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1.       DA ORIGEM DA EDUCOMUNICAÇÃO E DO PAPEL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA

“A sociedade civil criou a Educomunicação e a academia a sistematizou”.

- Resistência de grupos da base social: Educação Popular (Freire); Comunicação Popular e Alternativa 
(Kaplún); Manifestações culturais (Teatro do Oprimido – Augusto Boal).

- Características das práticas: Planejamento compartilhado dos processos e gestão solidária dos recursos 

# das regras de controle do capital sobre o trabalho dos comunicadores.

 - Academia identifica e sistematiza as práticas: 110 dissertações  e teses sobre Educomunicação entre 
2000 e 2014 (Número atual: 275 trabalhos no banco de dados da CAPES). 

- Pesquisas acadêmicas e publicações especializadas: contribuem para difundir o conceito.

- Coleção Educomunicação – diferentes áreas do conhecimento contribuindo para a elucidação da natureza 
das práticas na interface Comunicação/Educação.

https://www.youtube.com/watch?v=lL3-Wc305Gg


2. IDENTIFICAÇÃO DOS CINCO VOLUMES DA COLEÇÃO EDUCOMUNICAÇÃO DA 
EDITORA PAULINAS

Volume 1: SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação. São Paulo: 
Paulinas Editora, 2011. (Autoral – Nacional)

Volume 2: CITELLI, Adilson Odair; COSTA, Maria Cristina (orgs.). Educomunicação: construindo uma nova 
área de conhecimento. São Paulo: Paulinas Editora, 2011. (Coletânea – Nacional)

Volume 3: CITELLI, Adilson Odair (org.). Educomunicação: imagens do professor na mídia. São Paulo: 
Paulinas Editora, 2012. (Coletânea – Nacional)

Volume 4: OROZCO GÓMEZ, Guillermo. Educomunicação: recepção midiática, aprendizagens e cidadania. 
São Paulo: Paulinas Editora, 2014. (Autoral – Autor Latino Americano)

Volume 5: APARICI, Roberto (org.). Educomunicação: mais além dos 2.0. São Paulo: Paulinas Editora, 2014. 
(Coletânea – Organizador Europeu)

Definição do autor:  Esforço coletivo de gestores culturais – contribuição de 54 estudiosos da relação 
Comunicação/Educação.



3. UM ROTEIRO PARA A LEITURA DA PRODUÇÃO DISPONIBILIZADA NA COLEÇÃO

Inúmeros roteiros poderiam ser desenhados para que o acesso à coleção tivesse a eficácia desejada

No caso de pesquisas, o objeto de pesquisa definirá o roteiro.

Para os cursos de aperfeiçoamento ou de especialização, um caminho proposto é a seleção de textos por temática.
Os títulos das obras já facilitam a escolha, como é o caso do 3º livro da coleção: Imagens do professor na mídia.

Roteirização de textos a partir de uma reunião dos artigos das diferentes “áreas de intervenção” do campo da 
Educomunicação:
1ª. Área da Gestão da Comunicação nos Espaços Educativos
2º. Área da Educação para a Comunicação
3ª. Área da Mediação Tecnológica nas Práticas Educativas
4ª. Área da Expressão Comunicativa pelas Artes
5ª. Área da Produção Midiática
6ª. Área da Pedagogia da Comunicação
7ª. Área da Reflexão Epistemológica sobre o novo campo



Constatações Estudo prévio:

Identificou a presença de conteúdos que contemplam as Áreas de Intervenção da Educomunicação nos cinco 
volumes da coleção da Editora

Percebeu também que as mais abertas às diferentes áreas são: 
1ª. (Gestão da Comunicação), 2ª (Educação para a Comunicação),  3ª (Mediação Tecnológica), 6ª (Pedagogia da 
Comunicação) e a 7ª (Reflexão Epistemológica).

Duas não foram contempladas por nenhum dos volumes: a 4ª (Expressão Comunicativa pelas Artes) e a 5ª 
(Produção Midiática)



4. Ordenando textos na busca de fontes-pesquisas

Gestão da Comunicação nos Espaços Educativos (elementos constitutivos da 
governança da prática educomunicativa). Abordagens para a construção de 
paradigmas de gestão dos processos educomunicativos. Tabela 1.

Pedagogia da Comunicação (ambiente específico das práticas educativas e da 
didática). Ações e programas de educação formal ou não-formal  a partir do 
parâmetro educomunicativo. Tabela 2.



Tabela 1 - Gestão da Comunicação em espaços educativos

Tr10
Gestão da comunicação Textos Temas

Volume 1 Vários Educomunicação como campo de ação 
planejada

Volume 2 “Processos educativos e  canais de 
comunicação”
(Káplun)

Análise de modalidades de gestão da 
educação à distância mediada por 
tecnologias

Volume 3 Análise de produção cinematográfica Ecossistema comunicativo que envolve 
agentes do processo educativo

Volume 4 Capítulo 8 Reflexão sobre gestão da informação no 
processo de recepção

Volume 5 A) Panorama do desenvolvimento da 
Comunicação/ Educação no continente 
latino-americano (Huergo)
 
B) Texto Prats
 
C) Textos Aparici e Osuna

A) Diferentes espaços: 
institucionais-educativos; 
mediático-tecnológicos; Sociocomunitários
 
B) Cultura participativa no contexto 
educomunicacional
 
C) Relação educomunicativa com o 
universo da cultura digital



Tabela 2 - Pedagogia da Comunicação

Tr10

Pedagogia da Comunicação Textos Temas

Volume 1 2 capítulos Planejamento da ação educomunicativa no 
ensino médio
Educação socioambiental

Volume 2 “Uma pedagogia para os meios de 
comunicação de massa” (Gómez)

Pedagogia  e meios de comunicação de 
massa

Volume 4 Capítulos 4, 5, 6 e 8 sobre pedagogia e 
fenômenos da recepção midiática

C4) reaprender com videogames
C5) audiências participativas
C6) cidadania comunicativa e educação 
das audiências
C8) audiências em interações com as telas

Volume 5 “Construir nossa palavra de educadores” 
(Castillo)
 “Uma pedagogia da  comunicação” 
(Káplun)
 “Criação multimídia e alfabetização na era 
digital) (Martín)
 “Cenários virtuais, cultura juvenil e 
educomunicação” (Barroso)

Mediações tecnológicas: educomunicação 
e mundo digital



Epistemologia da Educomunicação
Constituição do campo comunicação-educação.

Fundamentos Teóricos, Metodologia e Espaço de Trabalho.

São apresentadas as visões dos autores clássicos da área.

1 corrente - Jorge Huergo > analisa a relação comunicação - educação a partir de 
uma visão antropológica.

2 corrente-  Maria Aparecida Baccega e Adilson Odair Citelli >identificam na 
linguagem e na construção de significados a amálgama do novo campo.



3 corrente- Aparici > Para ele a área ganha densidade na era digital.

4 corrente- Ismar Soares > o campo emergiu da prática sociopolítica, rompendo 
barreiras. Com raízes culturais, linguísticas, midiáticas e políticas 
(essencialmente).  

Atualmente > O desafio é compartilhar com a sociedade, mediante políticas 
públicas, os processos e procedimentos que vem permitindo a consolidação na 
sociedade latino americana de visões alternativas de comunicação, educação e 
seu caráter dialógico e participativo.

Ao final da leitura, são sugeridos mais textos importantes para compreender a 
área.



TR-11 Roteiro de leituras dos anais do V Encontro 
Brasileiro de Educomunicação

Ismar de Oliveira Soares

In: Anais do V Encontro Brasileiro de Educomunicação: educação 
midiática e políticas públicas/ Ismar de Oliveira Soares, Claudemir Edson 

Viana, Jurema Brasil Xavier (Orgs); São Paulo: ABPEducom, 2014. 



Evento realizado em São Paulo, entre 19 e 21 de setembro de 2013, a partir de parceria 
entre NCE/USP, Licenciatura em Educomunicação da ECA/USP, ABPEducom e FAPCOM

Reuniu, em um mesmo espaço, segmentos da sociedade civil e setores responsáveis pela 
formulação de políticas públicas

450 especialistas de praticamente todos os estados da federação

Mesas redondas sobre:

● Avanços e impasses na produção midiática para crianças no Brasil
● Pensamento de gestores de projetos estimuladores de políticas públicas nas áreas de 

comunicação e educação
● Contribuição de organismos da sociedade civil para a prática educomunicativa
● Contribuição da Universidade para a investigação científica sobre o campo da 

Educomunicação



Temática Painéis Sessões de relatos de 
experiências

Conteúdos voltados 
para a área da 
“Educação para a 
Comunicação”

● Painel 01 – Educação e liberdade de 
expressão – os desafios da atualidade 

● Painel 06 – Mídias e Educação: 
metodologias e abordagens 

● Painel 08 – Análise da produção e 
circulação dos discursos da mídia 

● Painel 13 – Para expressar a liberdade: 
articulações necessárias 

● Painel 15 – Educação midiática e consumo 
● Painel 18 – Alfabetização na perspectiva da 

educomunicação

Educação para a mídia e 
produção midiática por 
crianças, adolescentes e 
jovens



Temática Painéis Sessões de relatos de 
experiências

Conteúdos voltados 
para a área de 
“Mediação 
Tecnológica nos 
espaços educativos”

● Painel 03 – Educomunicação midiática e 
ensino básico 

● Painel 04 – Educomunicação midiática e 
ensino infantil 

● Painel 05 – Educomunicação midiática e 
audiovisual 

● Painel 10 – Educomunicação midiática: 
games para a cidadania 

● Painel 14 – Mediação tecnológica no 
espaço educativo 

● Painel 20 – Recursos digitais e 
educomunicação

Educomunicação através do 
uso das TIC

Conteúdos voltados 
para a área da 
“Pedagogia da 
Comunicação” 

● Painel 11 – Interdisciplinaridade criativa: na 
mídia, na escola e na esfera pública 

● Painel 16 – Inclusão de práticas 
educomunicativas em projetos pedagógicos 

● Painel 17 – Práticas educomunicativas 
inovadoras e pedagogia de projetos

● Educomunicação 
socioambiental

● Educomunicação como 
prática no Projeto Mais 
Educação do MEC e em 
projetos da Secretaria 
da Cultura do Pará



Temática Painéis Sessões de relatos de 
experiências

Conteúdos voltados 
para a formação do 
profissional da 
educomunicação 

● Painel 02 – A formação superior do 
profissional para o âmbito da educação 
midiática 

● Painel 12 – Educomunicação midiática na 
formação de professores 

● Painel 19 – A atuação do educomunicador 
em uma sociedade midiática 

Formação educomunicativa de 
profissionais da educação e 
do mundo corporativo

Conteúdos voltados 
para áreas de 
aplicação da 
Educomunicação 

● Painel 07 – Produção midiática na 
Educomunicação Socioambiental 

● Painel 09 – Educomunicação, juventude e a 
cultura da paz 

Ação educomunicativa: 
advocacy pelos direitos da 
infância e pela saúde da 
juventude



Educação Midiática e Políticas Públicas: Vertentes 
Históricas da Emergência da Educomunicação na 

América Latina
Ismar de Oliveira Soares

In: Anais do V Encontro Brasileiro de Educomunicação: educação 
midiática e políticas públicas/ Ismar de Oliveira Soares, Claudemir Edson 

Viana, Jurema Brasil Xavier (Orgs); São Paulo: ABPEducom, 2014. 



Introdução
Tema da educação “com e sobre a 
mídia” vem ganhando força e 
legitimidade a partir da década de 
1970 nos EUA, Europa e América 
Latina

Na América Latina, inclusive no 
Brasil, o tema é encontrado com 
maior frequência entre acadêmicos, 
religiosos, ativistas e religiosos, mas 
ainda tímido na esfera das políticas 
públicas



Protocolos de Educação Midiática
Conjuntos de conceitos e normas que garantem sua identidade, coerência e 
aceitação pública

Protocolo Moral

● Mais antigo e ainda hegemônico, remonta aos anos de 1930
● Define atividades educativas de inspiração religiosa contra os perigos 

representados pela “invasão” da mídia
● Entende que a liberdade de expressão não pode suprimir o direito da infância 

e da juventude em contar com uma produção midiática de qualidade



Protocolos de Educação Midiática
Protocolo Cultural

● A comunicação e os meios de informação fazem parte da cultura 
contemporânea

● Criança ou jovem que tenha acesso a informações sobre a mídia ficará 
imune aos efeitos psicológicos sob sua formação

● Foco na relação dos educandos com os meios e as TICs ou, 
simplesmente, com a mídia: Media Literacy; Media Education; Educación 
para los Medios; Educação para os Medias; Midiaeducação...



Protocolos de Educação Midiática
Protocolo Mediático

● Estabelecido na América Latina desde os anos 1980
● Parte da Teoria das Mediações Culturais, que assegura que todos estamos 

inseridos nos diferentes ecossistemas comunicativos, transitando entre as 
funções de emissores e de receptores

● Preocupa-se com o fortalecimento da capacidade de expressão de crianças 
e jovens

● Busca formas democráticas e participativas da gestão escolar, com o 
envolvimento das novas gerações: professores e alunos são igualmente 
aprendizes e educomunicadores



História da Educação Midiática na América Latina
1968: Plan de Niños (Plan Deni) → conhecido no Brasil como CINEDUC

Anos 1970: reação à possível influência dos meios de comunicação

● Por parte dos dos intelectuais: perspectiva ideológica (crítica às 
empresas e aos governos e denúncia da dependência cultural) → objeto de 
estudo: processos de produção ou a estrutura de poder

● Por parte dos educadores: teoria dos efeitos (meios de comunicação 
dirigiriam o imaginário de uma audiência passiva, por isso precisam ser 
vigiados) → objeto de estudo:  mensagens dos meios e seus impactos



História da Educação Midiática na América Latina
Anos 1980: ação articuladora da UNESCO

● Formulação de síntese que desse apoio a uma efetiva luta pela 
democratização das políticas de comunicação no continente

● Base: nova ordem mundial da informação e da comunicação (NOMIC)
● Surgimento da comunicação alternativa ou popular → perspectiva dialética



História da Educação Midiática na América Latina
Maio de 1998: I Congresso Internacional sobre Comunicação e Educação

● Um dos cinco eventos mais importantes ocorridos em todo o mundo sobre 
o tema na década de 1990

● Media Education deixa de ser vista como problema meramente educativo 
para transformar-se em problema de natureza cultural

● Emerge o conceito de Educomunicação no sentido de campo de 
intervenção social na linha do Protocolo Mediático → reconhecida 
inicialmente por ONGs e posteriormente pela educação formal



Sobre as áreas de intervenção
Vídeo com comentários da Gláucia Silva: 
https://www.youtube.com/watch?v=cETp-7mjrzA

https://drive.google.com/file/d/17qxYv7b3XorNKBAHNgyhx0xz9WFhAtin/view?usp
=sharing

https://www.youtube.com/watch?v=cETp-7mjrzA

