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Resumo  

 

O artigo propõe uma reflexão sobre a possibilidade de diálogo interdisciplinar a partir 

de ações educomunicativas no trabalho de jornalistas. Discorremos a respeito do papel 

integrador desses profissionais frente à Educação, e de como a comunicação pode 

permear práticas e processos que viabilizam voz efetiva do indivíduo no seu contexto 

social. Por meio de levantamento bibliográfico (Stumpf, 2005; Fonseca, 2002), 

ancoramo-nos em autores como Soares (2011, 2014), Campos (1999), Dalla Costa; 

Horn (2015) e Schaun (2000). Inferimos que a prática do jornalista se consolida nas 

ações educomunicativas como um compromisso, que prima pela promoção da 

criticidade e dos valores humanos. Tanto o ambiente midiático, quanto o educacional, 

devem ser orientados para iniciativas que visem o processo de humanização social.  

 

Palavras-chave: Interfaces comunicacionais; Educomunicação; Jornalistas, Diálogo, 

Comunicação.   

 

Introdução  

 

Os processos e práticas comunicacionais que envolvem a interconexão com 

outras áreas de estudos e de conhecimento, têm se mostrado como um dos principais 

caminhos para refletir sobre a configuração atual da sociedade. A possibilidade de 

diálogo entre a educação e a comunicação está entre essas configurações 

interdisciplinares de estudos da comunicação e suas interfaces. Essa premissa é 

considerada, sobretudo, pela influência dos meios de comunicação frente à educação na 

formação de valores sociais.  

Nesse cenário, temos como objetivo discutir acerca das intersecções entre 

educação e comunicação, por meio de um campo conceitual com interfaces às duas 

áreas: a Educomunicação. Para tanto, consideramos a figura do jornalista como 

fundamental nesses processos, já que esse profissional atua na mediação social a essas 
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áreas do conhecimento. E, para relacionar esses pressupostos, utilizamos como 

metodologia, a análise sócio-histórica e o levantamento bibliográfico por meio de 

pesquisa, que, segundo Stumpf (2005), refere-se a um conjunto de ações que 

identificam, selecionam e utilizam documentos de interesse do pesquisador para compor 

seu estudo. Além disso, Fonseca (2002, p. 32), propõe que a pesquisa bibliográfica seja 

realizada a partir do levantamento de referências teóricas, objetivando “recolher 

informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 

resposta”. Dessa forma, alguns dos principais autores desse artigo são: Soares (2011, 

2014), Campos (1999), Dalla Costa; Horn (2015) e Schaun (2000).  

O percurso escolhido para a construção deste artigo inicia com ponderações a 

respeito das interfaces que existem entre Comunicação e Educação; depois 

evidenciamos proposições em torno da atuação do jornalista frente às interfaces 

mencionadas, com possibilidades de ação, e, por fim, algumas considerações que 

julgamos serem relevantes para a continuidade de tais reflexões.  

 

Interfaces entre Comunicação e Educação  

 

A formação de valores é um ponto em comum entre quem educa e quem 

promove a comunicação. De forma intencional ou não, essa característica se torna 

inerente a quem se dedica a repassar uma mensagem a alguém. E, fazer com que essa 

mensagem seja uma forma de oportunizar aos atores sociais uma possibilidade de voz 

ativa na comunidade em que estão inseridos é o que diferencia o propósito dos 

profissionais, sejam eles da área de educação ou da comunicação. Na primeira, a 

importância despendida para que ocorra a transformação do sujeito está mais óbvia, pois 

ensinar requer estreita proximidade com a intenção de formar cidadãos capazes de 

pensar, se desenvolver e encontrarem seu lugar no mundo. Pinto (2003, p. 48) propõe 

que o educador deve ser o portador “da consciência mais avançada de seu meio, 

necessita possuir antes de tudo a noção crítica de seu papel, isto é, refletir sobre o 

significado de sua missão profissional, sobre as circunstâncias que a determinam e a 

influenciam, e sobre as finalidades de sua ação”. No mesmo sentido, Freire (1996) 

considera a educação como uma pedagogia libertadora, em que os indivíduos se sintam 

parte integrante do processo de humanização e libertação social.   
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Na área da comunicação, esses conceitos não estão explícitos, pois, não está 

imbricado (necessariamente) no papel do comunicador, o objetivo de ser um formador 

que atua em prol do estímulo positivo ao sujeito. No entanto, é neste sentido que reside 

a principal reflexão em torno do papel social do comunicador: a avaliação de processos 

mais humanizados em suas práticas.  

Um grande número de profissionais da área de comunicação, muitos deles 

jornalistas, têm integrado a reflexão a respeito do seu papel integrador, educacional, e 

procuram encontrar nas suas práticas as ferramentas que podem valorar seus ideais, para 

ir além da propagação de notícias. De acordo com Dalla Costa; Horn (2015), o jornalista 

reelabora o seu exercício profissional e é capaz de transformar seu papel também na 

sociedade quando apreende as mediações, ou seja, tudo o que influencia a maneira 

como o indivíduo vai receber e reelaborar as mensagens que o atingem.   

 

Portanto, é inegável que a compreensão do modo de fazer o 

jornalismo (incluindo suas mutações e permanências) perpasse pela 

análise da conjuntura cultural contemporânea (cenário pós-moderno) e 

pelos fenômenos de comunicação (DALLA COSTA; HORN, 2015, p. 

132). 

 

Num dos pontos de encontro da análise da conjuntura cultural no modo de fazer 

jornalismo, se ancoram intersecções entre educação e comunicação, por meio do 

conceito que incorpora os dois campos, que é a Educomunicação. Mais que uma 

tendência, se trata de uma proposta de ação que nos remete a refletir a uma nova 

ciência, e essa pode ser capaz de atender à necessidade surgida há alguns anos nos 

movimentos sociais, junto à tentativa de reorganização da sociedade civil e de atuação 

humanizada frente as práticas jornalísticas.  

O propósito da Educomunicação está calcado na construção da cidadania. 

Conforme Soares (2011), o conceito é essencialmente práxis social que origina um 

paradigma orientador da gestão de certas ações na sociedade. “Não pode ser reduzida a 

um capítulo da didática, confundida com a mera aplicação das TICs (Tecnologias da 

Informação e da Comunicação) no ensino” (SOARES, 2011, p. 14). O autor ressalta que 

não deve nem mesmo ser identificada com alguma das áreas de atuação do próprio 

campo, no estilo “a educação para e com a comunicação" (media e educação). A 

Educomunicação tem sua lógica própria e vem daí a sua condição de campo de 

intervenção social.  
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Por ter uma característica própria de convergência das áreas das ciências 

humanas, algumas experiências são idealizadas no âmbito da educação popular. Suas 

condutas de ação se baseiam na concepção pedagógica de Paulo Freire que passou a 

desenvolver o conceito educacional já nos anos 1970. Essas experiências, produziram 

resultados em projetos culturais, socioeducativos e ambientais em diversos países e 

foram abrindo possibilidades para ações comunicativas. Soares (2014) sinaliza que as 

ponderações sobre a Educação Midiática, desde o início, envolveram três vertentes: 

moral, cultural e midiática e/ou educomunicativa
4
. Sobre essa última, o autor afirma, 

portanto, que a área se consolidou, de fato, na América Latina na década de 1980. Como 

objetos centrais, possui o acesso à palavra, ou como explicita Soares (2014, p. 21): 

“Parte da luta do Movimento Social pela universalização do direito à comunicação, 

trabalhando para garantir a todos os sujeitos sociais, através da educação, o ‘acesso à 

palavra’, tradicionalmente negado aos mais pobres e excluídos”. Nesse entendimento, o 

foco não é a Mídia em si, mas o processo comunicativo. Assim, o percurso de 

consolidação frente às interfaces da comunicação e educação, foi depreendido por 

Soares ainda no ano de 1999 e, desde então, reflete acerca de preocupações com o 

fortalecimento da capacidade de expressão de jovens e crianças. “Para que esta meta 

seja alcançada, todas as formas de comunicação são objeto de análise, desde a 

interpessoal, a familiar, passando pela escolar, até chegar à midiática massiva” 

(SOARES, 2014, p. 21). Nessa configuração, o papel central é o da comunicação, 

enquanto prática, que valoriza as expressões sociais.  

Mas de que maneira o comunicador, especialmente o jornalista, integra-se às 

iniciativas de ação educativa junto a crianças, jovens e adultos em comunidades e na 

sociedade, de forma geral? Podemos partir do princípio de que a Educomunicação se 

vale de práticas que acontecem em estruturas de educação formais e informais. Esse 

segundo item abre os caminhos para que se possa contribuir por meio de participação 

ativa nos pontos que unem educação e comunicação. Para Dalla Costa e Horn (2015), as 

novas práticas jornalísticas estão mais do que associadas às recentes interfaces 

tecnológicas, estão também relacionadas às novas formas de interação com o público, 

que atualmente, está longe de ser somente sujeito-receptor. Numa configuração mais 

recente o público é “emissor, produtor de conteúdo e, está cada vez mais em ‘contato’ 

com os jornalistas, compartilhando fotos, vídeos e informações na sua vida diária 

                                                 
4 Para esta reflexão, optamos por refletir sobre a última. 
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(trânsito, clima etc) em tempo real” (DALLA COSTA; HORN, 2015, p. 133). Diante 

disso coloca-se na alçada do jornalista desenvolver alternativas colaborativas de coleta e 

formatação de conteúdo noticioso com o intuito de promover a interação social. 

A utilização dos meios de comunicação dá suporte para a construção de um 

processo pedagógico, e, nesse sentido, o comunicador, está inserido de forma tangível 

na ação, pois ao abrir espaço para que um indivíduo tenha voz, consiga se expressar e, 

claro, seja ouvido, ele está contribuindo para a formação do que se pode chamar de 

ecossistema comunicativo, que se configura como um ideal de relações, esse construído 

coletivamente, "em um dado espaço, em decorrência de uma decisão estratégica de 

favorecer o diálogo social, levando em conta, inclusive, as potencialidades dos meios de 

comunicação e de suas tecnologias" (SOARES, 2011, p. 44). Na Educomunicação, 

portanto, além de outras inúmeras delineações intencionais, também está a plena 

utilização dos recursos audiovisuais, do rádio, da internet e demais ferramentas 

tecnológicas possíveis.  

O movimento em direção a ações voltadas para a Educomunicação amplia as 

condições de expressão dos atores sociais e os engaja em seu próprio processo 

educativo. Segundo Soares (2011), a iniciativa vem sendo alcançada no Brasil e no 

exterior, segundo o que revela o livro referendado pela Unesco e dedicado ao tema da 

relação entre infância/ juventude e comunicação: Youth Enagging with the World: 

Media, Communication and Social Change (Unesco, Nordicom, Sweden, 2009), ao 

apontar que as novas gerações, quando orientadas por adultos significativos para elas 

(por exemplo: pais, professores, gestores de projetos na área da mídia e educação), 

optam por assumir as suas responsabilidades “na construção de um mundo mais 

intensamente comunicado, contribuindo para que os meios de informação estejam a 

serviço da edificação de uma sociedade mais humana, pacífica, solidária” (SOARES, 

2011, p. 15). Por essas razões faz-se relevante estabelecer relações entre o ensino, a 

juventude, a vida adulta e a comunicação, pois esse processo pode ser transformador na 

prática da cidadania e para o bem comum.  

Em todo esse cenário, o profissional de jornalismo aparece como um agente 

transformador que visa a integração entre o processo de formação e aprendizagem dos 

sujeitos. O engajamento do comunicador frente a essas práticas fomenta o diálogo e 

oportuniza as relações com a educação, formando o que Soares (2011) compreende 

como um “ecossistema comunicativo”, ou seja, a organização do fluxo de relações que 
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despontam nos ambientes comunicativos e educacionais. O profissional representa um 

interlocutor e é por meio de suas ações que a notícia ganha visibilidade e interpretações, 

pois ele deve ter a capacidade de atuar no campo da comunicação de uma maneira 

integrada e integradora, articulando diferentes mídias e linguagens de comunicação a 

partir da formação humanística (IGARO; GROHMAN; NONATO, 2013). Pelo mesmo 

viés, Silva (2014, p. 56-57) entende o jornalismo como um processo humanizador, que é 

permeado pelo conhecimento social e cultural:   

 

Da instância pedagógica cultural representada pela mídia, o jornalismo é um 

dos principais articuladores da produção dos saberes cotidianos que orientam 

a (e se orientam na) cultura. A função pedagógica do jornalismo pode ser 

percebida na reprodução e circulação do acervo dos conhecimentos 

socialmente construídos e culturalmente legitimados que ajudam a informar 

os sujeitos na contemporaneidade. Sua função ‘educativa’ se traduz, 

sobretudo, pela necessidade de ‘explicar’ o mundo baseado na ‘verdade’ e 

fazendo uso de recursos técnicos e humanos capazes de ilustrarem esses 

saberes gerando significados. O jornalismo é, na perspectiva aqui adotada, 

um conhecimento social e cultural que ensina.  

 

Em seu livro, Masculino, o gênero do jornalismo: modos de produção das 

notícias, Marcia Veiga da Silva (2014) aproxima a conceituação do jornalismo 

enquanto forma de conhecimento social, às perspectivas de estudiosos como Adelmo 

Genro Filho e Eduardo Meditsch, reafirmando ao jornalismo, uma justificativa que 

prima pelo social: “Os autores [Genro Filho e Medistsch] levam em conta a dimensão 

política e a participação dos valores e do tipo de conhecimento dos jornalistas como 

parte importante do processo de produção das notícias – e nesse sentido, do tipo de 

conhecimento produzido pelo jornalismo” (SILVA, 2014, p. 58). O entendimento aqui 

relacionado, também compreende pela visão de Silva (2014) o jornalismo como um 

modo de construção da sociedade, através dos processos de significação que são 

veiculados em forma de notícia. Sob esses aspectos, o profissional jornalista, se utiliza 

das práticas educomunicativas para produzir efeitos “humanizadores” (SILVA, 2014) 

nos atores sociais.    

 

Um plano possível  

 

Mario Kaplún (1923-1998), jornalista, professor e radialista, em suas reflexões, 

na obra Uma Pedagogia de La Comunicación (1998, p. 88) denomina que os atores 

sociais que praticam a Educomunicação, são educomunicadores. A visão do estudioso 
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para esses profissionais está alicerçada no conceito de “facilitador” do processo 

comunicativo. Assim, a participação do profissional comunicador – jornalista, por 

exemplo, pode ser realizada a partir da utilização de seus conhecimentos sobre os 

recursos de difusão, ou mesmo seu conhecimento técnico específico em TV, internet, ou 

até mesmo em cinema, para oferecer oficinas a jovens, e também, havendo 

possibilidade, a pessoas de idades avançadas ou crianças pequenas. O objetivo está em 

promover a educação participativa e seu trabalho jornalístico poderia resultar em fazer 

emergir protagonistas de ações nas comunidades e/ou escolas que desejam se 

comunicar, difundir o conhecimento, trocar informações, promover a sustentabilidade 

ou até mesmo fortalecer relações integradoras.  

A Educomunicação, vista desse ponto de vista mais prático, permite descobrir 

novos talentos, estimula à luta e promove a reflexão, até mesmo sobre o que os meios de 

comunicação têm divulgado. Como um direito social, o conceito sobressai nas palavras 

de Soares (2014, p. 27) a partir da ideia de “espaço de produção de sentidos decorrentes 

do reconhecimento da essencialidade do direito à comunicação em todos os espaços da 

vida social”. O conceito visa, portanto, as interfaces entre educação e comunicação e 

propõe ao campo da comunicação, o acesso à palavra, ou seja, um direito aos espaços 

sociais.  

A integração com os educadores pode trazer ao profissional de comunicação 

uma perspectiva diferente em relação ao quadro comunicacional e a verdadeira missão 

de quem dissemina informações. Ao invés de preocupar-se com a condição das escolas 

ou o nível de respeito que o professor conquistou em sala de aula frente à juventude, o 

profissional da área de comunicação passa a ter um olhar mais voltado ao essencial do 

que é educar, do que é capacitar e estimular pessoas para a vida em sociedade. Afinal, o 

processo educativo acontece em médio e longo prazo.  

A visão de alguém que lida com informação pode ser, em alguns casos, mais 

imediatista e essa é uma barreira totalmente possível de ser transposta por ambos os 

lados, conforme podemos apreender pela visão de CAMPOS (2000). Sua avaliação é de 

que a educação lida com processos de média e longa duração e essa é uma condição 

inerente à atividade educacional.  

 
A formação das pessoas, sejam crianças, adolescentes ou jovens, é um 

processo lento, pois trabalha tanto com dinâmicas cognitivas e afetivas 

internas ao indivíduo, como com o contexto social e cultural com o qual eles 

interagem. Tanto o campo político como o campo da informação têm 
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dificuldades de reconhecer esse fato; dão trombadas ali porque para os dois o 

horizonte é muito mais imediato (CAMPOS, 2000, p. 17).   

 

Todavia, as relações estabelecidas entre o entendimento do fazer educacional 

podem transformar o pensamento para que essa característica imediatista do 

comunicador, se transforme em ações voltadas à prática da Educomunicação. Os 

profissionais de comunicação podem colaborar com o projeto educomunicativo de 

formas variadas, inseridos nos seus veículos e organizações em geral, desde que tenham 

aporte para esse tipo de ação, mas, também podem se utilizar das práticas de maneiras 

independentes. Podem ser eles mesmos as vias de condução para as práticas 

educacionais, com auxílio tecnológico, utilizando-se de seus conhecimentos a respeito 

do que é disseminar a informação, de como isso pode ser feito ativando a voz dos 

interlocutores e quais os meios de trabalhar a comunicação para o bem comum.  

De acordo com Schaun (2000, p. 20) dentre as principais funções 

desenvolvidas por educomunicadores está a de assessorar os educadores quanto uso 

adequado da comunicação “promovendo o emprego, cada vez mais intenso, das novas 

tecnologias e das diversas linguagens artísticas, como métodos e instrumentos didáticos 

envolvidos no processo educativo”. Nesse sentido, é que propomos a inferência do 

jornalista, que se apropria dos processos comunicativos, sejam tecnológicos ou não, 

para que a Educomunicação possa integrar comunicadores e educadores dentro de suas 

perspectivas conceituais, num percurso de intervenção social.  

 

Considerações preliminares  

 

Ao refletir sobre as intersecções entre comunicação e educação, é possível 

visualizar, além das possibilidades reiteradas, outros campos de atuação, quando se trata 

de colaborar para a propagação das práticas educomunicativas por parte dos 

comunicadores. O profissional de jornalismo pode ser fonte dos processos educativos, 

principalmente ao apreender o fato de que carrega em si a percepção do efeito 

multiplicador da informação. Se a Educomunicação está centrada em ações que são 

inclusivas, democráticas, criativas e midiáticas (SOARES, 2011), o papel do jornalista 

se constitui, portanto, em valorizar ações de mediação, facilitadas pela divulgação 

realizada pelos veículos de comunicação. Então, cabe também aos jornalistas a 

responsabilidade de oferecer aos cidadãos, a inclusão de práticas que visem a 

criticidade.  
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Ao ganhar consciência sobre seu papel social, esse comunicador pode ir muito 

além da disseminação de dados, conectar-se ao compromisso da qualidade do que 

produz, abrindo uma ala para o contato da juventude com o exercício da cidadania por 

meio da apropriação de técnicas e habilidades capazes de tornar cada aluno partícipe na 

construção do conhecimento. Claro que para isso, o profissional pode e deverá se 

capacitar de forma contínua, pois a responsabilidade de aliar-se às práticas da 

Educomunicação são ponto importante para sua plena realização. Mas, com visão ampla 

e interdisciplinar, tornará possível a compreensão dos fenômenos sociais a um grande 

público, e a compreensão do poder interno que cada indivíduo tem para fazer diferença 

e ter voz ativa na comunidade em que vive e na sociedade.  

Nessa esteira, as interfaces entre a Comunicação e Educação, por meio dos 

processos da Educomunicação, se relacionam à missão de atuar na formação de 

cidadãos conscientes, sujeitos ativos no ambiente social. As aproximações com o 

jornalista se dão, justamente por meio de sua instância mediadora, ou nas palavras de 

Meditsch (2010, p. 42): “O jornalismo não apenas reproduz o conhecimento que ele 

próprio produz, reproduz também o conhecimento produzido por outras instituições 

sociais”. Assim, entendemos que o exercício da prática profissional de jornalistas, se 

consolida como um compromisso que é pautado por ações educomunicativas, visando a 

divulgação de ações, promovendo e investindo na criticidade e em valores humanos.  

A Educomunicação é visualizada assim, como práxis social, em evidências que 

tomam por base a orientação da gestão de ações. O jornalista atua como “facilitador” 

(KAPLÚN, 1998) no processo comunicativo, isso porque, o foco não é a mídia, e sim, o 

acesso à palavra, constituído enquanto um direito aos espaços sociais. Dessa forma, 

acreditamos nas possibilidades de ampliação desse debate tanto no ambiente midiático 

(ou dos profissionais da mídia), como no ambiente educacional, para que os dois 

campos possam se desenvolver em torno de práticas educomunicativas no intuito de 

transformar seus ambientes.  
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