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Resumo 

 

O sujeito social audiência da contemporaneidade carrega um empoderamento, em forma de 

produção de conteúdos, que o coloca na condição de protagonista já antevista, no final da 

década de 1990, em trabalho científico apresentado em congresso nacional da Intercom. 

Naquele ano de 1999 o evento encontrava-se na 22ª edição e o Grupo de Pesquisa 

Comunicação e Educação inaugurava uma interminável sequência de publicações de 

trabalhos relacionada ao conceito “educomunicação”, difundido ao universo da ciência 

mediante tensões advindas da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação, que completa 40 anos. É proposta desse trabalho resgatar um trajeto de 

revisão epistemológica que fez, nesses anos passados, essa área do conhecimento avançar, 

formando egressos de cursos homônimos na Universidade de São Paulo e na Universidade 

Federal de Campina Grande, mostrando novos paradigmas na relação entre dominantes e 

dominados. 
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Introdução 

Os estudos capitaneados por Soares (1999) a partir da Universidade de São Paulo, no Brasil, 

e que abrangeram quase duas centenas de investigados no território da América Latina, nos 

anos finais da década de 1990, estão prestes a completar duas décadas. Naquela investigação 

científica fomentada com recursos públicos da Fapesp3 o universo da ciência foi apresentado 

a um conceito que ao longo dos últimos anos expandiu-se por ambientes de ensino e 

aprendizagem espalhados por todo o planeta. Nos referimos à educomunicação, uma área do 

conhecimento fincada nas arenas de tensões que caracterizam os campos da educação e da 

comunicação e que nos elenca maneiras distintas de mirar o sujeito social audiência, tão 

                                                 
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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mutante e mutável nas perspectivas das diversas teorias da comunicação delongadas, 

modificadas e revisitadas  desde o século passado. 

Nesses últimos vinte anos a educomunicação, digamos, ismariana4 foi submetida ao crivo 

da ciência nos mais diversos aspectos. O território mais significativo desses embates foram 

os congressos regionais e nacionais da Intercom5, onde Soares & Salvatierra Machado 

(1999) apresentaram, formalmente, os resultados da pesquisa aplicada em 1998 junto a 

sujeitos que atribuíam suas práticas cotidianas à inter-relação entre os campos da 

comunicação e da educação, em países diversos da América Latina. A esses sujeitos Soares 

denominou ‘educomunicadores’, uma alusão etimológica ao que Mario Kaplún já 

contextualizara nos anos finais da década de 1970, transitando entre Argentina, Uruguai e 

Venezuela e submetendo crianças e adolescentes a produção midiática (cassete fórum) no 

espaço da educação formal.  

De um único trabalho no Congresso Nacional da Intercom em 1999, na Universidade Gama 

Filho, no Rio de Janeiro, a educomunicação chegou, como objeto científico, a 27 papers 

apresentados na edição do evento realizada em 2016, na Universidade de São Paulo 

(MESSIAS, 2017, p. 143). Também, enquanto área do conhecimento consolidada, forma, 

desde 2010, bacharéis e licenciados em educomunicação, respectivamente em cursos 

superiores homônimos instalados nas universidades federal de Campina Grande (UFCG) e 

de São Paulo (USP). 

A educomunicação preconizada por Soares contempla áreas de intervenção (SOARES, 

2011), de maneira que o sujeito social, durante ações de construção cognitiva, perceba-se 

enquanto protagonista nas próprias ações e parte significativa de um conjunto de sistemas 

determinantes política e idelogicamente. O teórico brasileiro situado na Universidade de São 

Paulo foca, pois, o sujeito social aprendiz mediante ao pressuposto de que todos, sem 

exceção, sejamos audiência em um mundo determinado pelas ordens dominantes da 

hegemonia. Um olhar, outrossim, lançado a partir do território das ciências da comunicação. 

Em outro viés, ou seja, mirando igual processo mas a partir do território da educação, o 

mexicano Orozco Gómez desenvolve ao longos desses últimos anos, na Universidade de 

Guadalajara, estudos que contemplam a suficiência de convergência de linguagens, pelos 

sujeitos sociais em aprendizagem, ante a um cenário de infinitas transformações “nas” e “a 

partir das” tecnologias da informação e da comunicação. Investigações essas que incidem a 

                                                 
4 Alusão ao professor doutor Ismar de Oliveira Soares, precursor dos estudos empíricos que levaram, 

epistemologicamente, à fundamentação do conceito ‘educomunicação’. 
5 Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. 
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partir do espaço da educação e que, ao abordar a interferência das novas mídias na 

constituição social dos sujeitos, desperta-se a novas formas de alienação e condução para 

uma sociedade menos atenta a seus direitos. 

O trabalho aqui apresentado considera essas perspectivas de Soares e Orozco Gómez para 

enfatizar que, dada a consolidação do conceito ‘educomunicação’, a sociedade científica 

carece, por diante, ressignificar o sujeito social audiência ante a uma realidade de 

empoderamento que, propiciada pelas plataformas digitais de interação e comunicação, o faz 

produtor de conteúdos, e não tão somente receptor. Nesse prisma, a utopia que fundamentava 

os estudos de Soares a partir das propostas de Paulo Freire de uma educação e uma 

comunicação libertadoras, nos anos finais da década de 1990, materializa-se em um contexto 

em que a hegemonia, representada pelos grupos de comunicação que integram a ordem 

dominante (GRAMSCI, 1986; 2001), adota discurso desagregador ao rebaixar o fluxo 

informal de informações ao status de notícias falsas, na era da pós-verdade, confirmando 

não estar mais absoluta no controle e no agendamento do cotidiano. 

Entendemos que o sujeito social audiência, seja qual for o estágio cognitivo, de construção 

de conhecimento, em que se encontre, seja passível de cisão ante à forma de visão de mundo 

que lhe foi imposta pela ordem dominante da hegemonia.  

Nossos estudos mirando a epistemologia da educomunicação na Universidade Federal de 

Campina Grande, na Paraíba, Brasil, buscam mensurar, nas perspectivas de Norbert Elias e 

Pierre Bourdieu, o habitus que configura o paradigma educomunicativo, ou seja, 

circunstâncias ontológicas em que resistir ou reagir ao que é imposto por domínio 

corresponda a um processo natural da formação humana. Tendo, por conseguinte, a 

desestruturação da ordem que impõe consumo conforme as regras hegemônicas. 

 

Legitimação de um conceito nos congressos da Intercom 

Ao completar 40 anos de contribuição para os avanços nos estudos científicos da 

comunicação, a Intercom mostra-se como salutar espaço de debates mediante diálogo com 

outras áreas do conhecimento. A interdisciplinaridade, parte componente do étimo de 

definição da sigla da instituição, proporcionou, ao longo das últimas décadas, interações 

inúmeras, fazendo despertar inquietações, suscitar investigações e apontar questionamentos 

acerca dos caminhos pelos quais percorreriam e percorrem os estudos sobre comunicação no 

país. 
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Em oito desses 40 anos estivemos presente, enquanto pesquisador, nos congressos 

promovidos pela Intercom6, seja em nível regional, seja nos eventos nacionais. Tal recorte 

temporal condiz ao período em que cursamos o mestrado e o doutorado na Escola de 

Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Um desafio de investigação 

complementou ao outro, e de uma dissertação balizada, entre outros fatores de coleta de 

dados, por papers apresentados nos congressos nacionais da Intercom, chegamos a uma tese 

que aponta, epistemologicamente, para um fenômeno emergente a que denominamos 

Paradigma Educomunicativo. 

O conceito “educomunicação” é concebido mediante ao cruzamento entre parâmetros já 

advindos dos anos 1960 e 1970, na América Latina, nos postulados de Mário Kaplún, Juan 

Dias Bordenave, Paulo Freire, Valerio Fuenzalida, Luis Ramiro Beltrán, entre outros, e 

práticas da inter-relação comunicação/educação sistematizadas em pesquisa desenvolvida 

por Ismar de Oliveira Soares. Enquanto objeto de estudo latino-americano, essa área do 

conhecimento é apresentada à comunidade científica em paper publicado nos anais do XXII 

Congresso Nacional Intercom, realizado na Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, em 

1999. O trabalho, intitulado “Educomunicação: ou a emergência do campo da inter-relação 

comunicação/educação”, foi exposto, presencialmente, por Eliany Salvatierra Machado, 

então pesquisadora vinculada ao Núcleo de Comunicação e Educação da USP, no Grupo de 

Pesquisa Comunicação e Educação. 

Se concebida, conforme Bourdieu (2004), enquanto arena de tensões da ciência, a Intercom, 

organizadora de congressos que submetem a produção científica brasileira a debates 

complexos, proporcionou a emergência do campo da inter—relação comunicação/educação. 

A autonomia desse campo é, pois, relativa, uma vez que pode variar conforme a intensidade 

das forças internas e externas, definidoras, essas, do que seja legítimo ou ilegítimo. A 

educomunicação, nesse ínterim, entra enquanto área do conhecimento e, outrossim, parte do 

novo campo, uma vez que sua autonomia dependerá, nas edições vindouras dos congressos 

nacionais da Intercom e demais  organizações científicas, de elucidações que, hoje, a expõem 

a interferências externas e poderes temporais emanados a partir, principalmente, de 

questionamentos epistemológicos. 

O campo da inter-relação comunicação/educação faz-se, cientificamente, ante a uma 

concepção de novo espaço teórico capaz de fundamentar práticas de formação de sujeitos 

                                                 
6 Exceção para o congresso nacional da Intercom realizado em 2013, em Manaus/AM, ocasião em que 

participávamos do concurso público que nos levou à condição de docente do ensino superior na Universidade 

Federal de Campina Grande, PB. 
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conscientes. Maria Aparecida Baccega, pesquisadora com presença e participação efetivas 

nessas quatro décadas de congressos da Intercom, estava, pois, correta ao, em 1998, defender 

o reconhecimento dos meios de comunicação como “um outro lugar do saber, atuando 

juntamente com a escola” (BACCEGA, 1998, p.7). A autora, que historicamente sustentou 

e sustenta aversão etimológica e epistemológica à educomunicação, sentencia, em 

complemento à própria indagação, que  

afinal, como viver numa sociedade onde a circulação de bens simbólicos está 

imbricada na sua própria porosidade, parecendo levar à perda da vitalidade? Qual 

o campo cultural no qual circulamos e no qual formamos nossa identidade? 

Conhecer seus mecanismos é um dos caminhos para que o jogo sujeito/objeto 

(este, constituído pelos bens simbólicos, que são as formas simbólicas 

mercantilizadas) seja operado num processo de interação efetiva e não de mera 

subordinação (IBIDEM) 

 

Se há um campo evidenciado nas propostas supracitadas, este o é da comunicação/educação. 

Com a ressalva de que o modo de olhar a comunicação, por Baccega, esteja na maré de 

mobilização dominante, sedutora, da hegemonia. Pois, nesse sentido, a autora postula que  

os meios de comunicação são os grandes responsáveis pela circulação das formas 

simbólicas mercantilizadas, ou seja, pela circulação de bens simbólicos. Para 

tratarmos da questão do consumo de bens simbólicos, que circulem agregados ou 

não a uma face material, temos, portanto, que tratar da mídia e nos aproximarmos 

da complexidade que cerca a produção e circulação do conjunto de bens que ela 

produz (BACCEGA, 1998, p. 8) 

 

Nesse contexto, a educomunicação foi inicialmente sinalizada enquanto campo emergente, 

autônomo, de intervenção social, mas não no sentido de campo científico que encontramos 

nos pressupostos de Bourdieu (1997). Campo, nos enunciados primeiros de Soares (1999), 

replicados em papers apresentados nos congressos nacionais da Intercom da primeira década 

de 2000, enquanto território de práticas e ensaios, e não havendo, portanto, suficiência de 

ações para a constituição de capital científico. Bourdieu, nesse aspecto, aponta ser 

necessário, primeiro, um constante jogo de forças que empurre dois ou mais lados para os 

respectivos campos sociais, tanto quanto simbólicos. 

Comunicação e educação e educomunicação, destarte, são, se recorremos a Bourdieu, o lugar 

de duas formas de poder que correspondem a duas espécies de capital científico em 

formação. Tais formas, diz o autor, mostram, de um lado, um poder que se pode chamar 

temporal (ou político), poder institucional e institucionalizado que está ligado à ocupação de 

posições importantes nas instituições científicas. De outro, “um poder específico, prestígio 

pessoal que é mais ou menos independente do precedente [...] e que repousa quase 

exclusivamente sobre o reconhecimento do conjunto de pares” (BOURDIEU, 1997, p. 35).  
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Há, portanto, dois campos simbolicamente constituídos mas não efetivamente formados por 

reconhecimento, já que ambos, por não se reconhecerem, não legitimam suas formas de 

pertencimento na e pela comunidade científica. 

Como parte derivada do conceito de educomunicação, nesse ínterim condicionado a campo 

social, encontra-se o Paradigma Educomunicativo, que aproxima-se daquilo que Bourdieu 

enuncia sobre capital científico, uma vez que pode ser entendido como inovação científica 

que incorre em rupturas sociais ante aos pressupostos em vigor. Nessa mesma perspectiva, 

educomunicação é capital científico “institucionalizado” e, como tal, está susceptível a 

estigmas de heresia e, por conseguinte, acaba combatido na e pela instituição. 

Na trajetória de construção de capital científico tanto a educomunicação quanto a 

comunicação/educação, assim como as demais denominações dadas a práticas que inter-

relacionam comunicação e educação, presentes em papers apresentados no Grupo de 

Pesquisa Comunicação e Educação, da Intercom, buscaram, nas tensões, prestígio e poder. 

Logo, o crédito científico almejado por ambas as partes também esteve ligado, 

intrinsicamente, ao crédito político, o que Bourdieu considera ser de consagração temporal 

que, em alguns contextos, pode representar um fator de desencantamento ou mesmo de 

descrédito.  

Em nossa pesquisa de mestrado, debruçada sobre os arquivos da Intercom relacionados aos 

congressos regionais e nacionais realizados no período de 1999 a 2011, com dados 

atualizados para 2016, durante a coleta de dados de nosso doutoramento, identificamos ser 

passível associar os questionamentos supracitados de Bourdieu e, dessa forma, acenar para 

respostas possíveis. O conceito de educomunicação e, por conseguinte, seu teórico precursor, 

Ismar de Oliveira Soares, pois, aparecem na comunidade científica brasileira das Ciências 

da Comunicação em ascensão, por adesão conceitual, fenômeno que coloca referido campo 

social em destaque inquestionável. Afinal, tendo os congressos nacionais anuais da Intercom 

como parâmetro, se considerarmos educomunicação como um verbete, esse aparece, desde 

1990, como atividade presente, efetiva, nas práticas apresentadas em papers no Grupo de 

Pesquisa Comunicação e Educação, como mostra a Figura 1. Iguais pressupostos estão 

presentes no contexto em que, na Figura 2, são apresentados, pela mesma pesquisa de 

mestrado cujos dados estão, aqui atualizados, os números de trabalhos científicos inscritos 

no Grupo de Pesquisa Comunicação e Educação. 
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Figura 1 – Educomunicação nos Congressos Nacionais da Intercom 

 

A primeira parte da coleta de dados, na cor laranja, corresponde à nossa pesquisa de mestrado, desenvolvida 

no PPGCOM/ECA/USP, enquanto os dados destacados na cor verde se referem à atualização da mesma 

investigação, em nível de doutoramento. 

 

No ano de 1999 temos Ismar de Oliveira Soares e Eliany Salvatierra Machado adotam pela 

primeira vez, em dupla autoria, o conceito “educomunicação” em paper apresentado no 

congresso nacional anual da Intercom. Dez anos depois, no congresso realizado na 

Universidade de Caxias do Sul, no Grande do Sul, havia 9 papers inscritos relatando práticas 

da inter-relação comunicação/educação mediante aos pressupostos teorizados por Soares 

(1999). Meia década adiante, em 2016, com o retorno de um congresso anual da Intercom à 

USP, foram apresentados 27 trabalhos científicos com o emprego conceitual e etimológico 

da educomunicação. 
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Figura 2 – Trabalhos aprovados no GP/NP Comunicação e Educação 

 

Gráfico mostra coleta de dados feita no mestrado, no período de 1999 a 2009, junto ao banco de 

dados da Intercom, e atualizada durante o doutorado, defendido em 2017. 

 

Há uma relação direta entre a consolidação do conceito científico “educomunicação” e o 

aumento no número de trabalhos inscritos no Grupo de Pesquisa Comunicação e Educação 

durante os congressos nacionais anuais da Intercom no período de 1999 e 2006. Tendo como 

parâmetro apenas o que mostram, nas Figuras 1 e 2, as estatísticas referentes ao ano de 2016, 

são 83 papers aprovados, dos quais 27 têm autores adeptos de práticas educomunicativas. 

Ou seja, 1 em cada 3 trabalhos apresentados teve seus autores atribuindo suas práticas aos 

preceitos que nasceram nas pesquisas empíricas fincadas no Núcleo de Comunicação e 

Educação ou na própria ECA/USP, especificamente nos pressupostos da educomunicação. 

Nesse território de circulação de debates e embates, qual seja, a distribuição de grupos de 

trabalho nos - e durante os - congressos anuais da Intercom, ocorre a divisão de forças a que 

faz menção Bourdieu (1997). Se, por um lado, estão os papers cujos autores identificam suas 

práticas como relacionadas à educomunicação, por outro, igual fenômeno, na perspectiva 

epistemológica, é denominado, por exemplo, como comunicação e educação ou mídia-

educação.  

Fica evidente o embate de campo social quando pesquisadores com maior experiência e 

tempo de dedicação à ciência e, por conseguinte, à pesquisa influenciam os menos 

experientes, quase sempre na condição de orientandos ou ex-orientandos de iniciação 

científica, mestrado ou doutorado, a adotar a linhagem conceitual de suas opções e acepções 

próprias. Uma maneira, pois, conforme Bourdieu, de o crédito científico poder 

continuamente assegurar uma forma de crédito político, advindo, esse, de uma busca pelo 

êxito pessoal que, ancorada em um exemplo de outrem hipoteticamente superior, expõe ao 
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risco de desencantamento ou, pior, de descrédito, especialmente pelo fato de as práticas 

sociais, nesse caso resultantes da inter-relação comunicação/educação, não serem 

efetivamente reconhecidas ou legitimadas nem no campo da comunicação, nem na educação. 

 

Um paradigma educomunicativo determinante de visão de mundo 

Abordar a ciência mediante concepções tradicionais tende necessariamente a fazer com que 

o método científico se resuma a uma ação em que o sujeito pesquisador enfrente determinado 

objeto e, por conseguinte, busque o contraponto ao reconhecimento da ciência, figurando, 

essa, como uma organização que, coletiva, institucionaliza a razão crítica.  

Essa forma de vislumbrar a atitude científica remete a uma contraposição que, em afronta a 

discursos historicamente construídos como verdade efetiva, conduz a um status provisório 

de validade. A não efetivação desses discursos, de modo a prevalecer uma nova descoberta 

científica, mostra o aparecimento de um novo paradigma, em detrimento de outro, superado. 

Há, entendemos, uma forma de construção teórica da educomunicação que a coloca fora do 

campo científico da comunicação e, igualmente, da educação. Consolidados os estudos que 

nos anos 1990 inter-relacionaram esses dois campos e mostraram possível validade de um 

novo discurso, é notável que existam, nesse contexto, proposições formais com suficiência 

para serem aceitas como científicas, uma vez que descrevem eventos da mesma espécie que 

outros já efetivamente observados nas práticas da comunicação, da educação e, agora, na 

inter-relação entre essas.  

Nesse ínterim, de acordo com a visão de teoria em Hume, citada por Monteiro (2009), todas 

as hipóteses gerais, de contradição ou afirmação, não passariam de generalizações feitas com 

base na observação. Hume, nessa perspectiva, conceberia que teorias científicas como as que 

dão alicerce à educomunicação seriam uma espécie de “digestão de observações” 

(MONTEIRO, 2009, p. 26), garantindo-lhe validade teórica própria. Posterior a Hume mas 

anterior às observações que estruturam o discurso científico da educomunicação, Kuhn 

(1970) concebe que seja necessário separar, nas abordagens das ciências sociais, por sua vez 

distintas em relação às ciências naturais, o que seja conhecimento científico e o que venham 

a ser tradições científicas, em especial na sociologia.  

Giddens (1978), a esse respeito, critica que o conceito de paradigma defendido por Kuhn se 

aplique a uma série de entendimentos básicos, considerados como certos, formando o 

cenário para o que a comunidade científica entenda e defenda como sendo “ciência normal” 
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(p. 144). Como consequência, de acordo com o autor, confrontando as postulações de Kuhn 

com Popper (1972), sobre paradigma, foi trazida à superfície 

uma série de problemas epistemológicos maiores que, em grande parte, são 

compartidos pelas ciências naturais e sociais, e são logicamente anteriores às 

características que podem dividi-las (...) A formulação que Khun dá à ‘ciência 

normal’ sugere que o desenvolvimento da ciência, exceto algumas fases 

revolucionárias de mudança, depende de uma suspensão da razão crítica – 

considerando como garantido um conjunto de proposições epistemológicas – 

[aposto do autor] em vez de uma ‘revolução permanente’ imanente à razão crítica, 

que está no coração da filosofia de Popper. (GIDDENS, 1978, p. 145) 

 

Popper, na avaliação de Giddens, muito além de romper com o positivismo lógico, também 

superou as concepções tradicionais de ciência vigentes anteriormente aos anos 1970. Daí, 

pois, a contribuição a Kuhn, de maneira a somar no avanço da filosofia da ciência, mas situar 

as diferenças básicas entre dois autores que abordam o mesmo fenômeno. Se para Kuhn, 

pois, a suspensão da razão crítica em relação às premissas subjacentes dos paradigmas é uma 

condição necessária para os sucessos da ciência natural, para Popper a ‘ciência formal’ é 

uma subversão das normas do intercâmbio crítico e só a ela a ciência deve o seu caráter 

distintivo, contrastante com o dogma e o mito (IBIDEM). 

Consideramos salutar apropriarmo-nos da concepção de paradigma postulada por Kuhn e 

citada por Giddens pelo fato de tratarem-se de jogos de linguagem, na definição do autor. 

Isso porque existe, na transição entre um paradigma e outro, uma variação de significados. 

Dessa forma, o processo de assimilação de um novo paradigma remete, necessariamente, a 

modos de aprendizagem, que, conforme ressalta o autor, 

como expressão de forma de uma forma de vida é também um processo de 

aprender o que o paradigma não é; quer dizer, aprender a mediá-lo com outras 

alternativas rejeitadas, em contraste com as quais os postulados do paradigma em 

questão tornam-se claros. Mesmo esse processo está, muitas vezes, confundido 

nas lutas de interpretação que resultam na fragmentação interna dos quadros de 

significado, e da fragilidade dos limites que separam o que é ‘interno’ do que é 

‘externo’ ao quadro, isto é, o que pertence a quadros de significado distintos ou 

rivais. (IDEM, p.152). 
  

Refletir a educação a partir do território de tensões da comunicação significa, sob a 

perspectiva da teoria histórico-crítica de Saviani (2007)7, questionar um tipo de leitura de 

                                                 
7 Perspectiva idealizada por Dermeval Saviani (2007), para quem é possível haver um conjunto de métodos e 

teorias, nas relações formais de ensino aprendizagem, com base no materialismo histórico-dialético 

preconizado por Marx. Ou seja, há uma filosofia escolar possível, alicerçada pela interpretação da realidade, 

por respeito às formas de ver o mundo, pela práxis e pela concretude. Para cada proposta de conhecimento 

construído, logo há o controverso. Sai-se, pois, do real aparente e, mediante a reflexão crítica, chega-se ao 

real pensado. Propicia-se a quem educa, nesse ínterim, transitar do senso comum a um sentido rumo à 

consciência filosófica. 
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mundo que considere, ou não, a compreensão acerca dos posicionamentos políticos e 

ideológicos norteadores de modelos de desenvolvimento social vigentes. Nessa perspectiva, 

olhar a comunicação a partir do prisma da educação, remete a igual questionamento acerca 

da suficiência de libertação político-ideológica ante aos modelos sociais determinantes. 

A crítica ao modelo de desenvolvimento social vigente advém, pois, de Marx e perpetua-se 

no discurso histórico. Há, outrossim, um modo de sociedade adornada pelo capital ao longo 

dos últimos séculos, configurando uma parte considerável de sujeitos sociais adeptos ao 

modelo que funciona, e outra parte que, se não contrária, é crítica e ávida por caminhos 

alternativos.  

Pesquisadores da educação e da comunicação, logo, situam-se nessa arena de tensões e veem 

que o tipo de leitura de mundo propiciado pelo capital, a partir da luta de classes, está em 

sintonia com a realidade em que muitos concordam com o modelo vigorante e poucos 

discordam. Eis o habitus89 em que pode ser situado o Paradigma Educomunicativo, 

localizado no comum lugar em que, indiferente ao campo social a partir do qual nasce a 

reflexão, há discordância para com os protocolos sociais vigentes, com ênfase a aspirações 

fundamentadas em busca por uma alternativa igualmente construída socio-historicamente. 

É necessário ressaltar para uma configuração de hegemonia que não considere apenas a 

soberania do Estado arbitrário. Paralelo, pois, a esse e igualmente despótica aparece a 

dualidade mercado-Igreja, cujos interesses foram historicamente constituídos à margem das 

aspirações e da consciência coletiva.  

Se pessoas, logo, se relacionam e atribuem/legitimam poder entre si, é porque configuram a 

sociedade capitalista contextualizada por Marx e, portanto, obscurecem ou têm obscurecidas 

formas múltiplas e diversas de participação e pertencimento a esse mundo artificialmente 

construído em sistemas de compra e venda.  

                                                 
8 Apropriamo-nos do conceito de Pierre Bourdieu (1974, p.338), concordando com o autor quanto à 

insuficiência de apenas comparar-se o que foi composto historicamente pelas e a partir das esferas sociais, ou 

seja, faz-se necessário estabelecer as condições e os princípios que tornaram esse parâmetro passível de 

análise crítica. Outrossim, habitus é o lugar comum que, presente nas relações entre quem ensina e quem 

aprende, representa uma cultura constituída mediante fazeres conscientes ou inconscientes, de maneira que 

aquele que educa o faz com domínio, ou não, dos protocolos hegemônicos, enquanto, da mesma forma, quem 

é educado internaliza ou não tais relações dialógicas. Igual processo, pois, repete-se nas relações entre quem 

produz e quem consome conteúdos midiáticos. 
9 Concordamos, também, com o conceito de habitus de Dermeval Saviani (1991), para quem, durante o 

processo de letramento, aparece a ‘segunda natureza’ para o objeto de aprendizagem, ou seja, apreendem-se 

determinados conhecimentos, fora do senso comum, com tamanha naturalidade que, cognitivamente, abstrai-

se o período anterior em que não se detinha tal domínio. É nesse aspecto, segundo o autor, que entram as 

habilidades, aprimoradas, via de regra, a partir de modelos pré-estabelecidos. São as habilidades, 

pragmáticas, que diferenciam aqueles que conhecem a partir da primeira natureza e aqueles que passaram 

pela segunda natureza de formação. 
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A interação social, por conseguinte, é também interação material, o que faz das relações 

sociais produtos de mercadoria simbólica cujo controle, dominante, é externo à ação 

individual de cada sujeito. É nesse aspecto que entra o trabalho, objetivo maior de domínio 

mediante políticas e ideologias e, na condição de mercadoria, matéria-prima de produção 

primária, com a inevitável redundância, nas atribuições dadas à educação formal.  

Forma-se, pois, para o mundo. O mundo do trabalho. 

Encontramos em Gramsci (1986) a gênese desse postulado. Afinal, nas relações sociais, 

numa perspectiva de materialidade da crítica e da consciência, deparamo-nos com o 

problema sugerido pelo autor, que questiona: é preferível pensar, sem disto ter consciência 

crítica, ou é preferível elaborar a própria concepção de mundo? (p.12).  

Gramsci refere-se, nesse aspecto, à imersão em que o sujeito social é submetido a participar 

de uma concepção de mundo imposta mecanicamente pelo mundo exterior, ou seja, por um 

dos vários grupos sociais nos quais todos estão automaticamente envolvidos desde sua 

entrada no mundo consciente, regido por regras totalizadoras advindas de políticas, sejam 

elas locais, doutrinadoras ou econômicas. O autor cita que esse mundo consciente 

pode ser a própria aldeia ou a província, e pode ser originário na paróquia e na 

“atividade intelectual” do vigário ou do velho patriarca, cuja “sabedoria” (grifo 

do autor) dita leis, na mulher que herdou a sabedoria das bruxas ou no pequeno 

intelectual avinagrado pela própria estupidez e pela impotência pela ação 

(IBIDEM) 

 

Socialmente, na crítica de Gramsci, somos todos pertencentes, sempre, a um determinado 

grupo, cuja constituição também pode ser entendida como pré-determinada. Precisamente, 

o grupo de todos os elementos sociais que partilham de um mesmo modo de pensar e de agir.  

Logo, por sermos o que o autor concebe como homens-massa e homens-coletivos, também 

somos conformistas de algum conformismo. O desafio, nesse aspecto, é identificar, nas 

ações que tentam combalir essa forma de pensar pré-determinada, o tipo histórico do 

conformismo a que pertença o sujeito social em questão, ou seja, se homem-massa10 ou 

homem-coletivo. 

                                                 
10 Segundo Gramsci, quando a concepção de mundo não é crítica e coerente, mas ocasional e desagregada, 

pertencemos simultaneamente a uma multiplicidade de homens-massa (GRAMSC, 1986, p.12). E, nesse 

ínterim, nossa própria personalidade é composta de uma maneira bizarra: nela se encontram, conforme 

palavras de Gramsci, elementos dos homens das cavernas e princípios da ciência mais moderna e 

progressista; preconceitos de todas as fases históricas passadas, grosseiramente localistas, e intuições de uma 

futura filosofia que será própria do gênero humano mundialmente unificado. 
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O postulado gramsciniano de criticar a própria concepção de mundo remete, em significado, 

a torna-la unitária e coerente e elevá-la até o ponto atingido pelo pensamento mundial mais 

desenvolvido, fruto de representação hegemônica.  

Moraes (2016), citando Santos (1977), a esse respeito salienta que um dos desafios centrais 

para o pensamento contra-hegemônico consiste em alargar a compreensão pública sobre a 

necessidade de se transformarem, gradual e permanentemente, as relações sociais e de poder. 

Podem, assim, ser reveladas evidências da efetividade de contrarracionalidades e de 

racionalidades paralelas, que se levantam como realidades ante a racionalidade hegemônica, 

e apontam caminhos novos e insuspeitados ao pensamento e à ação (MORAES, 2016, p.23). 

Segundo o autor, 

os contrassentidos aí explicitados podem desfazer ou reduzir o risco de a 

cidadania se ver perpetuamente condenada à subordinação aos interesses 

dominantes, do mesmo modo que abrem a chance de se alcançar um consenso em 

torno de modelos alternativos de desenvolvimento (IBIDEM) 

 

No território do modelo de desenvolvimento social vigente está uma hegemonia que, 

multifacetada por incumbências estatais, mercadológicas e religiosas, procura reduzir, de 

acordo com Moraes, ao mínimo o espaço de circulação de visões alternativas e 

contestadoras. Mesmo que estas continuem se manifestando, se reelaborando e resistindo 

notadamente no âmbito disperso e descentralizado da comunicação em rede (MORAES, 

2016, p. 114).  

 

Considerações finais 

Há duas sólidas conclusões que balizam os estudos vindouros das Ciências da Comunicação 

no Brasil: haverá, anualmente, a realização dos congressos anuais da Intercom e, por 

conseguinte, continuarão avançando as investigações acerca da educomunicação, essa área 

do conhecimento que nasce na arena de tensões da Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação e legitima-se por oferecer subsídios de compreensão 

acerca do sujeito social da contemporaneidade, empoderado por domínio dos modos de 

produção da comunicação mediada. 

Em metade dos 40 anos da Intercom os cientistas brasileiros que debruçam-se nos estudos 

da comunicação e das áreas que a essa inter-relacionam em interfaces participaram dos 

debates que deram estrutura à educomunicação. O próprio Grupo de Pesquisa Comunicação 

e Educação, cuja divisão temática é centrada na interdisciplinaridade, registrou, com 
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números crescentes, a adesão conceitual a essa área do conhecimento que há mais de meia 

década forma egressos na Paraíba e em São Paulo. 

Em tempos de desmaterialização da informação, quando o planeta discute aquilo que a 

hegemonia anuncia como conceito “pós-verdade”, o paradigma educomunicativo decorrente 

desses estudos protagonizados pela Intercom faz suscitar o debate relacionado ao papel da 

audiência no fluxo circulante de comunicação mediada. Está evidente que o controle 

absoluto, pela hegemonia, sobre os processos comunicativos, desfragmenta-se 

gradativamente. Agora protagonista, porém, o sujeito social audiência pode estar 

representando a reprodução do modelo de mundo que critica, e não a mudança. 

O desafio, daqui por diante, é mensurar em quais aspectos esse sujeito social audiência, 

protagonista, pode, concomitantemente a esse processo de reconstituição da ordem 

dominante, cindir com a visão de mundo que lhe é imposta. Necessários, pois, os vindouros 

congressos nacionais da Intercom. 
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