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Resumo 
 

O presente trabalho apresenta as discussões iniciais de uma pesquisa de mestrado, que 
investiga os sentidos da formação do profissional de educomunicação graduado em 
comunicação social. Foram relacionados autores dos Estudos Culturais que discutem as 
transformações nas sensibilidades e identidades dos sujeitos no contexto da globalização 
e da centralidade da comunicação na sociedade contemporânea. Foi possível considerar 
a necessidade de abertura dos currículos do ensino superior de comunicação social às 
múltiplas identidades e demandas dos sujeitos que ingressam em cursos dessa carreira.  
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comunicação social. 
 

 

Introdução 

Atualmente, organizações do terceiro setor e algumas escolas já trabalham no 

sentido de construir novas propostas de educação, em que as mídias são utilizadas em um 

processo lúdico e com a finalidade de desenvolver valores sociais, como alteridade, 

solidariedade e participação política e social. Profissionais de comunicação, nesse âmbito, 

têm exercido um importante papel, justamente por dominarem as mais recentes formas 

de mídia, oferecendo esse saber às práticas educativas. Trata-se de um deslocamento do 

lugar tradicional de comunicadores sociais, em que estes atuam, enquanto profissionais, 

como educadores de comunicação, gestores de projetos educativos que têm como 

estratégia a produção midiática, entre outras frentes de trabalho na perspectiva da 

educomunicação, paradigma definido por Soares (2011) como 

 
[...] o conjunto de ações voltadas ao planejamento e implementação de práticas 
destinadas a criar e desenvolver ecossistemas comunicativos abertos e criativos 
em espaços educativos, garantindo, desta forma, crescentes possibilidades de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 
evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da ECA-USP, email: 
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expressão a todos os membros das comunidades educativas (SOARES, 2011, p. 
36). 

 

Observadas de modo mais intensa na Educação Básica, no Ensino Médio e na 

educação não formal ou informal (de iniciativa de Organizações da Sociedade Civil e de 

movimentos sociais), as práticas que hoje se reconhecem como educomunicativas têm 

demonstrado desenvolver, a partir do uso de mídias em processos educativos, valores 

como solidariedade, horizontalidade e alteridade nas comunidades educativas em que são 

implementadas, além do aguçamento do senso crítico e participativo, especialmente entre 

o público infanto-juvenil. Essas iniciativas partem de organizações e profissionais da 

comunicação e da educação que, para atuarem na interface, deslocam-se da função para 

a qual foram formados nos cursos de graduação, tendo em vista que, no ensino superior, 

em tese, comunicadores não desenvolvem competências voltadas ao ensino nem 

educadores desenvolvem competências para o domínio dos recursos e processos 

comunicacionais. 

Nessa perspectiva, a educomunicação é uma prática social transformadora, que 

pode ser compreendida no atual contexto de hibridização cultural, possibilitada pela 

globalização e pela transformação das sensibilidades sociais, a partir da centralidade que 

as novas formas de mídia e de comunicação ocupam no cotidiano das sociedades 

contemporâneas. Assim, a educomunicação é um novo paradigma do qual “comungam” 

profissionais de comunicação mobilizados por sensibilidades distintas de quem atua nas 

posições “tradicionais” da comunicação social, como as redações de jornais, as agências 

de publicidade, as produtoras audiovisuais, uma vez que a preocupação do 

educomunicador incide menos sobre a produção de conteúdo e mais sobre o processo 

comunicativo. É, portanto, em torno dos sentidos da formação do educomunicador – das 

experiências de vida desde a infância até a formação universitária em comunicação social 

– que se constitui o objeto dessa investigação, uma pesquisa de mestrado em andamento, 

pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São 

Paulo (USP). 

 

Novas sensibilidades e identidades 

Os tempos atuais demonstram a centralidade da comunicação e da educação no 

cotidiano das sociedades. As novas tecnologias se somam a esse contexto e encerram o 

que Orozco-Gómez (2011) chama de tríade do século XXI, uma vez que sua introdução 
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nas atividades mais banais da vida cotidiana tem provocado profundas mudanças, 

especialmente entre os mais jovens e nativos digitais, de sensibilidades e leituras de 

mundo. Nesse complexo cenário contemporâneo, Martín-Barbero (2000) indica a 

emersão de uma nova sensibilidade, um novo sensorium, que abre espaço para novas 

percepções de mundo, novas subjetividades e valores sociais que permeiam diversas 

instâncias da vida cotidiana, sobretudo entre os mais jovens que, integrados às novas 

formas de mídia, se relacionam, aprendem e se engajam em diversas causas e questões, 

mediados pela tecnologia. “Se trata de una experiencia cultural nueva, o como W. 

Benjamin lo llamó, un sensorium nuevo, unos nuevos modos de percibir y de sentir, de 

oír y de ver, una nueva sensibilidad que en muchos aspectos choca y rompe con el 

sensorium de los adultos” (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 36).  

A preocupação de Martín-Barbero, então, volta-se ao aspecto cognitivo oriundo 

das transformações culturais que colocam a comunicação e a informação na centralidade 

dos processos e fluxos sociais, em especial, entre os mais jovens, que demonstram maior 

aptidão com a cultura digital e as consequentes condutas e dinâmicas que estas acabam 

estimulando e normatizando na sociedade. Estamos, assim, imersos em um ecossistema 

comunicativo, que emerge dessa nova cultura, que desloca o lugar do conhecimento – 

antes reservado a circuitos intelectuais ou a espaços sociais bastante delimitados – para o 

cotidiano da sociedade. A circulação do saber, para Martín-Barbero, é uma das mais 

profundas transformações que uma sociedade pode sofrer, uma vez que a complexifica, 

abrindo espaço para o surgimento e sofisticação de novas práticas sociais, orientadas por 

uma nova demanda social e cultural, que é a livre expressão, tão incentivada pelas redes 

sociais que convidam os usuários a compartilhar suas opiniões e pensamentos a cada 

acesso à rede.  

É nessa perspectiva que o autor enxerga possibilidades promissoras de se educar 

para a cidadania, uma vez que a entende como um valor que se desenvolve a partir da 

experiência, tão em voga na atualidade. É por essa razão, inclusive, que entende que “as 

tecnologias digitais nos expõem que a verdadeira brecha não é a técnica, mas a ‘brecha 

cognitiva’, essa que começa a ser comprometida pela pluralização das figuras da razão” 

(MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 145). Dito de outro modo, as novas formas de mídia, 

que convidam os indivíduos a interagirem cotidianamente, fazendo da comunicação uma 

experiência sedutora por evidenciarem os recursos disponíveis para a interação entre 

pessoas, podem ser um meio para fomentar uma atitude cidadã e novas formas de pensar 
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e perceber a sociedade, numa perspectiva mais crítica e humana, desvinculada do 

consumo midiático puro e simples.  

Assim, fica claro que Martín-Barbero percebe a formação cidadã de modo diverso 

ao processo educativo tradicional ou, na perspectiva de Paulo Freire, “bancário”, em que 

o estudante não é sujeito na aprendizagem, mas recebe conhecimentos prontos de um 

professor. Trata-se de um processo que envolve sentido, em que o aprendizado se 

constitui e se confunde com os hábitos, com a convivência social que formam as opiniões, 

a visão de mundo dos indivíduos e a maneira como estes se relacionam com o outro. Isso 

porque, para Martín-Barbero, “uno no aprende a ser democrático en cursos sobre 

democracia, uno aprende a ser democrático en familias que admiten padres y hijos no 

convencionales, en escuelas que asumen la disidencia y la diferencia como riqueza, con 

medios de comunicación capaces de dar verdaderamente la palabra a los ciudadanos” 

(MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 38).  

Esse contexto de transformação de sensibilidades coloca a cultura e as instâncias 

sociais mais tradicionais em uma crise de identidade (MARTÍN-BARBERO, 2014). A 

escola, uma das principais instâncias socializadoras da sociedade, vê-se diante do desafio 

de se reinventar para (re)construir vínculo junto a crianças e jovens estudantes, cujas 

experiências educativas excedem o espaço escolar e encontram mais sentido no âmbito 

da cultura digital – nas redes sociais, nos games virtuais, nos chats instantâneos – e fora 

dela, em espaços não reconhecidos dos guetos, da cultura marginal etc. Não é, portanto, 

a escola, com seu tradicionalismo linear e disciplinador, o espaço de acolhida das novas 

sensibilidades de crianças e jovens. 

  
Não por culpa dos professores ou dos alunos, mas pela existência de um 
ecossistema comunicativo que, ao catalisar as sinergias entre a perda de 
visbilidade das grandes instituições modernas e o surgimento de outras formas de 
pertencimento e sociabilidade, faz com que o sistema educativo seja incapaz de 
conectar-se a tudo que os alunos devem deixar de fora para estar-na-escola: seu 
corpo e sua alma, suas sensibilidades e gostos, suas incertezas e raivas (MARTÍN-
BARBERO, 2014, p.122). 

 

Em outras palavras, as instâncias socializadoras tradicionais resistem às novas 

identidades que se formam e que, também incertas e inacabadas, chocam-se com a solidez 

dura e inflexível de algumas instituições. Estamos falando, portanto, de um deslocamento 

de identidades e de suas reconstruções em um mundo globalizado, no qual vivemos, e 

que as transforma profundamente. O que antes era estável e unificado hoje se converte 
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em identidades fragmentadas, híbridas, em que o sujeito se define a partir de variáveis 

cada vez mais complexas e fluídas. Assim, Stuart Hall (1999) discute as transformações 

identitárias sofridas pelo sujeito contemporâneo, demonstrando como a globalização 

interfere na relação entre indivíduo e culturas nacional, local e étnicas, tornando-o 

descentrado. Para ele,  

 
o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, está 
se fragmentando; composto não só de uma única, mas de várias identidades, 
algumas vezes contraditórias e não-resolvidas. Correspondentemente, as 
identidades, que compunham as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam 
nossa conformidade subjetiva com as “necessidades” objetivas da cultura, estão 
entrando em colapso, como resultado de mudanças estruturais e institucionais. O 
próprio processo de identificação, através do qual nos projetamos em nossas 
identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável e problemático (HALL, 
1999, p. 12). 

 

O autor chama a atenção para identidades que procuram resgatar seu sentido 

perdido, centrando esforços para manter sua tradição. Outras, por outro lado, são 

“traduzidas”, isto é, flexibilizadas, hibridizadas no contexto de globalização. Tradição e 

tradução são conceitos de Robins, aos quais Hall faz referência, afirmando ainda que há 

culturas em transição, que são “identidades culturais que não são fixas, mas que estão 

suspensas, em transição, entre diferentes posições” (HALL, 1999, p. 88). No entanto, o 

fundamentalismo e o crescimento de tendências neofascistas têm sido uma das formas de 

reação a esse processo de deslocamento das identidades culturais na contemporaneidade. 

Hall (2014) entende que a identidade é uma reconceituação do sujeito e uma 

maneira de articulá-lo a práticas discursivas, isto é, uma espécie de mediação entre o 

indivíduo e aquilo com o qual se identifica, suas subjetividades, gostos e afetos. Trata-se 

de construção de identificação, que opera no sentido da diferença, em demarcação de 

territórios simbólicos, deixando de fora o seu exterior, processo de delimitação de 

fronteiras do sujeito. Em suma, Hall entende identidade como 

 
o ponto de encontro, o ponto de sutura , entre, por um lado os discursos e as 
práticas que tentam nos “interpelar”, nos falar ou nos convocar para que 
assumamos nossos lugares como sujeitos sociais de discursos particulares e, por 
outro lado, os processos que produzem subjetividades, que nos constroem como 
sujeitos aos quais se pode “falar”. As identidades são, pois, pontos de apego 
temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas constroem para nós 
(HALL, 2014, p. 112).  
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A pós-modernidade, portanto, chega com uma série de transformações nos 

sentidos sociais e nas subjetividades. Nesse contexto, diz Martín-Barbero (2009), a 

comunicação passa a ocupar não apenas a centralidade social, mas um lugar estratégico 

de concepções de novos modelos sociais. Assim, o autor entende que, no âmbito da 

cultura, a comunicação associa-se às demandas de mercado por consumo, colocando-a 

em diálogo com outras esferas e questões sociais, como: cultura urbana, cultura juvenil, 

saúde, trabalho, violência etc. e, no que diz respeito à política, a comunicação difunde, 

pelos meios, novos sentidos sociais que penetram a vida cotidiana.  

É nessa perspectiva que podemos situar a educomunicação como práxis social, 

como uma área híbrida que reúne elementos de comunicação e de educação que se 

articulam e originam um novo paradigma, fruto da complexidade da contemporaneidade 

e que, ao mesmo tempo, procura considerá-la na busca por soluções e compreensão às 

tensões existentes na interface comunicação e educação, possível de se estabelecer em 

múltiplas práticas sociais da atualidade, que extrapolam o que se refere estritamente a 

ambas as áreas.   

 

Educomunicação: novos sentidos e possibilidades profissionais 

Enquanto área de interface, a educomunicação envolve profissionais dispostos a 

articular repertórios a fim de desenvolver práticas sociais de aspecto híbrido, isto é, com 

características que articulam características comunicativas e educativas para fins de 

transformação social. Trata-se, portanto, de uma prática complexa, para a qual é 

necessário haver profissionais com um determinado perfil, que envolve múltiplas 

variáveis: de uma formação acadêmica pertinente à ação desenvolvida a valores pessoais 

que dialogam com o senso de cidadania, participação social e democracia. Trata-se, 

portanto, de um educomunicador dotado ou sensível ao sensorium de crianças, 

adolescentes e jovens aos quais – e com os quais – se propõem iniciativas de 

educomunicação não para capacitá-los para o uso dos mais recentes recursos midiáticos 

(para os quais, aliás, já estão habilitados), mas para, a partir desse repertório, 

desenvolverem valores de cidadania.  

Estamos afirmando, portanto, a necessidade de um profissional sensível para a 

atuação na interface comunicação e educação, uma vez que ser educomunicador não se 

trata de ser um professor tradicional, que se volta à transmissão de um saber, nem um 

comunicador social preocupado estritamente com a produção de conteúdos midiáticos. 
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Trata-se de um profissional sensível ao processo comunicativo, à troca democrática, que 

identifica no diálogo um ponto de encontro entre comunicação e educação e, portanto, da 

própria interface. Nesse sentido, Paulo Freire já falava em educação como um ato 

comunicativo, em que "a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é 

transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores buscando a 

significação dos significados" (FREIRE, 2013, p. 91). 

No que concerne à questão da identidade, trata-se de um profissional híbrido, que 

se desloca de seu lugar tradicional para atender a uma demanda outra, para a qual não 

recebeu formação acadêmica: no caso de comunicadores sociais, estes são deslocados 

para uma prática que é também educativa e que, dessa forma, exige o domínio de 

conhecimentos e de habilidades pedagógicas. Mas observamos a existência de muitos 

profissionais de educomunicação cuja formação superior é nas habilitações da 

comunicação social, em especial do jornalismo3. Nesses casos, os jornalistas se deslocam 

de seu papel tradicional para atuarem também numa perspectiva educativa. Nesse sentido, 

há diversas experiências exitosas e educomunicadores de destaque no “circuito 

educomunicativo”, que envolve profissionais interessados em intercambiar experiências 

e pesquisadores da interface comunicação e educação.  

Alguns jornalistas-educomunicadores que podem ser mencionados são Alexandre 

Le Voci Sayad, um dos responsáveis por um programa educativo chamado Idade Mídia, 

realizado por 11 anos no Colégio Bandeirantes, de São Paulo, desenvolvido junto aos 

estudantes do segundo ano do ensino médio de humanas da escola. O projeto, existente 

de 2002 a 2013, consistia em oferecer um curso de jornalismo, com duração de um ano 

letivo, a fim de que os estudantes conhecessem as práticas jornalísticas, idealizassem e 

produzissem um veículo de comunicação próprio, por meio do qual pudessem se 

expressar com autonomia, a partir de um processo educativo em que os meios de 

comunicação eram discutidos e analisados, sob a tutoria de Sayad, um jornalista-

educador, que continua com outros projetos nessa perspectiva no Colégio Bandeirantes 

e, em outros espaços, como consultor. Outro destaque é Paulo Lima, também jornalista e 

empreendedor social, idealizador e fundador, no ano de 2003, da Revista Viração, uma 

publicação feita por jovens e destinada a jovens que existe desde então e ramificou-se em 

outras iniciativas de produção midiática e formação cidadã de adolescentes e jovens pelo 

                                                 
3 De acordo com levantamento realizado por mim, na condição de diretor de Assuntos Profissionais e Formação 
Continuada da Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação (ABPEducom), 37% de 
seus associados, que se reconhecem como educomunicadores, são jornalistas de formação. 
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Brasil, fazendo da revista, que iniciou como um projeto social, uma organização não-

governamental. 

Nesse contexto em que o jornalismo passa a integrar práticas educativas formais e 

não formais, observamos o deslocamento de uma “tradição jornalística” para práticas 

“traduzidas”, na perspectiva de Hall (1999), isto é, que fogem, de certa maneira, ao que 

se ensina na academia, reinventando-se. Acerca dessa questão, é possível fazer algumas 

considerações. A primeira delas refere-se ao desafio de rearranjar e adaptar os currículos 

dos cursos superiores de comunicação social e as “funções” de outrora às realidades e 

complexidade do mundo atual, que coloca os processos comunicacionais na centralidade 

das dinâmicas sociais e, assim, tem sido cada vez mais demandada no âmbito da 

educação. Certamente por isso, comunicador social tem contribuído com as práticas 

educativas, âmbito em que atua ensinando estratégias e linguagens da comunicação, seja 

para estudantes, na qualidade de educador, seja para professores, como uma espécie de 

consultor ou treinador.  

Dessa forma, o jornalista que se dispõe a trabalhar com educomunicação não 

possui o perfil de um jornalista tradicional, motivado a atuar nas redações dos grandes 

veículos de comunicação. Trata-se de um profissional com espírito democrático e com 

vocação para mediar relações e fortalecer vínculos (CARVALHO, 2014). Assim, 

 
a educomunicação, como uma rede de relações inclusivas, abertas e criativas, 
requer um profissional capaz de trabalhar com uma metodologia voltada para a 
dialogicidade e a convivência. Dessa forma, o educomunicador não pode ter uma 
postura autoritária, como aquele que vai ensinar como fazer, não é possível 
realizar um projeto educomunicativo sumariamente de cima para baixo. 
Infelizmente, as grades curriculares dos cursos de jornalismo ainda não 
contemplam a educomunicação. Uma ou outra faculdade oferece “jornalismo e 
educação” como disciplina optativa, mas não na vertente da media-literacy 
(CARVALHO, 2014)4. 

 

O princípio abordado por Carvalho, como requisito para o profissional de 

jornalismo atuar na interface comunicação e educação, é destacado por Soares (2011), 

para quem o educomunicador deve ser preparado para exercer o papel de professor de 

comunicação em escolas, o de consultor de processos educativos que envolvem mídia e 

                                                 
4 Disponível em: 
<observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed815_educomunicacao_abre_possibilidades_para_jornalistas>. 
Acesso em 16.jun.2017. 
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o de pesquisador da interface comunicação e educação, competências para as quais a 

Licenciatura em Educomunicação da ECA/USP forma seus estudantes. 

 
Explicando melhor: trata-se de um profissional em condições de atender às 
demandas do ensino formal (é um licenciado, por isso pode lecionar), sendo-lhe 
facultado o acesso às diferentes áreas do trabalho profissional que não exigem 
diplomas específicos, mas que requerem saberes apropriados: falamos da área de 
consultoria nos diferentes espaços em que a interface comunicação/educação gera 
processos e produtos, a saber: a produção midiática dirigida à educação e ao 
trabalho nas organizações do terceiro setor, voltadas para a relação entre mídia e 
infância/juventude. Licenciado e consultor, o novo profissional é 
necessariamente um pesquisador, seu terceiro foco de atividade, no campo da 
educomunicação (SOARES, 2011, p. 67). 

 

 Assim, outra consideração importante que fazemos diz respeito ao exercício do 

papel de educador, uma vez que o jornalista de formação possui conhecimentos relativos 

à produção midiática, mas no curso superior não recebe formação específica para 

desempenhar o papel de mediador ou gestor de processos educativos, ainda que estes 

envolvam produção de mídia. Assim, é preciso questionar o quanto a educação superior 

em comunicação social tem contribuído não apenas para formar educomunicadores em 

um sentido estrito, mas em que medida tem acolhido e potencializado um sujeito que 

ingressa nesses cursos com uma vocação educativa, com tendência ao trabalho social e 

que enxerga na comunicação mais potência que em outras áreas, historicamente 

desvalorizadas, como a educação e o serviço social. Nesse sentido, consideramos 

importante fazer uma breve retomada do histórico do ensino superior de comunicação 

social no Brasil e de suas inclinações mais evidentes.  

 

O ensino superior em comunicação social 

Desde o início do século XX, segmentos da sociedade brasileira observam a 

relevância dos processos comunicacionais, reinvindicando uma formação específica para 

os profissionais dedicados ao jornalismo e à publicidade da época. Em 1908, a Associação 

Brasileira de Imprensa pautava a necessidade de criação de uma escola de jornalismo que 

formasse profissionais competentes para a atuação nas redações de jornais, o que se 

concretizou em 1937, com a criação do curso de Jornalismo e Publicidade da então 

Universidade do Distrito Federal (UDF), idealizado por Anísio Teixeira que, no entanto, 

não atende a essa expectativa inicial, voltando-se ao estudo da então emergente cultura 

de massa (LOPES; ROMANCINI, 2016). É importante destacar ainda a criação, em 1947, 
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do mais antigo curso de jornalismo do Brasil, existente até a atualidade, da Fundação 

Cásper Líbero5. 

É no início dos anos 1960 que cresce a demanda por cursos superiores de 

comunicação que, no entanto, não consolidam um campo científico institucionalizado, 

uma vez que a prioridade dessas escolas era a profissionalização para o emergente 

mercado de comunicação. É nessa mesma década que se iniciam as primeiras 

contestações ao funcionalismo, paradigma que toma os meios de comunicação e seus 

efeitos sobre a audiência como centrais nos estudos de comunicação. No âmbito latino-

americano, surgem novas perspectivas no campo, com o olhar de pesquisadores voltados 

a experiências da sociedade civil de comunicação, conhecidas como comunicação 

comunitária ou comunicação alternativa. É nesse contexto de complexificação social e 

crescimento do papel da comunicação que as primeiras experiências de comunicação 

comunitária e de educação popular são identificadas e sistematizadas por autores como 

Paulo Freire (Brasil), Mario Kaplún (Uruguai), Jorge Huergo (Argentina), que hoje 

alicerçam epistemologicamente a educomunicação enquanto área de conhecimento da 

interface comunicação e educação. 

É, portanto, nesse momento fértil de consolidação da comunicação no Brasil, que 

as primeiras escolas surgem com o objetivo maior de formar para a atividade profissional 

de um mercado de comunicações em ascensão, em razão do crescimento da demanda do 

mercado cultural, que passa a funcionar sob bases industriais. Essa mesma tendência que 

se verifica em outros países da América Latina (LOPES; ROMANCINI, 2016).  

A comunicação, desde então, vem sendo uma área de grande interesse da iniciativa 

privada, ao contrário de outras áreas das ciências humanas e sociais, restritas ao interesse 

da academia e do Estado (SODRÉ, 2014). Essa relação íntima entre comunicação e 

empresas tem orientado os currículos de muitos cursos superiores – em especial de 

universidades privadas – à preparação profissional para um mercado cada vez mais 

dependente dos processos comunicacionais, sobretudo os mediados pelas novas 

tecnologias. Essa demanda tem implicado na oferta de cursos com forte carga prática em 

detrimento de disciplinas teóricas, bem como tem afastado o interesse de estudantes de 

comunicação por experiências acadêmicas voltadas à iniciação científica, que colaboram 

                                                 
5 Hoje sob responsabilidade da Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, que integra a Fundação 
Cásper Líbero.  
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

para o aprimoramento do senso crítico e da capacidade interventiva, voltada à 

transformação social.  

No entanto, Sodré explica que essa submissão do ensino superior de comunicação 

aos interesses de mercado não é recente. Talvez não por acaso, perspectivas de alguns 

teóricos positivistas, como a de Lazarsfeld, tornaram-se hegemônicas no âmbito científico 

e também encontraram acolhida junto às grandes empresas midiáticas. Nesse sentido, o 

autor entende que o ensino superior de comunicação social ainda mantém, em sua 

estrutura disciplinar e em seus planos pedagógicos, essa perspectiva, o que para Sodré é 

um tanto inadequada às emergentes maneiras de organização do trabalho na área e em 

áreas correlatas e de interface, como é a educomunicação. Nesse sentido, diz Sodré: 

 
Na fragmentação do campo de conhecimento, a percepção fragmentária, que é 
característica da comunicação funcional, transmuta-se numa variedade de 
competências academicamente reproduzidas. Esta é, aliás, a tônica das 
universidades privadas, antenadas basicamente com a satisfação profissionalista 
de sua “clientela” estudantil. Onde não há espírito republicano, o estudante é 
cliente, e não sujeito a se iniciar na plena cidadania (SODRÉ, 2014, p. 97).  

 

Nesse sentido, a educomunicação, enquanto práxis social, não apenas acena para 

inovações no âmbito da educação a partir do uso de novas mídias, que permitem 

potencializar as interações sociais e melhorar os processos relacionais em comunidades 

educativas, mas também destaca a importância de um sujeito nesse tipo de processo, que 

é o educomunicador, um mediador que, comprometido com a transformação social, mais 

do que um saber tecnológico ou científico específico, demonstra em sua prática 

profissional uma disposição específica, à qual Sodré faz menção: a promoção da 

cidadania. Para isso, é necessário, portanto, a aplicação de um repertório humano que, 

conforme o autor coloca, nem sempre é adquirido nas escolas superiores de comunicação 

social.  

 

A formação de um comunicador cidadão 

A educomunicação evidencia, portanto, uma demanda que exige a intervenção 

social não apenas de um profissional, mas de um sujeito dotado de uma sensibilidade 

formada em diferentes processos de mediação social e que, a partir destes, desenvolve 

valores e habilidades que se articulam na prática educomunicatica e também em sua vida 

pessoal, no engajamento com causas sociais nem sempre associado a sua atuação 

profissional, na defesa dos direitos humanos em movimentos sociais – ou mesmo nas 
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redes sociais – e, consequentemente, na afirmação e defesa da identidade de gênero, de 

raça e sexual, sua e de seus pares. Acredito, portanto, que o educomunicador seja, além 

de um profissional de comunicação ou educação que atua segundo o ponto de vista da 

interface dessas áreas, um sujeito sensível a questões sociais e de identidade complexa. 

À luz de Martín Barbero, creio que podemos afirmar que um educomunicador seja  

 
um sujeito cuja autoconsciência é enormemente problemática porque o mapa de 
referências de sua identidade já não é um só, os referentes de seu modo de 
pertencimento são múltiplos e, portanto, é um sujeito que se identifica a partir de 
diferentes âmbitos, com diferentes espaços, trabalhos, gostos, estilos de vida. 
Hoje nos deparamos com um sujeito muito mais frágil, mais quebrado e, 
entretanto, paradoxalmente muito mais obrigado a se assumir, a se 
responsabilizar por si mesmo, em um mundo onde as certezas tanto no plano do 
saber como no plano ético ou político são cada vez menores (MARTÍN-
BARBERO, 2014, p. 130-131).  

 

Assim, destacamos o papel do ecossistema comunicativo contemporâneo na 

formação de novos sentidos sociais, especialmente entre adolescentes e jovens, período 

da vida em que muitos educomunicadores podem ter formado identidade e sensibilidades 

convergentes com os princípios educomunicativos que aplicam em suas práticas 

profissionais. Hoje expostos na internet a uma variedade infindável de informações e, 

com isso, a novas possibilidades de identificação social em comunidades online e a partir 

de novos ídolos, os youtubers (também jovens), que contribuem para a formação humana 

da juventude, os jovens conseguem auxiliar na problematização do mundo, no reforço do 

lugar juvenil e da legitimação de sua visão de mundo e sensibilidades, ao menos entre 

seus pares.   

Martín-Barbero (2000), no entanto, aponta para uma questão dialética que 

meninas e meninos encontram quando dos últimos anos do ensino médio, em que se 

sentem pressionados a escolher uma carreira profissional e o curso superior em que devem 

ingressar a fim de realizarem um sonho que é deles, mas também é coletivo, sendo uma 

espécie de reflexo de expectativas de seus familiares, de pessoas com as quais 

compartilham intimidades, às quais têm admiração e de quem recebem conselhos e 

orientações que pesam em suas escolhas e decisões. Assim, a escolha profissional é 

atravessada por inúmeros processos subjetivos que se refletem nessa decisão, uma das 

mais importantes da adolescência e juventude.  

No âmbito social, sabemos do imaginário existente em torno das carreiras e 

também dos estudantes dos cursos de graduação das diferentes áreas do conhecimento. 
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Além das vocações e habilidades individuais, pesa sobre o jovem a visão coletiva que se 

têm sobre sucesso e fracasso social, geralmente associado à remuneração e conquista de 

um padrão material de vida estável e confortável que, algumas carreiras, para o senso 

comum, proporcionam mais que outras. Esse entendimento social também acaba por 

condicionar a escolha de muitos jovens em um período da vida de grandes incertezas, na 

qual muitos sentem-se vulneráveis e consumidos por expectativas.  

A questão que afeta a tantos adolescentes está na escolha entre perseguir ou 

abdicar do sonho de dedicar-se a uma carreira para as quais possuem vocação, mas que 

não têm o mesmo reconhecimento social de profissões que os atraem por outras razões: a 

suposta remuneração que lhes garantirá uma vida estável, além de status social. Trata-se 

de um sentimento recorrente, para o qual Martín-Barbero (2000) chama a atenção. 

Segundo o autor,  

 
se hace cada día más manifiesta la esquizofrenia cultural que sufren hoy muchos 
ciudadanos: entre aquel saber que les otorga un diploma oficial, y que les va a 
servir para insertarse en los modos habituales del ascenso social y de la 
consecución de un estatus, y aquel otro para insertarse en las nuevas  modalidades 
del sistema productivo e innovador de la sociedad, saber éste que converge con 
el que la sociedad necesita para formar un ciudadano capaz de autodeterminación, 
y desde ella capaz de respetar, convivir, concertar. Desgraciadamente nuestra 
escuela no es espacio para la autodeterminación, y por lo mismo donde se aprenda 
a convivir y concertar (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 38). 

 

No que compete ao ensino superior de comunicação social, é possível perceber 

que este não apenas secundariza a formação humanística e crítica, mas também deixa de 

acolher sensibilidades voltadas à cidadania e à educação, estruturando seus currículos 

para atender a um mercado que exige um profissional operacional e que tome decisões 

em função da manutenção de lógicas lucrativas e competitivas. Isso não quer dizer que, 

dentro desse contexto não seja possível ao estudante de comunicação desenvolver o senso 

crítico e valores sociais cidadãos. No entanto, entendo que, a partir do exposto, este não 

tem sido o propósito das escolas superiores. Assim, Calvo (apud Martín-Barbero) ao 

analisar a significação que a centralidade da comunicação produz entre os jovens, observa 

três distintos modos de regulação de conduta, sendo o terceiro deles referente aos estudos 

secundários (o que seria o ensino médio) e superiores, que, de acordo com ele, não 

contribuem para a formação de habilidades analíticas mais sofisticadas. Martín-Barbero, 

então, esclarece que 

 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

embora os estudos secundários e universitários possam ser determinantes, 
resultam, no entanto, claramente incapazes de inculcar a mentalidade científica e 
inclusive de subministrar uma informação tecnocientífica séria. Portanto, seus 
diplomas, a cada dia, valem menos na hora de conseguir um emprego. Com isso, 
se a escola ou a academia não servem aos jovens para se informarem sobre o 
futuro ocupacional, eles acabam ressignificando esse regulador terciário, 
transformando-o em secundário, ou seja, para servir de meio de informação sobre 
o repertório dos grupos de referência que, por suas conquistas, são os que devem 
imitar (MARTÍN-BARBERO, 2014, p. 136). 

 

Nesse sentido, Lopes (1998) realizou uma pesquisa entre egressos de cursos de 

comunicação de universidades brasileiras e demonstrou o trânsito ocupacional entre as 

habilitações de comunicação social, isto é, a atuação profissional em uma área da 

comunicação para a qual o egresso não foi formado, chamando estes de “desvios”. A 

autora, no contexto da pesquisa, observou que os egressos, apesar de considerarem os 

currículos de seus cursos adequados, associam a formação teórica como “qualidade de 

ensino”, sendo ela a maior responsável por “uma formação cultural ampla que forneça a 

base para a capacidade crítica, analítica e criativa das informações técnicas” (LOPES, 

1998, p. 64). 

 

Considerações finais 

É neste sentido, portanto, que pretendo desenvolver a pesquisa: explorando a 

trajetória de vida do educomunicador até o momento em que ingressa no ensino superior 

de comunicação social. Paralelamente a esse percurso, pretendo olhar para os currículos 

do ensino superior de comunicação de instituições que produzem conhecimento acerca 

da educomunicação no âmbito de programas de pós-graduação, a fim de analisar e avaliar 

sua contribuição à formação cidadã do comunicador social, com atenção a possíveis 

aberturas à complexidade de identidades dos sujeitos que cursam comunicação.  

Entendo e não me posiciono contrariamente à formação superior para um mercado 

de trabalho que se dinamiza e se complexifica no mesmo contexto de globalização e de 

centralidade dos processos comunicativos que também evidenciam a demanda por mais 

capacidade analítica, crítica e cidadã dos sujeitos. Dessa maneira, defendo que a formação 

do comunicador social tenha como horizonte alguns princípios freireanos que orientam 

as práticas de educomunicação, com as quais a educação básica e o ensino médio já 

estabelecem um diálogo frutífero, no sentido de acolher as diferentes sensibilidades dos 

estudantes e de trabalhá-las no contexto da educação formal. Isso sem mencionar as 

exitosas experiências de formação cidadã de adolescentes e jovens oriundas de 
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organizações da sociedade civil, já estudadas em pesquisas de mestrado e doutorado, que 

demonstram a contribuição para o desenvolvimento de novos pensamentos sobre o 

mundo, alicerçados em valores – como solidariedade, alteridade e democracia – que 

parecem desfalecer em meio à incomunicação que o excesso de informação circulante 

também proporciona. Assim sendo, creio ser pertinente investigar os sentidos que 

mobilizam educomunicadores egressos de cursos de comunicação a atuar de maneira 

engajada com práticas de transformação social.  
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