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Resumo 
 
Este artigo teve como proposta identificar os pontos em comum entre a educação 
progressista proposta por John Dewey e a educomunicação, uma interface entre 
educação e comunicação. A partir da revisão bibliográfica constatou-se que tanto as 
ideias de Dewey quanto a educomunicação defendem uma educação baseada em 
problematizações, voltada para a prática social e focada no aluno; uma educação 
dialética que considera a relação entre as vivências do aluno e os saberes do professor 
um fator determinante na construção do conhecimento. 
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O modelo de educação cunhado nos tempos modernos seguiu os princípios da 

racionalidade e do liberalismo econômico, um modelo homogêneo, sistematizado, que 

pudesse ser universalizado para atender as demandas sociais e econômicas. Alógica da 

sociedade industrial, que implantou a divisão social do trabalho, serviu de inspiração 

para educação escolarizada, que fragmentou o ensino e dividiu os conteúdos em 

disciplinas científicas, sem considerar os contextos sociais, políticos e culturais que 

interferem e condicionam o aprendizado (SACRISTÁN, 1998). Na verdade, a 

racionalidade na ação educativa eliminou o caráter humano da formação, implantando 

um processo de ensino focado na figura do professor e na transmissão dos conteúdos. 

Nesse modelo educacional, os alunos são sujeitos passivos e “os conhecimentos devem 

impor-se simplesmente à criança, de maneira gradual, determinada pela lógica do 

conjunto abstrato de certezas (WESTBROOK;TEIXEIRA, 2010, p.18). 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação no XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa do 40º 
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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Contrário a esse modelo educacional, John Dewey propôs uma educação 

dialética, em que professores e alunos estivessem no centro do processo ensino-

aprendizagem, e  que o conhecimento fosse construído a partir das vivências dos alunos 

em busca de soluções para os problemas apresentados pelos professores. Dewey, 

considerado o filósofo americano mais importante na primeira metade do século XX, 

percebeu que o ensino estruturado na transmissão e memorização de conhecimentos não 

despertava interesse no aluno e não o motivava a participar da aprendizagem, sendo um 

dos principais motivos da evasão escolar. Além disso, para Dewey, seguindo esse 

modelo de ensino, a escola não consegue promover a formação integral e cidadã dos 

alunos, e, por conseguinte, cumprir seu importante papel na edificação de uma 

sociedade democrática. 

A Escola Nova ou Educação Progressista surgiu do pensamento de Dewey em 

unir teoria e prática, em que os conteúdos tratados em sala de aula sejam relacionados 

ao cotidiano do estudante ou com a realidade social, para que os alunos empreendam 

sentido à teoria e compreendam sua aplicabilidade na prática. Orientado pelas idéias 

pragmatistas, Dewey elaborou a Teoria do Pensamento, na qual ele defende a 

“necessidade de se comprovar o pensamento por meio da ação que se quer transformada 

em conhecimento” (MAYTHEW; EDWARDS apud WESTBROOK;TEIXEIRA, 2010, 

p.14). A abordagem pragmática de Dewey demonstra que a aprendizagem ocorrerá 

quando houver relação entre teoria e prática, ou seja, quando os alunos relacionarem a 

reflexão à ação. Para o teórico, não há nenhuma diferença na forma de aprender dos 

adultos em relação às crianças, pois, para ele 

Ambos são seres ativos que aprendem mediante o enfrentamento de 
situações problemáticas que surgem no curso das atividades que merecerem 
seu interesse. O pensamento constitui, para todos, instrumento destinado a 
resolver os problemas da experiência e o conhecimento é a acumulação de 
sabedoria que gera a resolução desses problemas. 
(WESTBROOK;TEIXEIRA, 2010, p.15) 

 
As experiências, as vivências e o repertório dos alunos são importantes para 

Dewey e devem ser considerados no processo educativo. A relação entre teoria e prática 

passa pela demonstração da aplicação dos conteúdos no cotidiano dos alunos ou no 

contexto social em que estão inseridos. O que o filósofo defende é a conexão entre os 

conteúdos a serem ensinados com o mundo real, para que a prática educativa seja 

significativa para os alunos. Para isso, os professores devem oferecer aos alunos 
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problematizações em torno da teoria para que eles possam buscar soluções à questão 

apresentada. 

A educação problematizadora é uma das principais características da educação 

progressista desenhada por Dewey, que encontra ressonância na abordagem de ensino 

cognitivista. 

 

O termo cognitivista se refere a psicólogos que investigam os denominados 
‘processos centrais’ do indíduo, difícilmente observáveis, tais como: 
organização do conhecimento, processamento de informações, estilos de 
pensamento ou estilos cognitivos, comportamentos relativos à tomada de 
decisão etc. (MIZUKAMI, 1986, p.59) 

 

Tal abordagem, que tem Piaget como um dos principais pesquisadores, defende 

que o professor deve fomentar e propiciar experiências nas quais os alunos serão 

instigados a encontrar soluções para situações inusitadas e/ou incômodas. Nessa busca 

por soluções, incentivados e orientados pelos professores, os alunos 

formulam/descobrem novas possibilidades para atuarem no mundo, somando ao seu 

repertório o conhecimento originado das experiências provocadas pelos professores. 

Nesse sentindo, Dewey advoga que a aprendizagem seja instigada através de 

problemas ou situações que procuram de uma forma intencional gerar dúvidas, 

desequilíbrios ou perturbações intelectuais. A educação problematizadora, também 

defendida por Paulo Freire (1987),valoriza experiências concretas e cotidianas, com 

forte motivação prática e estímulo cognitivo para possibilitar escolhas e soluções 

criativas. De acordo Pereira et al (2009, p.158),essa prática educativa “leva o aluno a 

uma aprendizagem significativa, pois o mesmo utiliza diferentes processos mentais 

(capacidade de levantar hipóteses, comparar, analisar, interpretar, avaliar), de 

desenvolver a capacidade de assumir responsabilidade por sua formação”. 

A utilização da problematização no ensino-aprendizagem é de suma importância 

para desenvolver a capacidade de raciocínio e espírito crítico do aluno, pois, para 

Dewey, o objetivo real da escola é formar cidadãos e indivíduos autônomos 

intelectualmente, preparados para a convivência em sociedade de uma forma plena. Ou 

seja, a educação, para Dewey, deve ser fator de humanização e transformação social. 

Segundo o teórico, a educação para a democracia requer que a escola se converta em 

“uma instituição que seja, provisoriamente, um lugar de vida para a criança, em que ela 

seja um membro da sociedade, tenha consciência de seu pertencimento e para a qual 
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contribua” (DEWEYapudWESTBROOK;TEIXEIRA,2010, p.20). 

Ao ter convicção que a função primordial da escola é zelar pela democracia e 

promover a transformação social, Dewey demonstra preocupação com a formação 

integral das crianças, em que o carácter ocupa ponto central, pois, “na medida em que a 

escola desempenha papel decisivo na formação do caráter das crianças de uma 

sociedade, pode, se a prepara para isso, transformar fundamentalmente essa sociedade” 

(IDEM, p.21). Ou seja, para Dewey, a escola deve fomentar o espírito social das 

crianças e desenvolver seu espírito democrático. Em outras palavras, Freire (1987) 

reforça o papel transformador da educação ao afirmar que “toda ação educativa deve ser 

feita no sentido de levar o homem a refletir sobre seu papel no mundo e, assim, ser 

capaz de mudar esse mundo e a si próprio”. 

No modelo de educação proposto por Dewey, a produção de conhecimento 

ocorre por meio da relação dialética entre professor e aluno, em que ambos se tornam 

protagonistas do processo ensino-aprendizagem. Esse protagonismo é explicitado por 

Veiga et al: 

 
O aluno é protagonista porque passa a ser o sujeito da aprendizagem e, por 
isso, sua atividade cognitivo-afetiva é fundamental para manter uma relação 
interativa com o objeto do conhecimento. O professor é protagonista porque 
é ele quem faz a mediação do aluno com os objetos dos conhecimentos 
(VEIGA et al., 2006, p. 179-180) 

 

Seguindo as idéias deweyanas, o professor deve assumir o papel de mediador no 

processo ensino-aprendizagem e se dispor a aprender sempre, a compartilhar 

experiências e buscar técnicas que sejam adequadas e inerentes à realidade do aluno. 

Numa perspectiva contemporânea sobre as relacões pedagógicas, “o professor passa a 

ser o mediador entre a cultura oficial e a cultura dos alunos, ele já não é mais a fonte 

básica do conhecimento, mas, sim, responsável pela qualificacão e pela interpretacão do 

conhecimento existente e da producão de conhecimento” (FERNANDES, 2003, p.100). 

Assim, o professor deve ter a clareza que ele não detém todos os saberes e, que, por 

outro lado, o aluno também possui saberes adquiridos em suas experiências de vida. 

 Embora as idéias de Dewey fossem revolucionárias e progressistas, defendendo 

uma educação que fomente a democracia, que aguce o senso crítico, que respeite a 

trajetória dos alunos, que dê sentido aos conteúdos por meio de problematizações, que 

emancipe as crianças e diminua a injustiça social, o modelo da Escola Nova não foi 

adotado oficialmente pelas instituições de ensino no Brasil. O que se verifica é a prática 
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isolada de alguns professores e instituições de ensino ou comunitárias (ONGs) que, 

mesmo sem conhecer a teoria do Dewey, aplicam-na intuitivamente em seus processos 

educativos. 

 

Educomunicação 

 

Educomunicação é uma interface entre educação e comunicação e pode ser 

compreendida como um conjunto de ações voltadas para a criação ou desenvolvimento 

de ecossistemas comunicativos abertos e democráticos nos espaços educacionais. Não 

se trata da mera utilização de mídias nas práticas educativas, mas de um processo de 

produção de conhecimento mediado pelas tecnologias da comunicação, tendo como 

meta construir e favorecer processos educativos que se voltem ao pleno exercício do 

direito de expressão, a serviço da prática da cidadania (SOARES, 2016). 

A prática educomunicativa foi sistematizada pelo Núcleo de Comunicação e 

Educação da Universidade de São Paulo (NCE-USP), nos anos 90, do século XX, 

quando uma equipe de professores desenvolveu um projeto para tentar conter a evasão 

escolar nas escolas municipais da capital paulista. Por meio desse projeto, estudantes de 

comunicação, orientados pelos professores, foram às escolas municipais promover a 

alfabetização midiática das crianças, para que elas próprias produzissem conteúdos 

educativos em alguma modalidade de mídia. Assim, aptas a manusear os equipamentos 

midiáticos, as crianças passaram a produzir conteúdos para os canais de comunicação 

criados por elas, como rádio, canal de vídeo, jornal etc. Os assuntos abordados eram os 

mesmos tratados em sala de aula, mas sob o ponto de vista e repertório das crianças. 

Isso significa que as crianças, ao produzirem um programa de rádio na escola, por 

exemplo, “traduziam” os conteúdos escolares de acordo com suas percepções, 

conferindo sentido e aplicabilidade prática às teorias estudadas. 

A educomunicação, inserida no contexto educacional, consiste em possibilitar o 

acesso dos jovens ao mundo da comunicação e de suas tecnologias, dentro de uma 

perspectiva a serviço do bem comum e da prática da cidadania (SOARES, 2011). Os 

projetos educomunicativos estimulam a criatividade, ampliam o vocabulário, instigam a 

participação e a visão crítica do mundo. Ou seja, a educomunicação é processo de 

ensino-aprendizagem que parte dos saberes e fazeres que o estudante traz consigo, 
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coloca-o em contato com outros saberes e, por meio da prática social (ações de 

intervenção social), busca ressignificar esses saberes e fazeres. 

A práxis social é a essência dos projetos educomunicativos, isto é, para a 

educomunicação não importa o ferramental tecnológico ou a mídia utilizada, mas se o 

processo de mediação promove o diálogo social e educativo. De acordo com Martín-

Barbero (apud SOARES, 2011, p.43), “o desafio que o ecossistema comunicativo 

coloca para a educação não se resume apenas à apropriação de um conjunto de 

dispositivos tecnológicos (tecnologias da educação), mas aponta para a emergência de 

uma nova ambiência cultural”. Na verdade, interessa à educomunicação o uso que as 

audiências/receptores dos meios de comunicação fazem dos conteúdos compartilhados, 

como reagem e articulam as informações e ressignificam o seu cotidiano e as suas 

relações sociais. “É desse encontro de sujeitos à busca da significação do significado, 

momento particular de ativação dos princípios da reciprocidade, ou da retroalimentação, 

que os atos comunicativos ganham efetividade, conquanto sustentados por mediadores 

técnicos ou dispositivos amplificadores do que está sendo enunciado” (CITELLI, 2011, 

p.64). 

Numa sociedade cada vez mais midiatizada e que faz uso frequente das 

tecnologias digitais, percebe-se que as crianças e os jovens, principalmente, assimilam 

os avanços tecnológicos paralelamente ao seu desenvolvimento educacional, acessando 

e compartilhando conteúdos a que são expostos de maneira rápida e intensa. A 

educomunicação, então, pretende estimular a aprendizagem aproveitando os saberes dos 

estudantes numa construção coletiva do conhecimento. Para Soares, 
 

os trabalhos em educomunicação têm hoje um papel fundamental em 
canalizar essas habilidades já evidentes para a produção de mídia de 
qualidade, marcada pela criatividade, motivação, contextualização de 
conteúdos, afetividade, cooperação, participação, livre expressão, 
interatividade e experimentação (SOARES, 2011, p.8). 

 

Dessa forma, além de acessar e valorizar os saberes que os alunos trazem de 

suas vivências, a educomunicação coloca-os como protagonistas no processo ensino-

aprendizagem, uma vez que a produção de conteúdos midiáticos estimula a produção de 

conhecimentos. 

Os projetos educomunicativos acenam para uma educação pautada pela 

pedagogia de projetos, pela interdisciplinaridade, buscando despertar e valorizar as 

habilidades e competências. Essa concepção de educação exige ousadia e criatividade 



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

	

 

de professores e estudantes, numa constante preparação pessoal que visa a solução de 

problemas que surgem a partir da própria prática social, como ressalta Malusá et al: 

 
o exercício pedagógico não se restringe à questão didática ou às 
metodologias de estudar e aprender, mas articulada a uma educação como 
prática social e ao conhecimento como produção histórico-cultural, datado e 
centrado, numa inclusão dialética e tensionada entre prática-teoria-prática, 
conteúdo-forma, sujeitos-saberes-experiências e perspectivas 
interdisciplinares (Malusá et all , 2015, p.110). 

 

Ao incorporar a educomunicação às estratégias pedagógicas, o ambiente 

educativo transforma-se num espaço dinâmico, favorável à troca de saberes entre 

professor e estudante, onde o processo de ensino e de aprendizagem ocorre de forma 

colaborativa e conjunta. Essa perspectiva educacional, em que o aluno é protagonista no 

processo ensino-aprendizagem, encontra reforço no trabalho de Paulo Freire (1985), 

para quem os homens se educam entre si e, na medida em que constroem o 

conhecimento e a prática pedagógica, transformam a realidade e libertam o ser humano.  

A educomunicação possui, em sua essência, pressupostos que visam superar 

possíveis limites conceituais entre as áreas da educação e da comunicação, 

configurando-se como a interface entre estes campos. A educação, enquanto ação 

comunicativa, é um fenômeno que permeia todas as maneiras de formação de um ser 

humano e, assim, sob a mesma ótica, toda ação de comunicação tem, potencialmente, 

uma ação educativa. Nesse sentido, a construção de uma comunicação dialógica e 

participativa no ambiente educacional, pautada em uma eficaz gestão compartilhada por 

órgãos governamentais, administração escolar, docentes, alunos e a comunidade abre 

oportunas perspectivas de melhoria motivacional e de fortalecimento dos laços entre 

alunos e professores ao longo do processo de ensino-aprendizagem. 

 

Dewey e Educomunicação 

 

 A educomunicação tem um viés extensionista, mas se incorporada às estratégias 

de ensino apresenta alguns pontos em comum com as idéias de Dewey. O primeiro 

deles é a valorização do repertório que os alunos trazem consigo. Tanto a Escola Nova 

de Dewey quanto a educomunicação compreendem a ação educativa como um encontro 

de saberes entre alunos e professores, em que as vivências de ambos são significativas 

no processo ensino-aprendizagem. Sobre esse assunto, Pereira et al (2009) relembram o 
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pensamento de Dewey, 
 

O conhecimento se torna significativo quando é adquirido através da 
vivência. Pois tanto professores como alunos possuem experiências próprias 
e que devem ser aproveitadas no cotidiano escolar. Dessa maneira além dos 
conteúdos formais o aluno teria a disposição algo concreto para apreender. E 
através das experiências compartilhadas no ambiente escolar, a 
aprendizagem e a produção do conhecimento seriam coletivas. Pois quando 
se vivencia e experimenta a aprendizagem se torna educativa e um ato de 
constante reconstrução (PEREIRA et al, 2009, p. 158). 

 

Os projetos educomunicativos apontam para uma educação que compreenda e 

respeite a trajetória do estudante, que caminhe no mesmo ritmo do mundo e acompanhe 

as transformações ocorridas no cotidiano onde o estudante se insere. Ao propiciar meios 

para os alunos se expressarem, a educomunicação busca identificar os sujeitos no 

processo de ensino-aprendizagem a partir do cotidiano e da valorização da experiência 

vivida. É um processo que engloba a formação da cidadania a fim de que haja uma 

leitura crítica da realidade e uma participação efetiva na produção do conhecimento. 

Dewey comunga desse pensamento, pois considera a educação um processo 

formativo indissociável do contexto político, cultural, social e econômico dos alunos. 

Não só para relacionar a teoria à realidade dos alunos, mas, para o teórico, a educação 

deve estar atenta aos problemas sociais de sua época e contribuir para a transformar a 

sociedade e não apenas reproduzi-la. Para Dewey, “na medida em que a escola 

desempenha papel decisivo na formação do caráter das crianças de uma sociedade, 

pode, se a prepara para isso, transformar fundamentalmente essa sociedade” 

(WESTBROOK;TEIXEIRA, 2010, p.21). Portanto, tanto a educomunicação quanto 

Dewey propõem uma educação voltada para a democracia, afim de formar gerações 

comprometidas com a cidadania e a justiça social. 

A idéia de uma educação problematizadora, em que o professor deve atuar para 

despertar no estudante uma consciência crítica, também é ponto em comum entre a 

pedagogia deweyana e a educomunicação. Para Dewey, “a educação tem a 

responsabilidade de propiciar ao aluno condições para que o mesmo resolva por si 

próprio seus problemas” (PEREIRA et al, 2009, p.159). Seguindo esse pensamento, a 

educomunicação baseia-se na pedagogia de projetos em que o protagonismo juvenil é 

valorizado. Interessa à educomunicação a participação ativa dos alunos na produção de 

conhecimentos. Dessa forma, o professor assume a mediação do processo educacional e 

os alunos ocupam o centro do processo ensino-aprendizagem.  
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Em resumo, percebe-se vários pontos de proximidade entre a pedagogia 

deweyana e a educomunicação, a saber: o repertório dos alunos, suas vivências e seus 

saberes devem ser considerados no processo ensino-aprendizagem; as questões teóricas 

devem ter aplicabilidade prática no cotidiano dos alunos; a educação problematizadora, 

em que os professores são mediadores do ensino e os alunos protagonistas da produção 

do conhecimento; e, por fim, a educação como uma prática social, voltada para a 

democracia, que forme não apenas profissionais técnicos, mas cidadãos comprometidos 

com a justiça social. 

 

Considerações finais 

 

Na pesquisa bibliográfica sobre as idéias do filósofo americano John Dewey e a 

educomunicação percebe-se que ambos advogam por uma educação progressista em 

oposição à educação tradicional, baseada na mera transmissão de conteúdos. Para que a 

educação realmente possa ser um vetor de transformação social, faz-se necessário 

inserir os alunos no centro do processo ensino-aprendizagem, por meio de uma 

educação problematizadora, que desperte a consciência crítica e dê autonomia a eles. 

Não é uma tarefa fácil, pois requer mudanças de paradigmas, das estruturas escolares, e 

um maior empenho dos professores e dos agentes educacionais. Na verdade, a educação 

sob o ponto de vista de Dewey e da educomunicação, atenta aos problemas sociais e 

voltada para a formação de uma sociedade democrática, contraria a lógica modernista e 

os interesses da classe dominante. 

No Brasil, como já citado anteriormente, podemos encontrar as ideias de Dewey 

sendo aplicadas pontualmente em alguns instituições educacionais, ou por alguns 

professores, muitas vezes de forma intuitiva. 

A prática educomunicativa ganha adesão entre professores do ensino 

fundamental e ensino médio como forma de motivar e despertar o interesse dos alunos 

sobre os conteúdos abordados, e conter a evasão escolar. No ensino superior, verifica-se 

algumas iniciativas da educomunicação em projetos de extensão dos cursos de 

Pedagogia e Comunicação Social. No entanto, há o curso de Licenciatura em 

Educomunicação, oferecido pela Universidade de São Paulo (USP), o bacharelado em 

Comunicação Social, habilitação em Educomunicação, oferecido pela Universidade 

Federal de Campina Grande (UFCG), e a experimentação da educomunicação na 
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graduação, como prática formativa no curso de Jornalismo, oferecido pela Universidade 

Federal de Uberlândia. 

Essas práticas educomunicativas tem sido estudadas em programas de pós-

graduação e compartilhadas pelos pesquisadores em eventos científicos. Essa é uma 

forma de divulgar a educomunicação e atrair a atenção dos gestores, professores e 

agentes educacionais que buscam implementar uma educação revolucionária, aberta e 

democrática, como a educação proposta por Dewey. 
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