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um conceito em busca de um dicionário

● 2007
○ MEC (Programa Mais Educação)

■ Rede CEP - Comunicação Educação Participação
http://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/wp-content/uploads/2014/06/educomunicar_rede-cep.pdf

■ em 2012 o Mais Educação atinge 5milhoes de estudantes dos quais mais de 1 milhão tem acesso a 
algum equipamento de comunicação disponibilizado pelo sistema.

■ Poucos docentes preparados para utilizar os recursos

● 2009
○ Lei Educom editada em SP

■ https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2004/1394/13941/lei-ordinaria-n-13941-2004-institui-o-programa-educom-educomunicacao-p

elas-ondas-do-radio-no-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias

■ Atendendo a solicitação dos docentes que receberam formação no Educom.Rádio, de 2001 a 2004 pelo NCE/USP

http://www.cidadeescolaaprendiz.org.br/wp-content/uploads/2014/06/educomunicar_rede-cep.pdf
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2004/1394/13941/lei-ordinaria-n-13941-2004-institui-o-programa-educom-educomunicacao-pelas-ondas-do-radio-no-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/sp/s/sao-paulo/lei-ordinaria/2004/1394/13941/lei-ordinaria-n-13941-2004-institui-o-programa-educom-educomunicacao-pelas-ondas-do-radio-no-municipio-de-sao-paulo-e-da-outras-providencias


80 teses e um debate na Europa
● CAPES

○ 2010 tinha 80 pesquisas relacionadas ao assunto Educomunicação-Comunicação/Educação sendo 37 no 
PPGCOM-ECA-USP

● 2010/2011 
○ Instalação do Bacharelado em Comunicação Social - Educomunicação (UFCG) e a Licenciatura em 

Educomunicação (USP)

● The Alliance of Civilizations Clearinghouse on Media Literacy, da Unesco.
○ 2009 - Entende a importância da inter-relação Comunicação/Educação para os Direitos Humanos e a 

Cultura de Paz.

● Lideranças acadêmicas e Políticas
○  Roberto Aparici  (UNED/Madri) e Jordi Torrent (Media Education da Alliance)

● Educomunicação entendida na Europa como uma prática latinoamericana que se diferencia da 

vivenciada em outras partes do mundo, baseadas na Media Literacy, sendo em Segóvia, 2001, 

entendido e consolidado como pensamento educomunicativo

https://www.unaoc.org/what-we-do/projects/media-and-information-literacy/


reconstruindo o percurso: 
a Media Education na Europa

● Célestin Freinet (anos 1920)

● 2010 - Alfabetização Midiática (Bruxelas / Convênio CE)



a Media Education na Europa
- Influência das igrejas cristãs

● Papa Pio XI (anos 1930) incentivo à produção e difusão cinematográfica, com cada escola e salão 

paroquial com um exibidor de filmes.
○ Cineclubismo e exercício de leitura crítica se expandem
○ Classificação moralista  - cuidados malefícios e manipulação do audiovisual

● Concílio Vaticano II (1970) por meio de encíclica Communio et progressio, de Paulo VI, estabelece 

um programa construtivista para os colégios católicos, sugerindo aos jovens se educarem 

mutuamente em suas relações com os meios de comunicação.

● Igrejas evangélicas: World Association of Christian Communication (WACC), em Londres com 

apoio a projetos de Media Education na Europa, Ásia e América Latina.

● Anos 2000 - Salesianas optam pela Educomunicação



a Media Education na Europa
- a contribuição de Inglaterra

● anos 1930: Projeto de análise de filmes da British Film Institute (BFI)
○ análise sistemática do cinema como conteúdo cultural de interesse para a Educação.

● Estudos Culturais
○ 1965 - Raymond Willians: Cultura como processo histórico e social, que cria e assimila sentidos
○ Stuart Hall, nos MC, a audiência tem papel de receptora e fonte da mensagem

■ quebra do paradigma moralista e do tecnicista para um paradigma centrado nas relações  de 
Comunicação

■ Estudos Culturais são trabalhados na América Latina  por pesquisadores como Jésus Martin-Barbero 
e Néstor Cancline.

http://www.bfi.org.uk/education-research


a Media Education na Europa
- a contribuição de Inglaterra

● Media Education - Len Masterman
○ Defende um processo de Educação Continuada, visando não apenas a inteligência crítica, mas sobretudo uma 

autonomia crítica, pensando ações fora da escola,, ligadas a uma educação política e cidadã. 
○ Len Masterman tem enfoque filosófico em Paulo Freire

● Robert Fergunson (Instituto de Educação da Universidade de Londres)
○ Multiculturalismo e educação para os meios



a Media Education na Europa
- a contribuição francesa

● Freinet
● Antoine Vallet ( Institut du Langage Total)  - educação frente aos meios

○ Francisco Gutiérrez (Costa Rica) - Linguagem Total

● CLEMI - Centre de Liaison de l´Énseignement et des Médias d´Information
○ formação de professores para educação frente aos meios, que em 2007 se torna obrigatória em todo 

oa França

● Javeniève Jacquinot (Sorbonne)
○ o educomunicador é o novo profissional necessário à educação do século XXI

https://www.clemi.fr/


a Media Education na Europa
- a contribuição espanhola
● Programas de graduação e pós graduação destinados à formação de profesores en medios.

○ MADRI (Universidade Nacional de Educación a Distancia - UNED, Universidade Complutense e 
BARCELONA (Universidade Autónoma de Barcelona)

● Congressos sobre pedagogia da imagem em La Coruña ( anos 1990) para aproximar a media 
education anglo-saxã da educación en medios latina.

● Roberto Aparici Educomunicación, mas allá del 2.0
● Revista Comunicar
● Congresso Internacional sobre Educação Midiática, em Segóvia



a Media Education na Europa
- a contribuição da Unesco

● Reúne a partir dos anos 1970 especialistas e representantes de governos para estudar as relações 

da Comunicação e Educação.
○ documento: A Educação em Matéria de Comunicação

● Declaração de Grunwald (Alemanha, 1982) sobre a Educação para os Meios
○ educação para os meios como prática pedagógica voltada para o desenvolvimento de conhecimentos, 

habilidades e atitudes capazes de estimular uma consciência crítica  e a partir daí, uma maior competência 
dos usuários dos meios eletrônicos e impressos

● Seminários realizados na América Latina entre os anos 1980 e 1990 discutindo o impacto da 

herança cultural das lutas em torno dos direitos de expressão sobre as perspectivas 

latino-americanas de formação crítica frente aos meios, distanciando as ações  de educação para a 

comunicação e media education europeias e estadunidenses.

http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_E.PDF


a Media Education na Europa
- a contribuição sueca

● Nordicom (Nordic Information Centre for Media and Communication Research)
○  The International Clearinghouse on Children, Youth and Media (desde 1998)

Pesquisas e Publicações sobre infância, juventude e mídia.

“aponta para uma mudança de perspectiva no cenário da media education internacional, 

observando-se uma significativa passagem da preocupação com o impacto negativo dos 

meios para uma perspectiva voltada para o sujeito social ativo frente ao mundo das 

comunicações sociais”

http://www.nordicom.gu.se/en/clearinghouse


a Media Education na Europa
- a mobilização na Itália

● Roberto Gianatelli (Universidade Pontifícia Salesiana, de Roma) e Pier Cesare Rivoltella 
(Universidade Católica de Milão), seguindo a linha de Len Masterman, ajudam a criar a Associação 
Italiana de Educação para os Meios (MED),  promovem cursos e publicam a revista Media 
Education, studi, ricerche, buone pratiche.

● Isabela Bruni, filiada à MED, em 2010  publica o livro

L`educomunizazione brasiliana sulle onde della radio: analisi di caso, socializando junto aos 
especialistas italianos da área da media education sua pesquisa sobre a prática educomunicativa em 
São Paulo. Para ela, o diferencial da educomunicação em relação ao conceito de educação para os 
meios em vigência na Europa está no fato de se privilegiar, no caso brasileiro, o campo da gestão 
comunicativa dos espaços educativos.



Estados Unidos: Media Literacy
● Deficit Model (anos 1970)

○ Fase defensiva, para proteção dos receptores contra os efeitos nefastos dos meios de comunicação
■ Pesquisas que indicavam o aumento da violência supostamente causada pelos meios de ocmunicação
■ O movimento de leitura crítica da mídia nessa perspectiva perde a força na década de 1980
■ O aumento da violência nos anos 1990 geraram suspeitas sobre a internet reforçando os meios como 

indutores de comportamentos inadequados. Essa corrente acontece mesmo após um paradigma mais 
aberto de exploração dos meios.

● Acquisition Model (anos 1980)
○ desenvolvimento de plataforma de questões que mobilizassem os estudantes e facilitassem a aquisição de 

habilidades na área de comunicação e expressão
■ A leitura crítica da mídia tem envolvido, além de educadores e ONGs, as grandes corporações 

midiáticas.

● Citizenship Model: a caminho da Educomunicação (a partir dos anos 1990)
○ Vai além da leitura crítica dos meios da mídia, pensando as relações de comunicação entre sujeitos sociais; 

Práticas desta vertente foram identificadas no trabalho de arte-educadores da costa oeste dos EUA, que a 
partir dos anos 2000 passaram trabalhar o multiculturalismo 



Da formação da consciência crítica á 
Educomunicação na América Latina

● Anos 1960: sob a teoria dos efeitos
○ Conhecer a natureza da mensagem para evitar o acesso a materiais impróprios
○ Prevalência do emissor sobre o receptor

● Anos 1970:  a leitura crítica da televisão
○ Paulo Freire
○  Teoria da dependência / Invasão Cultural do Norte
○ Comunicação Popular
○ Preocupados com a criação de habilidades para decodificação e ressemantização 



Da formação da consciência crítica á 
Educomunicação na América Latina

● Anos 1970:  uma comunicação para o desenvolvimento
○ início de plano de ação via projetos, em torno de planejamento participativo (que exerce influência no 

conceito de gestão de processos comunicativos)
○ CIESPAL - Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para a America Latina

● Anos 1980: comunicação como resistência cultural
○ Articulação da Unesco

■ Seminários Latino-Americanos de Educação para a Televisão
■ NOMIC

● Abandono das teorias manipulatórias da Escola de Frankfurt
■ Igrejas Cristãs 

● Celam
● LCC
● UCBC

http://ciespal.org/


Da formação da consciência crítica á 
Educomunicação na América Latina

Anos 1990: influência dos Estudos Culturais

A difusão dos estudos culturais pela academia acabou por facilitar a superação da 
bipolaridade – emissor versus receptor – estabelecida pela corrente funcionalista, 
fortalecendo a perspectiva que reconhecia o papel ativo do consumidor de mídias enquanto 
um construtor de sentidos. Foi possível, desta forma, passar de uma teoria fundada no 
tecnicismo, centrada nos meios, para uma reflexão articuladora das práticas de comunicação 
entendidas como fluxos culturais, focada no espaço das crenças, costumes, sonhos e medos 
que configuram a cultura do cotidiano



Anos 2000: Educomunicação a busca da 
autonomia de uma prática

Pesquisa NCE/USP

Definindo o conceito

o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de 
processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas 
comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, assim como a melhorar 
o coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as relacionadas com o uso 
dos recursos da informação nos processos de aprendizagem. Tem como essência a 
intencionalidade educativa e como meta o pleno exercício da liberdade de expressão 
dos atores sociais (Soares, 2002a, p. 155).



Anos 2000: Educomunicação a busca da 
autonomia de uma prática
Áreas de Intervenção:

1. Gestão dos processos e recursos da comunicação nos espaços educativos
2. Expressão comunicativa
3. Educação para a comunicação
4. Mediação tecnológica nos espaços educativos
5. Reflexão epistemológica

(adicionando a Pedagogia da Comunicação e Produção Midiática para a Educação, como também 

alterando o nome de Expressão Comunicativa para Expressão Comunicativa por meio da Arte)



Anos 2000: Educomunicação a busca da 
autonomia de uma prática

Formação Educomunicativa

● Na América Latina (a partir dos anos 1990)
○  Programa Latinoamericano de Formación Superior en Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales 

(Plangesco)
■ formar um gestor de processos comunicativos na perspectiva das práticas alimentadas pelo 

movimento sociais
○ Argentina:  Universidade Nacional de La Plata, um curso de pós-graduação stricto sensu
○ Brasil: Na ECA/USP, criado o curso de Gestão da Comunicação, em nível de especialização e fundação e 

manutenção da revista Comunicação & educação



Anos 2000: Educomunicação a busca da 
autonomia de uma prática

Formação Educomunicativa

● No Brasil (a partir dos anos 1990)
○ Desafio de levar a comunicação alternativa a espaços mais complexos, como escolas
○ Andi/Unicef:  em 2004 lança o documento Remoto controle, linguagem, conteúdo e participação nos 

programas de televisão para adolescentes 
○ Multirio: Empresa municipal do Rio de Janeiro
○ Oscip Planeta ponto com
○ NCE/USP

http://www.andi.org.br/publicacao/remoto-controle-linguagem-conteudo-e-participacao-nos-programas-de-televisao-para
http://www.andi.org.br/publicacao/remoto-controle-linguagem-conteudo-e-participacao-nos-programas-de-televisao-para
http://www.multirio.rj.gov.br/
http://planetapontocom.org.br/
http://nce-usp.blogspot.com.br/


Anos 2000: Educomunicação a busca da autonomia de 
uma prática

Reações latino-americanas à tese defendida pelo NCE/USP
Três hipóteses são apresentadas sobre a natureza da inter-relação Comunicação/Educação:

1. Perspectiva da autonomia irreconciliável dos campos (Comunicação e Educação)
2. Similaridade que os dois campos apresentam (Braga e Calazans)
3. Perspectiva da emergência de um novo campo

Carlos Valderrama (2000):

Jorge Huergo (Universidad Nacional de La Plata, Argentina) considera a intersecção entre comunicação e educação uma confluência de 
diferentes perspectivas teóricas, práticas sociais e profissionais com interesses diferentes, que podem ser percorridos como um campo a 
partir de três tipos de relações: as instituições de ensino e contextos culturais; educação e mídia; e educação e novas tecnologias. Por sua 
vez, Ismar de Oliveira Soares (Universidade de São Paulo, Brasil) defende a hipótese de que na verdade é um novo campo de 
conhecimento, que está sendo formado, é autônomo e está em processo de consolidação. É um campo de natureza relacional, 
estruturado como processo midiático, transdisciplinar e interdiscursivo, e materializa em quatro áreas de intervenção social: educação 
para as mídias; mediação tecnológica na educação; gestão da comunicação na educação; e reflexão epistemológica. Também sustenta a 
sua hipótese com a afirmação de que já existe uma comunidade acadêmica com perfis bem definidos 



Desafios
○ Macroestrutural:

■ Como sensibilizar as grandes estruturas, mediante a políticas públicas, beneficiando um 
número significativo de pessoas.

○ Microestrututal
■ como garantir, mesmo em pequenos espaços, o processo educomunicativo, com liberdade de 

ações, cooperação comunitária, rompendo a manipulação do poder via comunicação
○ Político-pedagógico

■ formação de especialistas para dar assistência aos programas que tendem a se multiplicar pelo 
país

● entender que as diferentes nomenclaturas da inter-relação Comunicação/Educação não precisam 
estar disputa, e sim entender que este é um campo complexo, dialético e portanto deve manter 

diálogo permanente, pois todas as denominações se encontram em benefício à sociedade



TR–09 - VIANA, Claudemir. “Educomunicação, do movimento 
popular às políticas públicas: o percurso acadêmico de Ismar de 
Oliveira Soares”
 LAIC - Revista Latinoamericana de Ciências da Comunicação, v. 14, n. 26 (2017) , p. 
238-247

20 perguntas  sobre os temas em Educomunicação:

- O conceito e o termo ressemantizado; 

- referências na pesquisa; 

- produção científica; 

- práxis no Brasil, América Latina e Europa;

- Licenciatura em Educomunicação e

- perspectivas na academia e na sociedade nas próximas décadas.   



Em tempos de pensamento complexo, com severas críticas à fragmentação da ciência, 
faz sentido levantar a hipótese de que estejamos frente a uma nova área do 
conhecimento, denominada de Educomunicação? 

Ismar: Entendemos a Educomunicação como uma resposta às exigências da contemporaneidade de 
definir um locus para o diálogo entre o que se entende por educação e o que se pretenda seja a 
comunicação.

A dialética que se estabelece está, por natureza, sintonizada com o pensamento complexo revertendo a 
hierarquia da ordem produção/recepção de bens simbólicos adotados pelos campos da comunicação e da 
educação.



Definição de  Educomunicação

Atualmente - Um paradigma na interface comunicação/educação, norteadora das ações de grupos humanos 

objetivando alcançar a plenitude do direito universal à expressão.

Até 2000 - um conjunto das ações voltadas ao planejamento e a implementação de ecossistemas comunicativos 

democráticos e participativos, nos espaços educativos, mediante o emprego das linguagens e tecnologias da 

informação, visando o pleno exercício da cidadania. 



Pesquisas sobre os distintos cenários
1º cenário: parcialmente documentado na coletânea de Margarida Kunsch, Comunicação e Educação, 

Caminhos Cruzados, de 1986 e por Pablo Ramos, em pesquisa intitulada Três Décadas de 

Educomunicación na América Latina.

 2º cenário: parcialmente documentado em artigos da revista Comunicação & Educação, do 

CCA-ECA/USP.

 1990 - 2000: pesquisadores de vários países se debruçaram sobre o tema, autonomamente e sem 

quaisquer vínculos entre si.  Dentre eles: Jorge Huergo (Argentina),  Germán Parra Alvarracín (Equador), 

José Luiz Braga & Regina Calazans (Brasil), Jesus Martin Barbero e  resultados da pesquisa do NCE/USP . 

Ismar também cita pesquisadores se dedicaram a estudos da recepção e à pedagogia da comunicação.

 



Apesar das pesquisas terem sido individuais, ocorreram alinhamentos, em função principalmente dos 

eventos que se multiplicaram pela América Latina.

No Brasil, nomes ativos nos anos de1980 e 1990:  Profa Immacolta,  Margarida Maria Kunsh,  Maria Luiza 

Belloni, José Manoel Morán, Pedro Gilberto Gomes, Denise Cogo e Mauro Wilton de Sousa. E a equipe da 

Revista Comunicação & Educação (Maria Aparecida Baccega, Adilson Citelli, Cristina Costa e Roseli 

Fígaro).

2000- atual:  aproximadamente 250 dissertações e teses doutorais foram produzidas em diferentes 

programas de pós-graduação, no Brasil. 

 Ismar constata que o interesse dos pesquisadores advém de seu próprio envolvimento com projetos na 

área, pois parte substancial dessas produções dizem respeito a relatos de experiências, cotejadas com o 

ideário defendido pelos precursores e sistematizadores do conceito, revelando uma íntima relação entre 

teoria e prática. 



Conceito de Educomunicação do NCE e UNESCO

A UNESCO vem trabalhando com educação midiática desde os inícios dos anos 1980, convertendo-se na 
mais importante instância internacional voltada ao assunto. 

Em 2010, publicou um manual destinado a  professores. 

Nos últimos dois anos reuniu, numa só expressão, dois programas: a educação midiática, de caráter 
psicossocial e ético, de um lado, e  de outro, a formação para a convivência ativa com a sociedade da 
informação, com base nas teorias da aprendizagem. Assim, surgiu a expressão: Media and information 
Literacy (MIL).

As propostas da educomunicação se alinham às preocupações da UNESCO trazendo um novo elemento: 
a dialogicidade comunicativa. O diálogo se dá no cumprimento da meta específica, relacionada à 
competência educomunicativa.



Receptividade da Educomunicação

 Crescimento de iniciativas voltadas a introduzir, nos currículos dos diferentes cursos de comunicação, 

disciplinas e atividades que ampliem o olhar dos futuros comunicadores para a complexidade do mundo 

multimidiático em que vivemos.

Experiências: 

Universidade Estadual da Bahia - Núcleo de Educomunicação (Pedagogia e Comunicação)

UFMS - 4 campus - palestra exclusiva para alunos de Jornalismo

PUCRS - Curso para fomentar pesquisadores de pós em Comunicação Social



 Diálogo entre as distintas compreensões da Educomunicação

“Midiaeducação”, da vertente europeia da Media Education ( Faculdades de Educação)

       X

Prática da Educomunicação, de vertente latino-americana.

Ocorrem estranhamentos entre os defensores das duas correntes. Mas o diálogo  já é prática corrente.  

União de esforços das duas correntes para legitimar o tema da relação entre Educação e Comunicação, 

nas bases das políticas públicas nacionais na área da Educação (Base Nacional Comum Curricular).



Disseminação do conceito da Educomunicação

Participação de DAVADOSS no I Congresso Internacional sobre Comunicação e Educação, promovido 

pelo NCE/USP, em São Paulo, em maio de 1998.  Em seu livro, DAVADOSS informa que pela primeira vez 

era apresentado ao mundo acadêmico internacional o desconhecido conceito da Educomunicação.  E 

classifica o evento do NCE, entre os cinco mais importantes congressos sobre Media Education em todo o 

mundo, na década de 1990. 

Ismar dialoga, em duas ocasiões, com os promotores do Summit Media for Children: na  Grécia, em 2001, 

e no Rio de Janeiro, em 2004. 

Produção e distribuição, nos principais idiomas europeus, do livro originalmente intitulado 

Educomunicazione Picolli Passi Nella Nuova Cultura, tendo como base os estudos do NCE/USP.



Educomunicação em outros países

Roberto Aparici (Espanha):  livro Educomunicación, más allá del 2.0 (2010) privilegiam a perspectiva da 

pedagogia da comunicação e de educação para uma competência midiática, mediante o domínio das 

tecnologias. 

Centros universitários que pesquisam sobre a inter-relação Comunicação/Educação como: UNED, 

Universidade Complutense, com Agustín García Matilla e Francisco Garcia Garcia; a Pompeu Fabra, com 

Joan Ferrés; a Autônoma de Barcelona, com Pé- rez Tornero; a de Sevilha, com Alfonso Gutierrez Martín 

e Francisco Sierra, e a de Huelva, com José Ignacio Aguaded.

Revista Comunicar (o mais importante veículo internacional voltado às questões que abordamos)



Além do trabalho investigativo em Portugal e na Espanha, destacaria as seguintes pesquisas realizadas:

Na Itália (ROMA tese doutoral  de DEVADOSS  e Isabella Bruni debruçou-se sobre o projeto 

Educom.rádio   e em Padova, tese de mestrado de Maria Rehder sobre a prática educomunicativa em 

Giné Bissau)  

Inglaterra (Daniela Moreira, 2010 e Ricardo Canavezzi Castellini da Silva, 2012,  Beth Titchiner 2014, 

tese doutoral, abordando o conceito de “ecossistema comunicativo” aplicado na formação 

educomunicativa oferecida pelo NCE às escolas da prefeitura no início dos anos 2000)



 

V Global MIL Week- Representou para os educomunicadores brasileiros um excelente espaço 

para socializar as diversas experiências de se promover, em nosso país, a educação midiática e 

informacional, sob diferentes perspectivas.

Senado Federal -  discutiram a importância de se promover, no Brasil, políticas públicas no 

âmbito da educação para uma competência midiática que garanta o protagonismo dos estudantes em 

suas práticas comunicativas, nas escolas, e em suas relações com os meios de informação. Fala articulada 

de duas adolescentes de 13 anos

Sr Grizzle - Usou o termo “Educom” em sua apresentação em ppt



 Educomunicação no ensino formal 
Tanto a Mídia-Educação, como a Educomunicação, mobilizaram os idealizadores das reformas 

educacionais em todo o continente. Brasil, a Base Nacional Comum Curricular. Tanto que na BNCC, há 

brechas para introdução de atividades voltadas à comunicação e às tecnologias (prática ou objeto de 

análise)

Novo campo de trabalho para especialistas; assessoria, gestão, promotor de iniciativas

A Licenciatura em Educomunicação foi a resposta que a Escola de Comunicações e Artes deu às 

demandas que foram sendo identificadas à medida que o conceito encontrava ressonância nos diferentes 

espaços sociais.  Visa-se formar um profissional de interface, em condições de prestar serviços tanto ao 

âmbito educativo formal, quanto aos âmbitos de práticas profissionais que trabalhem com a relação 

comunicação/educação, nos espaços da mídia e das organizações dos diferentes setores sociais e 

laborais. 



Quais as principais perspectivas que se abrem para a educomunicação na academia e 
na sociedade para as próximas décadas? 

4  expectativas para gestores, professores e estudantes da Licenciatura: 

- Que pesquisadores e agentes envolvidos com o tema trabalhem para manter a coerência epistemológica 
entre teoria e prática, em outras palavras, que fique garantida a fidelidade aos princípios fundantes das 
práticas reconhecidas como educomunicativas; 

-  Que as reformas no Ensino no Brasil e na América Latina sejam beneficiados pelas conquistas 
teórico-pragmáticas em torno do conceito e da prática da Educomunicação no tratamento de temas de 
interesse coletivo e garantia do protagonismo das novas gerações no exercício de seu direito à palavra;

-  Que a mídia brasileira traga para seus espaços os debates em torno do conceito, de forma a permitir 
que os recursos da comunicação e informação passem a ter outros referenciais para definir as produções, 
que não apenas o mercadológico;

-  Que a prática educomunicativa possa mobilizar as crianças, adolescentes e jovens do mundo a se 
envolverem numa batalha em favor da preservação do lugar que nos é dado para habitar, no universo.


