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Resumo 

 

No Brasil, o campo da Comunicação/Educação tem na universidade um importante 

espaço de desenvolvimento teórico-metodológico e também de sua legitimação. Não é 

diferente com o viés da mídia-educação na perspectiva da comunicação comunitária. 

Neste artigo, buscamos apresentar como cursos de especialização e graduação em 

universidades públicas e particulares das cidades de Londrina e Maringá, entrelaçam 

teorias e práticas que se concretizam em intervenções sociais, cujo objetivo é contribuir 

para a formação de sujeitos críticos, ativos e criativos em sua relação com a comunicação 

e comprometidos com a transformação de sua realidade. 
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Introdução 

 

Ismar de Oliveira Soares (2013) anuncia já no título de um de seus textos a noção 

de que a educomunicação é um campo onde ensino, pesquisa e extensão se imbricam. O 

autor, ao recuperar trajetória da educação para a comunicação na América Latina, faz 

saber que no decorrer do último século, as práticas educomunicativas se estruturaram no 
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diálogo entre pesquisa e extensão em uma articulação entre as demandas sociais e as 

investigações científicas acerca desta área. Assim, “as intervenções – próprias da extensão 

– propõem novos problemas que, pesquisados, fazem avançar os conceitos originais, 

mediante especificações que agregam, modulam e fazem crescer”. (SOARES, 2013, 

p.08). 

 Tal perspectiva nos remete às discussões sobre o caráter extensionista das 

instituições de ensino superior por meio das indagações de Paulo Freire (1979) e a 

consequente necessidade de pensarmos – e praticarmos – a extensão enquanto 

comunicação. Trata-se de atribuir a este tripé da universidade a função de contribuir para 

uma educação libertadora, que se recusa a domesticar e reificar os homens em uma ação 

depositária de conhecimento. Pelo contrário, assume-se o papel de educador-educando, 

visando uma forma crítica de atuar que tenha por finalidade a transformação social. 

Ademais, é importante compreendermos que em nosso país, as experiências 

educomunicativas têm sido promovidas em maior frequência, segundo Soares (2013), por 

universidades e organizações não governamentais, que propiciam tanto a geração de 

novos aspectos teórico-metodológicos para este campo, bem como o desenvolvimento de 

políticas públicas para o setor.  

 Neste artigo, buscamos retomar o papel que a universidade ocupa na formação do 

campo Comunicação/Educação no Brasil, com base, sobretudo, na concepção freireana 

acima exposta. Tal recuperação se encaminha para a apresentação e discussão da 

contribuição dos cursos de Especialização em Comunicação Popular e Comunitária da 

Universidade Estadual de Londrina, em Londrina-PR, e de Comunicação e Educação na 

Faculdade Cidade Verde, em Maringá-PR, bem como da graduação em Jornalismo da 

Faculdades Maringá e da Universidade Estadual de Londrina , em Maringá e Londrina, 

respectivamente, para a construção de uma abordagem educomunicativa, a da mídia-

educação na perspectiva da comunicação comunitária.  

 Consideramos esta área de atuação e reflexão como “[...] uma educação através 

dos meios de comunicação que prepare receptores críticos, conscientes e capazes de 

produzir uma comunicação comprometida com a sua realidade e a de sua comunidade e, 

por conseguinte, que tenha como objetivo principal a formação cidadã” 

(DELIBERADOR, 2012, p.284). Neste contexto, a mídia-educação alia-se aos 

pressupostos da comunicação comunitária, que buscam o fomento do sentimento de 

pertença, da visão crítica de mundo e da transformação social.  
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 As experiências desenvolvidas na articulação entre mídia-educação e 

comunicação comunitária assumem a dinâmica de oficinas que contemplam os temas: 

identidade, cidadania, relacionamento com a comunidade, leitura crítica da mídia, 

alfabetização na linguagem midiática e produção de conteúdos comunicacionais que 

dialogam e problematizam a relação entre educandos e sua comunidade, seja ela a escola, 

os projetos sociais, seu bairro e sua cidade. Tais práticas, frutos de uma demanda social, 

ocorrem, em sua maioria, no âmbito da educação não-formal em projetos sociais, igrejas 

e nas escolas em horário de contraturno escolar, com crianças e adolescentes normalmente 

em situação de vulnerabilidade social. Este arcabouço teórico-metodológico foi 

construído da relação entre ensino, pesquisa e extensão, assim como o próprio campo da 

Comunicação/Educação no Brasil, conforme apresentaremos a seguir.  

 

A universidade e a articulação entre ensino, pesquisa e extensão  

 Ao tratarmos do papel da universidade na formação do campo da 

Comunicação/Educação no Brasil, é importante situarmos a nossa comprensão sobre o 

espaço universitário em sua articulação entre ensino, pesquisa e extensão.  Tal perspectiva 

aqui exposta advém das vivências e reflexões de uma das pesquisadoras, Luzia Yamashita 

Deliberador, que foi Pro-Reitora de Extensão da Universidade Estadual de Londrina e 

também uma das participantes da criação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão 

das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX).  

No final da década de 1970 e início da década de 1980 inicia se no Brasil a 

revitalização da sociedade civil e sociedade política, surgem inúmeros  movimentos 

populares  e a criação de associações civis e sindicais. Neste contexto inicia se um 

processo de reelaboração da concepção de Universidade Pública4, redefinindo as práticas 

de Ensino, Pesquisa e Extensão e questionando a visão assistencialista das ações 

extensionistas.  

No início da década de 80, as universidades públicas iniciam as eleições diretas 

com a participação da comunidade universitária na escolha de seus dirigentes, reitores e 

vice reitores . Em 06 de  novembro de 1987, foi criado o FORPROEX, atualmente Fórum 

de Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras, 

                                                 
4 Ao se mencionar o termo Universidade Pública, inclui-se toda a diversidade de instituições públicas de educação 

superior (IPES), como universidades, centros de ensino e faculdades federais, estaduais e municipais, bem como os 

institutos federais de educação, ciência e tecnologia. 
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são marcos importantes, na medida em que propiciaram à comunidade acadêmica as 

condições para redefinir a Extensão Universitária.  

No I Encontro Nacional de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas 

Brasileiras, que aconteceu na Universidade Nacional de Brasília,  um novo conceito foi 

definido:  Extensão Universitária  é o processo educativo, cultural e científico que articula 

o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 

Universidade e Sociedade.  

A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à comunidade 

acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um 

conhecimento acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um 

aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse 

fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, terá como 

consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade 

brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação 

efetiva da comunidade na atuação da Universidade.  

Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/ prática, a 

Extensão é um trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. 

(FORPROEX, 1987). Em consonância com as definições pactuadas no FORPROEX, a 

Constituição de 1988 preceitua a “indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” 

(BRASIL, 1988, art. 207) e estabelece que “as atividades universitárias de pesquisa e 

extensão poderão receber apoio financeiro do poder público” (BRASIL, 1988, art. 213, 

§2ª). 

Na Universidade Estadual de Londrina, as novas diretrizes de Extensão 

Universitária  foram discutidas em todos os departamentos de Estudos e com os 

estudantes via o Diretório Central dos alunos e aprovada como a nova políitca de 

Extensão Universitária da Instituição. Vide a resolução no. RESOLUÇÃO Nº 1295/88 do 

dia 24 de novembro de 1988. Foi a primeira instituição que tinha aprovada e 

regulamentada a nova política de Extensão universidade. 

O livro “Extensão ou Comunicação?”, escrito por Paulo Freire em 1979, traça um 

paralelo entre a relação do agrônomo com o camponês e a relação do professor com o 

aluno. A problemática da extensão gira em torno da idéia equivocada de posse absoluta 

do conhecimento, sem que haja troca, em formato hierárquico. A falta de diálogo na 

situação exposta pelo autor, na qual havia o sentimento de superioridade por parte do 
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suposto detentor de conhecimento, pode ser observada no embate claro entre a técnica e 

a prática, que acompanha a dicotomia agrônomo e camponês. O diálogo se perde em meio 

ao ego construído sobre a égide do desenvolvimento. As relações humanas não deveriam 

ser absolutistas, já que não há pensamento isolado. Todos estamos suscetíveis a 

influências externas, então o que se dá é, de fato, extensão?     

Segundo Freire, a extensão surge como a substituição de uma forma de 

conhecimento por outra. Outra definição, ainda em caráter gnosiológico, trata-se da pura 

ação de estender, onde o conteúdo estendido se torna estático. Os modelos aparecem em 

dicotomias excludentes, nas quais não é possível uma simbiose de conhecimento, mas, 

por exemplo, a predominância da técnica sobre a prática. A ausência da criticidade, capaz 

de conscientizar os seres sociais a serem sujeitos de transformação do mundo, causa a 

fragilidade presente nas relações de saber. Conhecimento não se refere apenas ao que está 

escrito nos livros didáticos, mas em tudo que se estabelece nas relações homem – homem 

e homem – mundo. 

A extensão é posta como mera transmissão de mensagem aceita sem barreiras. 

Então, o correto seria trabalhar com o termo comunicação? O termo comunicação talvez 

caiba melhor no conceito de troca de saberes entre os interlocutores. 

 

A universidade na formação do campo da Comunicação/Educação no Brasil 

 

A educação para a comunicação na América Latina surge enquanto forma de 

intervenção social a partir das primeiras experiências sistematizadas neste viés ainda na 

década de 1960. Esta história, segundo Soares (2014), é contada tanto pelos projetos que 

foram realizados, quanto pelas ideias que os sustentaram. Diferente de outros lugares, as 

práticas no contexto latino-americano se desenvolveram nos âmbitos da educação popular 

e da comunicação alternativa em uma perspectiva dialética e assumiram um papel 

estratégico diante dos regimes ditatoriais.  

Os programas latino-americanos iniciais se debruçaram na análise da 

produção cinematográfica e eram realizados em cineclubes ou em discussões promovidas 

nos ambientes religiosos, como paróquias e escolas católicas. Neste período, destaca-se 

o Plan-DENI – Programa de educação alternativa para a formação do receptor desde a 

infância, de 1968, desenvolvido pelo pedagogo cubano Luis Campos Martínez em Quito, 

e que se configura como a primeira experiência sistemática de educação para a 

comunicação na América Latina. (MORÁN, 1993). Já nos anos 1970, a educação para a 
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comunicação na América Latina traduziu-se em ações e reflexões de leitura crítica da 

mídia, cujo objetivo era a formação de uma consciência crítica dos receptores diante de 

uma análise, sobretudo ideológica, dos meios de comunicação e de suas estruturas 

políticas e econômicas.  

Monica Fantin (2006), ao sistematizar a história da relação entre 

Comunicação/Educação, explica que nesta fase, a que denomina de concepção 

ideológica, os pensadores da Escola Latino-Americana de Comunicação, criticavam o uso 

ingênuo e reducionista das mídias dentro da sala de aula. Seu uso, na maioria das vezes, 

era apenas como atrativo para transmissão dos mesmos conteúdos, nos mesmos moldes, 

sem haver um entendimento crítico do conteúdo veiculado e sua forma.  

Neste período, desenvolveu-se no Uruguai o Projeto de Leitura Crítica 

no CESAP, Centro al Servicio de la Acción Popular, no qual Mario Kaplún criou o 

método intergrupal denominado Cassete-Fórum. No Brasil, no final da década de 1970, 

a educação para a comunicação teve forte repercussão a partir do Projeto LCC – Leitura 

Crítica da Comunicação, desenvolvido pela União Cristão Brasileira de Comunicação 

(UCBC), em colaboração com pesquisadores da Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo e do Instituto Metodista de Ensino Superior de São Bernardo 

do Campo. (MORÁN, 1993; SOARES, 2011). O projeto voltado para grupos populares 

visava, segundo José Manuel Morán (1993, p.147), “[...] não a leitura dos produtos da 

indústria cultural, mas a leitura da maneira como os grupos populares percebem [grifo 

do autor], conhecem, consomem os produtos da comunicação de massa”. 

Nas duas décadas seguinte, as ações e reflexões sobre a educação para 

a comunicação passam a ser influenciadas pelos estudos recepção, sobretudo a partir dos 

estudos das mediações desenvolvidos por pesquisadores como Jesús Martín-Barbero e 

Guillermo Orozco Gómez. Nas palavras de Soares (2014, p.13), [...] a influência europeia, 

revisada na América Latina, por Jesus Martín-Barbero, descolava o objeto da análise de 

muitos dos projetos da ‘educação para a mídia’ para ‘uma educação para os processos de 

mediações’”. Assim, as pesquisas latino-americanas de recepção constituem, segundo 

Maria Immacolata Vassallo de Lopes (2011), um importante repertório teórico à 

educomunicação, sobretudo na educação para os meios. 

 As experiências de mídia-educação na América Latina foram sistematizadas e 

estão filiadas  a um dos três protocolos básicos sistematizados por Ismar de Oliveira 

Soares (2014, p.17), “[...] entendidos como conjuntos de conceitos e normas que garantem 
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a identidade das ações, sua coerência e aceitação pública: o moral, o cultural e o mediático 

(ou educomunicativo)”. Ao protocolo moral se alinham as ações e reflexões que visam a 

proteção dos educandos diante dos tidos perigos que os conteúdos comunicacionais 

disseminam. Soares o caracteriza como sendo o mais antigo, remonta aos anos 1930, e 

ainda hegemônico dentro da articulação entre comunicação e educação. Esta hegemonia 

ainda imperante, para o autor (idem), “[...] apoia-se no entendimento de que a liberdade 

de expressão não pode, sob qualquer hipótese, suprimir o direito da infância e da 

juventude em contar com uma produção midiática de qualidade, elaborada a partir do 

conceito de responsabilidade social.  

O protocolo cultural  parte da premissa de que na cultura contemporânea os meios 

de comunicação e informação ocupam um espaço central e, por isso, é importante que 

sejam estudados e compreendidos pelas crianças e jovens a fim de que possam “ficar 

imunes a seus excessos, especialmente os que exercem efeitos psicológicos sob sua 

formação” (idem). Esta perspectiva é bastante apoiada pela Unesco, no sentido de 

promover a chamada mídia-educação em sua implementação nos currículos formais. 

Já o protocolo mediático é aquele cujo foco não é apenas o suporte mídia, mas sim o 

processo comunicativo. Ao compreender que estamos inseridos em diversos ecossistemas 

comunicativos, as ações e reflexões filiadas a esta perspectiva visam no “ [...] 

fortalecimento da capacidade de expressão de crianças e jovens [...]” (SOARES, 2014, 

p.18). Tal protocolo é característico da articulação da Comunicação e Educação na 

América Latina, na qual “a luta do Movimento Social pela universalização do direito à 

comunicação trabalhando para garantir a todos os sujeitos sociais, pela educação o ‘acesso 

a palavra’ tradicionalmente negado aos mais pobres e excluídos”.  

Ao tratar da formação do campo educomunicativo, Ismar de Oliveira Soares 

destaca a importância da universidade - em sua articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão - para a sua legitimidade. Nas palavras do autor (2013, p.07), a educomunicação, 

 

[...] ganha identidade no embate entre a pesquisa e a extensão cultural, 

facilitando e dando coerência à aplicação dos resultados da investigação na 

solução de problemas contemporâneos. As intervenções – próprias da extensão 

– propõem novos problemas que, pesquisados, fazem avançar os conceitos 

originais, mediante especificações que agregam, modelam e fazem crescer.  

 

 O caráter de resistência e o contexto das ações educomunicativas no Brasil, 

sobretudo entre as décadas de 1960 e 1980, as aproximava muito mais de uma dimensão 

militante, cuja carência de uma reflexão teórica manifestava-se em alguns casos, 
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conforme sustenta Fantin (2006). Com o processo de redemocratização do país, tais 

práticas sociais passaram a ser objeto de reflexão aproximando ainda mais a universidade 

deste campo em expansão.  

 Ismar nos explica que ao longo da última década do século XX, núcleos de 

extensão universitária em conjunto com organizações sociais foram responsáveis pela 

construção junto com a sociedade de metodologias e escopo teórico de educação para a 

comunicação. Um dos exemplos é o trabalho desenvolvido pelo Núcleo de Comunicação 

e Educação da ECA/USP, cuja pesquisa no final dos anos 90, demonstrou a legitimidade 

da educomunicação em si. Outro exemplo é o Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e 

Arte (NICA), um grupo de pesquisa alocado na Universidade Federal de Santa Catarina, 

que desde de 1999 desenvolve e difunde pesquisas e ações na articulação entre 

Comunicação e Educação.  

O comprometimento social do pesquisador na mídia-educação 

A discussão em torno da importância da universidade, em sua articulação entre 

ensino, pesquisa e extensão, para o campo mídia-educativo perpassa também pela 

configuração de um tipo de pesquisa na qual os investigadores estão comprometidos com 

os processos de transformações sociais. A intervenção social nas pesquisas acadêmicas 

no Brasil emerge da insatisfação dos pesquisadores com as formas tradicionais de 

investigação científica, sobretudo nas áreas de Educação e Ciências Sociais. O contexto 

sócio-político do país, inserido em um regime ditatorial militar e pautado pela exclusão 

social, fato que não é exclusivo deste período, insurgiu em determinados segmentos da 

sociedade o descontentamento com a ordem social vigente e o desejo de modificação, 

que, conforme nos elucida Cicília Peruzzo (2009, p.127), fez com que a universidade 

refletisse “seu papel na sociedade e a discussão sobre a epistemologia da ciência 

encontram um campo fértil”, especificamente a necessidade de descolar as discussões 

científicas dos gabinetes acadêmicos para a realidade concreta. Desta forma, iniciaram-

se as críticas à concepção positivista da Ciência como único discurso e prática de 

investigação legítimos.  

A busca por novos paradigmas científicos dos investigadores brasileiros encontra 

na conjunção entre uma modalidade da pesquisa qualitativa e seu respaldo no método 

dialético um percurso metodológico que está alinhado com suas expectativas e 

perspectivas. Trata-se da pesquisa participante, na qual existe a “inserção do pesquisador 

no ambiente natural de ocorrência e de sua interação com a situação investigada” 
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(PERUZZO, 2009, p.125), e que, devido as suas especificidades, traz  à mídia-educação 

um importante respaldo para a sua construção teórico-metodológica, uma vez que este é 

um campo de intervenção social. 

Com o entendimento da contribuição da pesquisa participante em suas diferentes 

modalidades à educação para a comunicação, retomamos aqui os pressupostos de Paulo 

Freire agora sobre o próprio papel que o pesquisador deve assumir em seu processo 

investigativo.  Isto pode ser sintetizado pela ideia de “compromisso do profissional com 

a sociedade” sabiamente problematizada por Paulo Freire em sua obra Educação e 

Mudança (2011). Nela, o autor nos explica que a condição inicial para que um ser possa 

comprometer-se é a sua capacidade de agir e refletir.  

O comprometimento, para Freire, não pode basear-se em palavras e ações não 

engajadas, uma vez que ele se constrói na realidade concreta na qual os sujeitos o 

assumem conscientemente. O comprometimento do profissional com a sociedade sucede 

o compromisso social do homem com a humanização, pois antes de se fazer profissional 

se é humano, que pode tanto se colocar como autenticamente comprometido, falsamente 

comprometido ou impedido de comprometer-se. Para Freire (2011), além de seu 

compromisso verdadeiro enquanto ser humano, o compromisso profissional é uma dívida 

assumida pelo sujeito ao fazer-se profissional e ambos não podem negar-se, pois como 

ainda afirma o autor, 

 

Quanto mais me capacito como profissional, quanto mais sistematizo minhas 

experiências, quanto mais me utilizo do patrimônio cultural, que é patrimônio 

de todos e ao qual todos devem se servir, mais aumenta a minha 

responsabilidade com os homens. [...] Não devo julgar-me, como profissional, 

habitante de um mundo estranho; mundo de técnicos e especialistas salvadores 

dos demais, donos da verdade, proprietários do saber, que devem ser doados 

aos “ignorantes e incapazes”. Habitantes de um gueto, de onde saio 

messianicamente para salvar os “perdidos”, que estão fora. Se procedo assim, 

não me comprometo como profissional nem como homem. Simplesmente me 

alieno.(FREIRE, 2011, p.25).  

 

Para os profissionais comprometidos autenticamente, a realidade não se constitui 

como fato dado e imutável, ou ainda como partes isoladas. O comprometimento autêntico 

pressupõe assumir uma visão crítica do mundo que o problematiza em sua totalidade, já 

que “é transformando a totalidade que se transforma as partes e não o contrário” 

(FREIRE, 2011, p.26). É justamente na práxis de um pesquisador comprometido com a 

realidade que a mídia-educação na perspectiva da comunicação comunitária surgiu e 

ganhou corpo.  



 

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

 

 10 

 

A construção da mídia-educação na perspectiva da comunicação comunitária 

 

 O alinhamento dos pressupostos da mídia-educação aos da comunicação 

comunitária encontrou um terreno fértil de pesquisas e ações em universidades do norte 

do Paraná. Podemos tomar como ponto de partida a criação da graduação em 

Comunicação da Universidade Estadual de Londrina (UEL), do qual a pesquisadora Luzia 

Mitsue Yamashita Deliberador participou ativamente. O Curso de Comunicação Social  

com Habilitação em Jornalismo e Relações Públicas da UEL foi criado em agosto de 1974 

com início das aulas em 14 de agosto do mesmo ano. O curso foi aprovado no modelo 

idêntico da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de são Paulo, onde os dois 

primeiros docentes e criadores eram alunos do Mestrado em Ciências da Comunicação 

da ECA/USP, Luzia Mitsue Yamashita Deliberador e Ruy Fernando Barbosa. 

 Foi neste curso que também na virada do século XXI, iniciaram-se estudos para 

compreender a apropriação da mídia pelos professores da rede pública de ensino, 

buscando examinar de que maneira o discurso midiático era empregado em suas práticas 

de ensino. O intuito do grupo liderado pelas docentes Luzia Deliberador e Carly Aguiar  

era de que com base no diagnóstico das percepções e práticas que tais educadores faziam 

em sua relação entre Comunicação e Educação, pudessem ser desenvolvidas ações e 

reflexões para a consolidação de espaços e atuações mediadores no âmbito mídia-

educativo.  

Das pesquisas e levantamentos realizados com grupos de educadores de escolas 

de Londrina, foi elaborado um material informativo-interpretativo, a princípio com 

periodicidade bimensal e depois trimestral, produzido pelo curso de comunicação da UEL 

e dirigido às 228 escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental e médio 

de Londrina e região. O boletim recebeu o nome de Triálogos, referência a uma conversa 

a três: a escola, a mídia e a universidade dialogando sobre as relações entre 

Comunicação/Educação. Desta forma, professores das escolas de ensino fundamental, 

profissionais da mídia, docentes e discentes de jornalismo integraram o Conselho 

Editorial da publicação. Ao todo foram lançadas 11 edições, nove no formato de boletim 

e duas revistas. Com esta experiência, havia sido dado o primeiro passo no universo da 

mídia-educação 

 Ainda na UEL, um importante espaço para o desenvolvimento de projetos e 

pesquisas de mídia-educação na perspectiva da comunicação comunitária é a 
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Especialização em Comunicação Popular e Comunitária. A inserção da disciplina de 

comunicação comunitária na grade dos cursos de Comunicação da instituição em 1992 

ocorreu após a reformulação do currículo obrigatório das graduações em Jornalismo e 

RP, quando ocupou o lugar da cadeira de Comunicação Rural. Mas é somente no final da 

década de 1990 que a nova disciplina se consolida em uma proposta de formação sócio-

política e de intervenção social. E já em 2002 o curso de pós-graduação latu-sensu passa 

a ser ofertado.  

No curso de Especialização, a mídia-educação é um dos pontos debatidos dentro 

da disciplina de Práticas educativas e comunicação, ministrado pela professora Luzia 

Yamashita Deliberador, cujos objetivos são: 1) Propiciar ao aluno a compreensão de que 

a Educação propicia mudanças sociais; 2) Proporcionar ao aluno embasamento teórico 

que possibilite a compreensão da dinâmica que compõe e delimita o campo da 

Comunicação/Educação, como um fenômeno cultural e educativo; 3) Habilitar 

profissionais para uma intervenção crítico-reflexiva nos processos comunicativos. Os 

temas abordados nas 30h de aula são: Comunicação e mudanças sociais; Mídia e 

Educação: Articulação meios de comunicação de massa e educação; Relação 

Comunicação/Educação; Processo educativo, aprendizagem e comunicação das classes 

populares; Estudos de recepção.   Dentre as referências que formam o núcleo estruturante 

desta cadeira estão Paulo Freire, Jesús Martin-Barbero, Guillermo Orozco-Gomez, Maria 

Aparecida Baccega, Maria da Glória Gohn, entre outros.  

Com a proposta de articular teoria e prática, a disciplina traz discussões e 

exemplos de intervenções sociais desenvolvidas na relação entre Comunicação e 

Educação, bem como da Educação Popular. Em tais discussões, são pontuados, 

construídos e reconstruídos muitos dos aspectos teórico-metodológicos da mídia-

educação na perspectiva da comunicação comunitária, um viés de reflexões e ações cujo 

objetivo não está somente em contribuir para um consumo e uma produção mais reflexiva, 

criativa e ativa dos meios de comunicação pelas crianças e jovens ou o sobre papel dos 

espaços educativos na relação entre educandos e mídia, mas, sobretudo, a apropriação do 

processo comunicacional tendo em vista a transformação social a partir do 

comprometimento dos sujeitos que vivem e atuam nas comunidades. Neste caminho, 

contabilizamos desde 2004 mais de 20 monografias que abordam a relação entre 

Comunicação, Educação, Cidadania e Comprometimento. Dentre elas está a que originou 
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a parceria entre as autoras deste texto, há quase 10 anos. (DELIBERADOR; LOPES, 

2010).  

Ainda no âmbito da pós-graduação latu-sensu, destacamos o curso de 

Comunicação e Educação ofertado pela Faculdade Cidade Verde, no município de 

Maringá-PR, em 2008 e coordenado pela professora Luzia Yamashita Deliberador. Nele, 

as discussões sobre a mídia-educação na perspectiva da comunicação comunitária se 

fortaleceram e foram abordadas em disciplinas que abordaram tanto núcleos teóricos do 

campo da Comunicação e Educação, como também propostas de experiências na interface 

entre tais áreas de saber. Ao fim, os artigos apresentados, em grande parte análise de 

vivências realizadas em espaços educativos formais e não-formais, foram para os 

estudantes uma porta de entrada de suas trajetórias acadêmicas em diversos programas de 

mestrado.  

A criação do curso foi fruto da demanda de estudantes formados e em formação 

de uma pequena faculdade também de Maringá. A Faculdades Maringá oferta o curso de 

Jornalismo desde o fim da década de 1990, cuja identidade na formação dos futuros 

jornalistas  está na compreensão do compromisso social que este profissional deve 

assumir. Ao longo de sua formação, o estudante tem contato com três disciplinas anuais 

que tratam direta e indiretamente da mídia-educação na perspectiva da comunicação 

comunitária. São elas: Comunicação Comunitária I e II; Leitura Crítica da Mídia I e II e 

Mídia-Educação I e II. As duas primeiras são ofertadas no 3º e 4º semestres e a segunda 

no 5º e 6º semestre de curso. Além do ensino, projetos de extensão desenvolvidos com os 

estudantes do curso também são espaços de construção teórico-metodológica da mídia-

educação na perspectiva da comunicação comunitária. Destacamos que trabalhos 

desenvolvidos nas disciplinas e nos projetos receberam premiações locais e nacionais. Ao 

todo, somam-se mais de 30 Trabalhos de Conclusão de Curso sobre a temática 

Comunicação; Educação; Cidadania e Comprometimento.  

 

Considerações finais 

 

No Brasil, o campo da Comunicação/Educação tem na universidade um 

importante espaço de desenvolvimento teórico-metodológico e também de sua 

legitimação. Não é diferente com o viés que articula Comunicação, Educação, Cidadania 

e Comprometimento. Neste artigo, buscamos apresentar como cursos de especialização e 

graduação em universidades públicas e particulares das cidades de Londrina e Maringá, 
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são o núcleo estruturante do que denominamos de mídia-educação na perspectiva da 

comunicação comunitária. São entrelaçamentos de teorias e práticas que se concretizam 

em intervenções sociais, cujo objetivo é contribuir para a formação de sujeitos críticos, 

ativos e criativos em sua relação com a comunicação e comprometidos com a 

transformação de sua realidade. 

Entendemos que para que a universidade cumpra de fato seu papel frente às 

demandas sociais colocadas, dois eixos são fundamentais. O primeiro deles é  o 

compromisso que um profissional deve ter com a sociedade e o segundo é superar a visão 

difusionista de uma universidade calcada no tripé ensino, pesquisa e extensão, para aquela 

que faz da extensão – ou comunicação – a articulação entre ensino e pesquisa. Ambas as 

questões estão baseadas nas ideias de Paulo Freire sobre a condição ontológica do ser 

humano e o papel da Educação nas mudanças sociais. Se assumimos que no contexto 

latino-americano e especificamente brasileiro, o campo da Comunicação/Educação é uma 

área de intervenção social na luta pela democratização da comunicação e pela 

emancipação dos sujeitos, aqueles que pesquisam e os espaços de pesquisa devem estar 

alinhados também em um propósito libertador de compromisso para com a sociedade.  
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