - OUTRAS IDENTIFICAÇÕES:

- Além da Comunicação e Educação, outros aportes teóricos apresentam-se
         como fonte potencial, como por exemplo, a Antropologia e a Sociologia

- A identificação da existência de um novo campo ocorre principalmente junto 
àqueles que desenvolvem projetos de pós-graduação (comunicadores, educadores
e agentes culturais)

- Faltam pesquisas de natureza especulativas

- Presença ou uso de linguagens artísticas como forma de transmissão de conteúdo educativo.

- Preocupação em identificar e descrever a inter-relação Comunicação/Educação como campo
autônomo de intervenção social e de pesquisa acadêmica 



HIPÓTESES:

HIPÓTESE CENTRAL
- Já se formou, conquistou autonomia e que encontrava-se em franco

processo de consolidação o novo campo de intervenção social denominado: educomunicação 

SEGUNDA HIPÓTESE

- O campo por sua natureza estrutura-se
de um modo processual, mediático, transdisciplinar
e interdiscursivo

TERCEIRA HIPÓTESE

-Possíveis materializações do campo através
de 4 áreas de intervenção social:

a) a área da educação para a comunicação

b) a área da mediação tecnológica na educação

c) a área da gestão comunicativa

d) a área da reflexão epistemológica



CONFIRMAÇÃO DAS HIPÓTESES:

A pesquisa concluiu que efetivamente há indícios da existência de um novo campo do saber: 
o campo da inter-relação Comunicação/Educação

Não tratava-se apenas de uma nova disciplina, mas sim um novo paradigma discursivo transverso. 

Confirmação de que o campo da Educomunicação possa ser compreendido pela aproximação das 
quatro áreas a partir da ação comunicativa do espaço educativo.

Objeto autônomo de conhecimento: este campo já pensa sobre si mesmo, produzindo uma 
meta-linguagem.



O PERFIL DO/A EDUCOMUNICADOR/A
universo: 178 especialistas

profissional madurx ( 40 - 50 anos)

formação superior, predominância pós-graduadxs

59% mulheres
41% homens



O PERFIL DO/A EDUCOMUNICADOR/A
universo: 178 especialistas

50% desenvolvem algum tipo de pesquisa teórica no campo da 
inter-relação Comunicação/ Educação

47,16% dedicam-se a projetos 
de educação para comunicação

30% exploram o tema: uso da 
tecnologia na educação

19% gestão da comunicação no 
espaço educativo

4% dedicam-se a atividades de 
comunicação cultural

3% dedicam-se a atividades de 
comunicação voltadas para 
cidadania



DESAFIOS DIANTE DOS DADOS

COMO FORMAR E ATUALIZAR OS 
PROFISSIONAIS DO NOVO CAMPO?

COMO CONVIVER COM E/OU SUPERAR AS 
POSSÍVEIS RESISTÊNCIAS? ?



PARA ALÉM DOS DADOS

https://www.facebook.com/princesasadeola/videos/2021926491
362842/

ADEOLA



Mídia-educação no ensino e o currículo como prática cultural

Mônica Fantin

Professora e pesquisadora no campo da infância, mídia-educação e formação de 
professores da Universidade Federal de Santa Catarina. 

Texto: Formação de Professores e projetos pedagógicos de licenciaturas segundo 
a perspectiva da mídia-educação

Entrevista com a professora 

https://www.youtube.com/watch?v=wh07ToYNORE&t=757s


Cenário

Mídias mediadoras entre os sujeitos e a cultura → transformações → 
interações sociais, econômicas, científicas, artísticas, afetivas 

 



Formação de Professores

Não é adequada; falta capital cultural para trabalhar conteúdos 
fragmentados e possibilidade de reflexão sobre as competências 
midiáticas requeridas na sociedade contemporânea.

Pela perspectiva da mídia-educação essa formação possibilita educar 
para/sobre as mídias, com as mídias e através das mídias

Deve proporcionar a apropriação dos meios de comunicação tradicionais e 
contemporâneos  → desafios



Formação de Professores

Deve levar os professores a refletirem que “pessoas não são apenas 
destinatárias de informações, mas também produtoras e autoras de 
conteúdos que compartilham com outros usuários”

Os tradicionais modelos de formação inicial de professores não 
conseguem abarcar as possibilidades abertas pelas redes digitais

Inexistência de disciplinas sobre tecnologias nas licenciaturas de 
diversos cursos no país (índices abaixo de 1%)



Currículo como prática cultural

Implica entendê-lo e considerá-lo:

como produção de sentidos e significados; tais são 
“subjetivamente válidos e, ao mesmo tempo, estão 
objetivamente presentes no mundo contemporâneo – em nossas 
ações, instituições, rituais e práticas”;

arena política e cultural; conjunto de experiências, 
comportamentos

 



Currículo como prática cultural

relações de poder, disciplinaridade, produção de identidades 
individuais e sociais;

alunos têm conhecimentos prévios e repertórios;

estudantes aprendem a partir de suas interações com os 
meios, seus usos e costumes; entender isto propicia um olhar 
crítico que pode aprofundar questões ligadas ao desenvolvimento 
humano, ao conhecimento, às produções culturais e aos espaços 
da formação no cenário atual.



Perspectiva da Mídia-Educação no processo de 
formação inicial de professores

“Observamos diferentes possibilidades de modelos de inserção 
da mídia-educação: integração curricular como disciplina 
autônoma, enfoque curricular com caráter transversal, modelos 
mistos disciplinares e transversais, além de outras formas de 
experiências culturais” (p. 444)

Brasil com histórico de autoritarismo → mídia-educação → 
resistência

Políticas públicas de inserção das TIC nas escolas e as políticas 
de formação docente



Perspectiva da Mídia-Educação no processo de 
formação inicial de professores

LDB → PCN → Linguagens e suas tecnologias

ECA → direito das crianças a uma educação de qualidade com todas as tecnologias 
disponíveis através de uma comunicação livre e sem preconceitos.

Diretrizes Curriculares Nacionais → Cursos de Pedagogia → egressos do curso de 
Pedagogia devem estar aptos a “relacionar as linguagens dos meios de comunicação à 
educação, nos processos didático-pedagógicos demonstrando domínio das tecnologias 
de informação e comunicação adequadas ao desenvolvimento de aprendizagens 
significativas”

Cursos de várias universidades públicas oferecem disciplinas com a temática da 
mídia-educação → envolvem desde um caráter mais teórico e conceitual até um caráter 
mais operativo e instrumental



Perspectiva da Mídia-Educação no processo de 
educativo

Alguns vêem como recurso pedagógico e não como objeto de estudo articulado com outras 
áreas do saber;

Alguns acreditam que deveria ser proposta a inserção disciplinar da mídia-educação - como 
disciplina curricular ou currículo transversal através de um projeto de lei;

Outros consideram que a mídia-educação deva ser introduzida no sistema escolar como “um 
campo interdisciplinar em construção, na fronteira entre a Educação, a Comunicação, a 
Cultura e a Arte, voltado à reflexão, à pesquisa e à intervenção no sentido da apropriação 
mídia-educação no ensino e o currículo como prática cultural crítica e criativa das mídias e da 
construção de cidadania (p. 447)”.



Perspectiva da Mídia-Educação no processo de 
educativo

como parte do sistema de ensino, na atividade dos produtores de 
mídia, nas empresas de comunicação, e nas organizações da 
sociedade civil

entendida como tema transversal 

experiências de projetos - práticas isoladas

integração das TIC aos processos educacionais, como eixo 
pedagógico central



Mídia-Educação e Currículo

Currículo disciplinar para a mídia-educação ou a construção de um 
percurso disciplinar e autônomo mas em articulação e conexão com outras 
disciplinas foi amplamente desenvolvida nos países anglo-saxões →  
desvantagem: caráter escolarizante

Currículo transversal → permite trabalhar a mídia-educação em todo o 
currículo, mas pode provocar descontinuidade de projetos e problemas na 
operacionalização no contexto da escola atual; existência do mídia-educador

Educação integrada → mediação do professor → professor tem o papel de 
educomunicador



Para refletir...

Em países como o Brasil, onde ainda nem foi assegurada uma presença 
significativa da mídia-educação no currículo da formação inicial de professores, 
vale perguntar: o que seria mais estratégico e significativo para consolidar o 
campo da mídia-educação no ensino? Uma perspectiva de disciplina curricular 
autônoma (currículo disciplinar), uma perspectiva de currículo transversal (ou 
transdisciplinar), uma perspectiva de organização eventual e laboratorial ou uma 
perspectiva de educação integrada?



Gestão Comunicativa e Educação: Caminhos da Educomunicação
Prof. Ismar de Oliveira Soares

Síntese: Análise da constituição do “Novo Campo” da Educomunicação por meio 
de políticas públicas desenvolvidas na América e nos EUA, através da 
perspectiva de uma gestão democrática da comunicação.



Políticas educacionais na América Latina

Marcos históricos: 
➢ Recepção Crítica dos Meios prevista no Estatuto da Criança e Adolescente 

(Venezuela);
➢ Práticas de Gestão Comunicativa como meta da Congregação Salesiana (Equador);
➢ Projeto Educom.rádio -  Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (Brasil).

Marcos Teóricos: 
➢ Seminário Internacional sobre Comunicação e Educação - Livro 

Comunicación-Educación, cordinadas, abordajes y travessias (Bogotá);
➢ Fórum sobre Mídia e Educação - MEC (Brasil) - A inter-relação  entre comunicação e 

educação é vista como um novo campo de intervenção social e atuação profissional, 
considerando a informação um fator fundamental para a educação.

https://www.youtube.com/watch?v=FDEVvZY164U
https://www.unicef.org/brazil/pt/midiaedu.pdf


Áreas que constituem o Novo Campo

    Nos Estados Unidos: 

➢ Mediações tecnológicas nos espaços educativos (information literacy) - 
necessidade prepara professores e estudantes para uso adequado dos meios 
(abordagem operacional);

➢ Educação frente aos meios de comunicação (media literacy) - preocupação com o 
impacto do sistema de meios sobre crianças e adolescentes (abordagem ético cultural)

    
    Na América Latina:

➢ Além das anteriores tem destaque a gestão da comunicação em espaços 
educativos - conjunto de procedimentos que criam os ecossistemas comunicativos.



Mediação Tecnológica na Educação: gestão da comunicação, produção de 
sentido e aprendizagem

➢ A introdução das novas tecnologias por si sós não representam grandes 
mudanças, mas o ambiente mediatizado por tecnologias ajuda a produzir 
sentido no sistema educativo específico;

➢ Gestão da comunicação em espaços educativos: o ambiente mediado pelas 
tecnologias no sistema educativo específico envolve o indivíduo e ele se 
sente conectado, há assim uma produção de sentido que gera a 
aprendizagem.



Outros olhares sobre a aprendizagem

➢ Pierre Lévy       “ecologia cognitiva”

➢ Daniel Prieto       análise das relações entre tecnologia/educação

➢ Não existe um modelo apenas de ecossistema comunicativo, mas diversos



Educação para a comunicação nos EUA

Estudos de recepção:

➢ Fase defensiva (deficit model) - anos 70: Modelo de proteção aos receptores 
contra os “efeitos nefastos” dos meios, notadamente a TV;

➢ Fase de embotamento - anos 80: Desautorização de política programas na 
área por parte do Partido Republicano

➢ Fase de retomada (acquisition model) - anos 90: Popularização do vídeo e 
surgimento da internet, passou-se a referendar um modelo de aquisição de 
habilidades na área da comunicação e da expressão.



Educação para a comunicação na América Latina 

➢ Práticas ligadas a propostas de comunicação alternativa e projetos de 
resistência cultural dos anos 70 e 80;

➢ Influência de pensadores como Paulo Freire e Célestin Freinet;

➢ 3 Vertentes: 
➢ Moralista: defender contra o impacto negativo dos meios;  
➢ Culturalista: garantir conhecimentos para a leitura adequada das mensagens dos meios;
➢ Dialética: estudar as relações entre receptores e meios de comunicação, levando em conta o 

lugares sócio-político-cultural em que se encontram;

➢ No Brasil a Lei de Diretrizes e Bases introduz da educação para a 
educação, nos Parâmetros Curriculares Nacionais e nos conteúdos do 
ensino médio.



➢ Gestão comunicativa dos recursos e processos educacionais - planejamento 
execução de políticas de comunicação educativa     criação e desenvolvimento de 
ecossistemas comunicativos. 

➢ Conceito de Educomunicação: ações que englobam planejamento, implementação e 
avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e fortalecer 
ecossistemas comunicativos em espaços educativos, assim como a melhorar o 
coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas ao uso dos 
recursos da informação o processo de aprendizagem.

➢ Educomunicador: Educação        Comunicação       formação de cidadãos críticos, 
participativos e inseridos em seu meio social.

Educomunicação

Educomunicador Gestão 
comunicativa


