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Resumo 

 

O artigo apresenta discussões acerca da experiência da área de Educomunicação em um 

programa de pós-graduação, com ênfase no ensino e na pesquisa. Fundamentado em 

bases teóricas a partir de Citelli e Costa (2011), Baccega (2011), Soares (2011), dentre 

outros, as etapas são desenvolvidas e ampliado o diálogo em torno das características 

educomunicativas no âmbito da pós-graduação. Relatos do continum de uma disciplina 

vivenciada e destaque de dissertações defendidas sobre a temática intentam contribuir 

para um compartilhamento de práticas que corroborem com o fortalecimento da área e 

da conjugação entre comunicação e educação.  

 

Palavras-chave: comunicação e educação; educomunicação; pós-graduação.  

 

A Educomunicação em Movimento 

O presente artigo tem por objetivo apresentar a experiência vivida na 

Universidade Federal de Uberlândia em seu Programa de Pós Graduação em 

Tecnologias, Comunicação e Educação (PPGCE) com a temática „Educomunicação‟ 

como oferta de disciplina eletiva e como base teórico-metodológica para o 

desenvolvimento de pesquisa. 

Dentre os conceitos que têm sido discutidos em torno da Educomunicação, 

assumimos a perspectiva apontada por Soares (2011) que afirma que a Educomunicação 

é um campo de intervenção social, e, como tal, é composta por muitas variáveis e 

demanda investigações e discussões acerca de seus processos constituintes e dos 

sujeitos deles participantes.  

Citelli (2014) corrobora as investigações ao afirmar que:  

(...) a educomunicação não pode ser vista como item programático a 

ser tratado no território restrito da didática ou como mera capacitação 

para ajudar na aplicação das tecnologias da informação ou 

                                                 
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. 
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comunicação ao ensino, mas como um campo de reflexão e 

intervenção social decorrente dos novos modos de organizar, distribuir 

e receber o conhecimento e a informação (CITELLI, 2014, p. 70). 

 

Vista nessa perspectiva a área tem sido vivenciada no PPGCE na oferta de 

disciplina eletiva, na ementa de linha de pesquisa e, consequentemente, orientado 

projetos de pesquisa como referencial teórico.  

O programa é estruturado em linhas de pesquisa, sendo uma delas a de „Mídias, 

Educação e Comunicação‟ que apresenta em sua ementa: 

  

A linha desenvolverá estudos, propostas, produtos e pesquisas 

interdisciplinares que problematizem os aspectos que dizem respeito à 

interface entre mídias, educação e comunicação e suas relações com as 

tecnologias. As pesquisas, produções e discussões tangenciarão os 

aspectos formais, não formais e informais da educação, de forma a 

garantir estudos em diferentes campos de atuação dos profissionais de 

comunicação e educação, abrangendo aspectos como formação de 

professores para produção e uso das mídias, relações entre trabalho e 

educação, caráter educativo e formativo da comunicação, e linguagens 

e produções midiáticas no contexto da educomunicação. (PPGCE, 

2012, p. 29)
3
 

 

Em diálogo com os fundamentos da linha está o Grupo de Estudo e Pesquisa em 

Tecnologias, Educação e Comunicação (GTECOM)
4
 que estuda e problematiza esses 

campos em suas múltiplas possibilidades de interface. 

A matriz de disciplinas no programa é estruturada entre obrigatórias e eletivas, 

sendo que no corpo das eletivas está a denominada de „Educomunicação‟. De acordo 

com o projeto do PPGCE (2012) as disciplinas eletivas têm por objetivo o 

aprofundamento de questões teórico-metodológicas advindas das linhas e grupos de 

pesquisa.  

Inicialmente o campo da Educomunicação caracterizado pelo PPGCE (2012) 

abordou a necessidade de trabalhar diretamente na “interface entre Comunicação e 

Educação, inteiramente voltada para a construção de ecossistemas comunicacionais em 

espaços educativos”, de forma crítica. (p.64)  

Isso foi assumido e ampliado ao se elaborar o plano de disciplina
5
 com a ementa: 

 

                                                 
3
http://www.ppgce.faced.ufu.br/sites/ppgce.faced.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/mest_prof_completo.pdf   

4
 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9753727468387303  

5
 Ficha de Disciplina do curso. Documento interno da Universidade Federal de Uberlândia.  

http://www.ppgce.faced.ufu.br/sites/ppgce.faced.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/mest_prof_completo.pdf
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9753727468387303
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Fundamentos e conceituação da educomunicação. Características de 

produções educomunicativas em diversas mídias: conteúdos, formatos 

e tecnologias. A interface educação/comunicação e seus reflexos nas 

práticas educativas e na formação de professores. A demanda do 

mundo contemporâneo por educomunicação. A educomunicação e a 

responsabilidade social dos profissionais de comunicação. Projetos de 

educomunicação. 

 

Nesse sentido a disciplina foi ofertada no primeiro semestre de ingresso no 

programa e um grupo de mestrandos se matriculou de maneira diversificada em suas 

formações iniciais e, ao mesmo tempo, convergindo para uma linha que orienta o 

próprio programa.  Em um mestrado profissional considera-se que a maior parte de seus 

alunos esteja inserida no mercado de trabalho e ao se proporem a uma pós-graduação, 

dessa natureza, possam problematizar questões de sua prática e buscar compreender a 

área de estudos e pesquisa apresentando algumas contribuições.  

 

 

A Experiência da Disciplina 

 

A disciplina „Educomunicação‟ com carga horária de 60h foi oferecida no turno 

noturno e afinada com sua ementa, cenário e perfil de um mestrado profissional. O 

plano de curso foi desenvolvido em etapas iniciando pelas bases teóricas e estudos que 

fundamentam a área. Em seguida nos propusemos a conhecer produções 

educomunicativas em suas características, formatos e conteúdos, buscando reconhecer 

possibilidades midiáticas e tecnológicas presentes.  

A discussão teórica teve por base estudos desenvolvidos por Soares (2000), 

Citelli e Costa (2011), Baccega (2011), Martín-Barbero (2014), Freire (2001), dentre 

outros. Uma leitura mais aprofundada resultando em debate e resenha foi a obra de 

Citelli e Costa (2011) com a temática “Educomunicação: construindo uma nova área de 

conhecimento”. Foram sistematizados destaques conceituais que puderam auxiliar na 

compreensão da área e suas representações.  

Outras problematizações foram feitas pelos pós-graduandos e alguns trechos
6
 de 

seus resumos nos ajudaram a refletir sobre a compreensão e enfrentamentos que 

estamos todos expostos: 

                                                 
6
 Trechos postados no moodle sobre tarefas da disciplina. Arquivo pessoal.  



 

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

 

 4 

De acordo com Citelli (2010, p.63) "os docentes continuam sendo o 

grande agente mediador dos nexos" comunicação e educação "com os 

discentes, que, por seu turno, estão marcados pela sociedade da 

informação e da comunicação". Percebe-se então a necessidade de 

uma revisão do sentido da ação comunicativa presente no ato 

educativo, seja este no ensino presencial ou a distância, o que se faz 

necessário é aproximar os professores dos alunos e vice-versa. Com a 

chegada dos meios de comunicação e o fácil acesso aos mesmos, 

percebemos a necessidade de preparar profissionais para atuarem em 

sala de aula sobre essa "nova roupagem" que se apresenta a educação. 

Essa inter-relação entre a comunicação/educação não acontece por 

mero acaso, vem em um momento importante e ao mesmo tempo 

conturbado na educação, pois deriva da influência que a evolução 

tecnológica dos meios de comunicação tem exercido na sociedade, na 

cultura, na forma de ser e de relacionar dos sujeitos. Conforme Fígaro 

(2011, p. 97), “esse estreitamento entre comunicação e educação 

permite repensar se estão disponíveis instrumentais analíticos e 

teóricos adequados para a prática diária de comunicadores e 

educadores.” 

 

Discussões que nos colocaram no desenvolvimento da disciplina, a todo o 

momento, em paralelo com nossas práticas cotidianas de educar, comunicar, implicar 

politicamente com ações cidadãs e de intencionalidade formativa e emancipatória.  

Com uma base teórica inicial passamos aos seminários previstos a partir de 

alguns eixos: a) os ecossistemas educomunicativos; b) a linguagem como interface entre 

educação e comunicação; c) comunicação, multimídia e formação de professores; d) a 

educomunicação e a responsabilidade social dos profissionais de comunicação. 

Esse foi um momento aonde as experiências dos mestrandos começaram a emergir, pois 

se viram com aproximações de práticas que vivenciavam em seu cotidiano com a ideia 

educomunicativa.  

De acordo com Soares (2011) as perspectivas teórico-metodológicas desse 

campo do saber, a educomunicação, apontam para ações de intervenção social. Nesse 

sentido evidencia-se a área de intervenção, como: educação para a comunicação; 

expressão comunicativa através das artes; mediação tecnológica nos espaços educativos; 

pedagogia da comunicação; gestão da comunicação nos espaços educativos; e reflexão 

epistemológica sobre a própria prática. E foi nesse cenário, principalmente refletindo 

sobre a própria prática, que os mestrandos começaram a ver a amplitude de suas 

experiências. 
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A educação, enquanto ação comunicativa é um fenômeno que permeia todas as 

maneiras de formação do ser humano e, assim, sob a mesma ótica, toda ação de 

comunicação tem, potencialmente, uma ação educativa.  

Compreender um sentido da experiência passou a ser base para amparar novas 

inquietações e dar margem para que pudessem ser vividas e investigadas.  

 

O sujeito da experiência é um sujeito “ex-posto”. Do ponto de vista da 

experiência, o importante não é nem a posição (nossa maneira de 

pormos), nem a “oposição” (nossa maneira de opormos), nem a 

“imposição” (nossa maneira de impormos), nem a “proposição” 

(nossa maneira de propormos), mas a “ex-posição”, nossa maneira de 

“ex-pormos”, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. 

Por isso é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se 

impõe ou se propõe, mas não se “ex-põe”. É incapaz de experiência 

aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada 

lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem 

nada o ameaça, a quem nada ocorre. (LARROSA, 2016, p.26) 

 

É esse se lançar, se expor, que possibilita a experiência, e esse foi o convite 

àquela turma ao poderem olhar para o vivido com outras lentes e poder revisitá-lo e 

aprender mais e também se lançar prospectivamente em um cenário de novas 

experiências.  

Os seminários foram desenvolvidos e a aproximação entre educação e 

comunicação se tornou quase condição sine qua non para compreender o “que se passa” 

na construção e apropriação de saberes pelos diferentes atores envolvidos. As 

experiências relatadas a partir dos eixos orientadores buscaram ver o que tem 

acontecido no Brasil em uma diversidade de temáticas e que mostram espaços sendo 

ressignificados, discussões políticas emancipatórias sendo vivenciadas, culturas sendo 

resgatadas e ensinadas, dentre tantas vertentes que, à luz da aproximação 

educomunicativa, tem se dado.  

Paralelo a esses relatos os grupos aprofundaram alguns conceitos e desses 

fizeram propostas práticas de unir educação e comunicação. Como exemplo a formação 

continuada de professores possibilitando o aprendizado sobre como desenvolver 

oficinas de rádio, vídeo, fanzine, dentre outros, que contribuíssem para melhoria do 

processo de ensino e de aprendizagem.   
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Figura 1: Slide apresentado por mestrandos da disciplina Educomunicação/ PPGCE 

   
      Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Figura 2: Ilustração e encarte apresentados por mestrandos da disciplina 

Educomunicação/ PPGCE 

 

 
         Fonte: Arquivo Pessoal 

 

Essas, dentre tantos outros trabalhos apresentados nos seminários da disciplina, 

foram como flashes de possibilidades educomunicativas que poderiam ser trabalhadas 

em diferentes espaços formativos. Um princípio fundamental que permeou todo o 

processo foi SEMPRE construir COM os sujeitos e não para os sujeitos.  

Como parte da disciplina e avaliação final os mestrandos produziram artigos 

articulando suas vivências à inserção no mestrado e nos estudos em educomunicação.  

Nesse contexto, alguns tiveram o interesse em elaborar seus projetos de pesquisa com 

base na educomunicação como campo de estudo. É disso que tratamos a seguir.  

 

 

“Gente que pense com a própria cabeça, e não 

com as ideias que circulam ao seu redor.” 

(MARTÍN-BARBERO, 2011, p.134) 

Partindo da premissa de Martín-Barbero, a

Oficina de Fanzine com personagens de HQs

(Histórias em Quadrinhos) quer colaborar na

formação de educadores para uma prática de

ensino voltada aos princípios educomunicativos

que desenvolva no aluno um protagonismo

diante de sua vida.
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A experiência da Pesquisa 

 

À linha de pesquisa do PPGCE „Mídias, Educação e Comunicação‟ são 

agregadas pesquisas que versam sobre essa tríade e entre elas está a da perspectiva 

educomunicativa. 

Desde sua oferta alguns mestrandos se aproximaram da área e nas edições 

seguintes isso tem permanecido. Pesquisas que versam desde aproximações entre as 

áreas de educação e comunicação em cenários escolares, passando por mídias sociais e 

sua possível contribuição em processos de ensino e de aprendizagem até áreas mais 

recentes como a de Educomusicalização. 

Nossa hipótese é que os mestrandos tentam, a partir de orientações, conjugarem 

sua prática profissional e/ou interesse de pesquisa às áreas do mestrado e que suscitem 

contribuições de base teórica e também desenvolvimento de produtos que respondam de 

alguma forma às demandas da sociedade.  

Nessa linha e com encontros de estudos e compartilhamento de pesquisa o 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Tecnologias, Educação e Comunicação (GTECOM) 

tem se consolidado em um território fértil para essas investigações.  

Uma das primeiras pesquisas desenvolvidas foi a de Silva (2015) Com a 

temática “Relações dialógicas no processo de educomunicação: análise em uma rede 

social na internet”. O objetivo central da investigação foi investigar e analisar o 

processo dialógico entre docentes e discentes que participaram de um grupo no 

facebook como complementação educativa em uma atividade educomunicativa na 

graduação.  

Uma das afirmativas do pesquisador foi perceber que: 

Quando se aborda a motivação da expressão dos sujeitos envolvidos, 

há de se destacar a necessidade de engajar a juventude no seu próprio 

processo educativo e ampliar as condições para que tal fato se 

consolide. A criação de um ecossistema favorável por sujeitos 

significativos para as novas gerações, como pais, professores e 

gestores de projetos na área de mídia e educação, estimula os jovens a 

assumirem responsabilidades enquanto elementos essenciais na 

construção de uma comunicação mais intensa e sustentada por 

informações direcionadas à edificação de uma sociedade mais 

humanizada. (SILVA, 2015, p. 24) 
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Educomunicar implica o outro, pois é processo e este se faz com o 

protagonismo, principalmente de uma geração ávida por isso e que necessita de 

fundamentos e argumentos críticos.  

Uma pesquisa mais recente é de Uliana (2017) que versou sobre 

“Educomusicalização: a educação musical sob a perspectiva da educomunicação”. A 

pesquisa envolveu a Educomunicação e o ensino de Música com o objetivo de 

investigar as possíveis contribuições de ações educomunicativas em uma sala de 

musicalização no Conservatório Estadual de Música.  

Uliana (2017, p.51) afirma: 

Desta forma, o ensino de música na perspectiva da Educomunicação, 

ou seja, a Educomusicalização, enquanto campo de intervenção social 

pode estar aqui representada pela expressão comunicativa através das 

artes, que nos reporta a integração de atividades envolvendo 

dimensões midiáticas, culturais, sociais e práticas pedagógicas, que 

auxiliam o aluno a ampliar e construir conhecimentos e aprendizagens 

significativas, que acontecem a partir de construções dinâmicas em 

que haja efetiva interação entre os envolvidos.  

 

Investigações no campo da educomunicação que tem dado ênfase a outras 

abordagens, como a expressão comunicativa através das artes, e, no caso, no ensino de 

música, vem possibilitando ações interventivas de reflexão e possível mudança da 

própria prática docente.  

Uma pesquisa em desenvolvimento é a de Silva (2016 ...) que trouxe para seu 

doutoramento a necessidade de compreender as ações educomunicativas no curso de 

Jornalismo e os impactos no currículo e formação do profissional da área. A 

pesquisadora investiga um curso de graduação que há quatro anos tem articulado os 

conceitos educomunicativos desde o primeiro período e expandido ações no tripé 

universitário: ensino, pesquisa e extensão.  

Outras pesquisas foram desenvolvidas e novas estão chegando, constatando a 

emergência da área de educomunicação e a necessidade de mais investigações. 

 

Considerações Finais 

O que moveu a escrita desse artigo foi a necessidade de compartilhar a 

experiência vivida com a temática Educomunicação no PPGCE/UFU na perspectiva de 

disciplina e de pesquisa. 
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Orozco Gómez (2014) comenta em sua obra a necessidade de entender a 

educomunicação como  

um conceito mais abrangente para pensar os fenômenos de ensino-

aprendizagem sob as circunstâncias que matizam a vida 

contemporânea em sua pluralidade de dispositivos técnicos, estímulos 

à visualidade, desafios suscitados pelos circuitos digitais, instigações 

provocadas pelas estratégias de produção, circulação e distribuição da 

informação e do conhecimento (p.9). 

 

É uma perspectiva que acolhe nossa intenção em transitarmos por ensino e 

pesquisa com vista à pluralidade de sujeitos e fazeres, mas também à pluralidade de 

dispositivos técnicos que convirjam para uma finalidade de formação e emancipação 

dos sujeitos.  “Se antes foi fundamental formar para a recepção, agora é imprescindível 

formar também para a emissão e produção criativas” (OROZCO GÓMEZ, 2014, p.11) 

Um protagonismo necessário a todos os atores, pois não há mais espaço para 

uma visão compartimentalizada da educação e da comunicação, mas a compreensão dos 

espaços plurais em que construímos colaborativamente os saberes.   

Romper fronteiras, dialogar, implicar-se, questionar, viver essa práxis e essas 

experiências que nos expõe a nós mesmos, intrinsecamente, e ao outro, como sabedores 

do movimento dialético que é Ser. 
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