




Diva Silva
(Organizadora)

Educomunicação: refeexee e práticae na educação
1a Edição Eletrônica 

Uberlândia/Minas Gerais
Navegando Publicações

2017



Navegando Publicações
CNPJ –  18274393000197 

www.editoranavegando.com
editoranavegando@gmail.com

Uberlândia – MG
Brasil 

Conselho Editorial
Afrânio Mendes Catani – USP

Anselmo Alencar Colares – UFOPA
Carlos Lucena – UFU

Carlos Henrique de Carvalho – UFU
Dermeval Saviani – Unicamp

Cilson Fagiani - Uniube
Fabiane Santana Previtali – UFU

Gilberto Luiz Alves – UFMS
João dos Reis Silva Júnior – UFscar

José Carlos de Souza Araújo – Uniube/UFU
José Claudinei Lombardi – Unicamp
José Luis Sanfelice – Univás/Unicamp
Lívia Diana Rocha Magalhães – UESB

Mara Regina Martins Jacomeli – Unicamp
Miguel Perez – Universidade Nova Lisboa – Portugal

Newton Antonio Paciulli Bryan – Unicamp
Ricardo Antunes – Unicamp

Robson Luiz de França – UFU
Teresa Medina – Universidade do Minho – Portugal
Tristan MacCoaw – Universit of London – Inglaterra

Valdemar Sguissardi - Unimep

O conteúdo deste livro é de exclusiva responsabilidade dos autores. 

E2499 – Silva, Diva Souza (org.) – Educomunicação: reflexões  e
práticae  na  educação –  Uberlândia:  Navegando  Publicações,
2017.

ISBN: 978-85-92592-86-8  

   
1.  Educação  2.  Educomunicação  3.  Prática  educativa I.  Diva
Silva II. Navegando Publicações. Título.

CDD – 370.14

Revisão – Laura Lany da Silva Alves – Lurdes Lucena
Arte Capa – Christiane Pitanga 

Índices para catálogo sistemático
Educação 370
Ciências Sociais 300

http://www.editoranavegando.com/
mailto:editoranavegando@gmail.com


SUMÁRIO

Apresentação
Diva Silva

1

A eeperiência da educomunicação no conteeto da 
póe–graduação
Diva Silva

9

Educomunicação: aepectoe hietóricoe e 
perepectiva no Braeil
Avani Maria de Campos Corrêa

21

A dança na eecola como uma poeeibilidade 
educomunicativa
Maria Aparecida da Silva Moura

43

Educomueicalização: novae poeeibilidadee para o eneino 
de múeica nae eecolae 
Silvana Uliana

55

Ae práticae pedagógicae com o audiovieual: um eetudo 
na perepectiva educomunicativa
Mara Dutra Ramos Rios

71

Tecendo novae redee de conhecimento e 
rompendo paradigmae: educomunicação
Danielle Francine de Pinho Freire

85

DST (Debatee Socialmente Tranemieeíveie): o diálogo 
e a educomunicação como práticae 
libertadorae
Raphael Henrique de Araújo Vieira

103

O protagoniemo juvenil na produção de rádioeecola – 
um relato de eeperiência
Marlos Joaquim de Oliveira

117



Mecaniemoe midiáticoe virtuaie aproveitadoe em vertentee
educativae: fomentando a conecientização legal
Mário César Pintaudi Peixoto

129

Cultura, artee vieuaie e educomunicação: 
algune apontamentoe
Carina Aparecida Bento da Costa

145

Profeeeoree mediadoree e a conetrução de objetoe 
de aprendizagem em ecoeeietemae comunicativoe
Gilmara Ozorio da Silva Santos

159

Narrativa fotográfca: deeenho de luz
Valéria Patrícia Martins dos Reis

173

Aproeimaçxee entre o peneamento educacional 
de John Dewey e a educomunicação
Christiane Pitanga

191

O diálogo em redee eociaie na internet e ae novae dimenexee
 de tempo e eepaço em um ecoeeietema educomunicativo
Danilo Fonseca Silva

205

Sobre oe autoree 223



APRESENTAÇÃO

A obra “Educomunicação” é o Livro I de uma coleção intitu-
lada “Educação, Comunicação e Tecnologia”. Apresentar uma cole-
ção que retrata o trabalho de estudos e pesquisadas desenvolvidos
na graduação e na pós-graduação é de uma emoção ímpar. Aquilo
que nos move, que nos constitui nomeamos de experiência, que, de
acordo com Larrosa (2016) é o que “nos passa” e assim vivemos ex-
postos às experiências. 

Esse Livro I – Educomunicação retrata o movimento dessas in-
vestigações e é resultado de estudos e refexões de um grupo de pes-
soas que integra o GTECOM “Grupo de Estudos e Pesquisa em Tec-
nologias, Comunicação e Educação” que vem ao longo dos anos dis-
cutindo essas temáticas à luz de experiências cotidianas que mobili-
za a arte de compreender a própria prática profssional, docente e vi-
vencial até esse instante. 

O primeiro artigo A experiência da Educomunicação no contexto
da Pós-Graduação de autoria de Diva Silva, apresenta discussões acer-
ca 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 vivencia-
da 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.

O segundo artigo Educomunicação: aspectos históricos e perspec-
tiva no Brasil, de Avani Corrêa, versa sobre a interface entre a educa-
ção e a comunicação que vem se constituindo como um campo de
pesquisa, intervenção social e atuação profssional. Da confuência
entre essas duas áreas do conhecimento surge a Educomunicação.
Compreender a  Educomunicação como uma área de mediações, de
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interdiscursividade que trabalha com concepções de educação for-
mal e não formal a partir de ecossistemas comunicativos, que é o ló-
cus de ação da mesma, torna-se uma refexão necessária. É no âmbi-
to dessa compreensão que este estudo faz uma breve incursão na or-
ganização histórica da Educomunicação a fm de identifcar a gênese
da mesma e assim compreender a tessitura estrutural  deste novo
campo do conhecimento. Para tanto, a opção metodológica foi a pes-
quisa bibliográfca balizada nas concepções de Baccega (1998, 2011),
Citelli (2002), Freire (2005), Kaplún (1998), Gutierrez (1978), Soares
(2011), dentre outros.

O artigo de Maria Aparecida Moura intitulado  A Dança na
escola como uma possibilidade Educomunicativa busca analisar as contri-
buições da dança na escola muito além da mera reprodução de core-
ografas, mas como um espaço de produção do saber, no sentido de
integrar propostas e discussões coletivas na construção de um proje-
to e apresentação de espetáculo de dança. Valendo-se do uso e par-
ceria de ferramentas midiáticas procura-se enriquecer este processo,
abrindo espaço para a comunicação integrada à educação possibili-
tando uma prática educomunicativa. A metodologia utilizada é um
relato de experiência que enfatiza as infuências da dança e dos re-
cursos metodológicos no processo ensino aprendizagem no ambien-
te  escolar.  A dança na escola  se  constitui  como eixo temático  de
suma importância na prática pedagógica, além de contribuir para a
formação de um indivíduo crítico e refexivo.

O quarto capítulo é de autoria de Silvana Uliana e apresenta
Educomusicalização: novas possibilidades para o ensino de música nas es-
colas. Argumenta que a sociedade está cada vez mais condicionada
às tecnologias e mídias que promovem novos olhares, novos senti-
dos, permitindo mudanças e aberturas para novas práticas. Possibi-
lidades de integração das novas tecnologias estão sendo ampliadas e
refetindo diretamente na educação. Com isso, uma nova realidade
também se apresenta para o ensino de música nas escolas sob a pers-
pectiva  educomunicativa,  pois  os  avanços  tecnológicos  oferecem
inúmeras ferramentas e possibilidades de como ouvir, fazer e apren-
der música.  Nesse sentido, o presente artigo tem como fnalidade
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discutir o ensino de música nas escolas da educação básica e refetir
sobre a sua inter-relação com a educomunicação. Para isso, foi reali-
zada uma pesquisa bibliográfca com refexões sobre a infuência po-
sitiva que a linguagem e o ensino musical exercem na formação do
indivíduo. Com o estudo, percebeu-se a importância do ensino de
música no currículo escolar de forma educomunicativa, promoven-
do a formação integral do aluno, integrando e interligando saberes,
possibilitando novos conhecimentos.

O quinto capítulo trata sobre As práticas pedagógicas com o au-
diovisual:  um  estudo  na  perspectiva  educomunicativas,  de  autoria  de
Mara Dutra Rios. Busca relacionar os campos da comunicação e da
educação a partir  das práticas pedagógicas com o audiovisual  no
contexto escolar público. Apresenta o Portal do Professor como um
importante recurso ao docente que pretende trabalhar os conceitos
da educomunicação na escola. Destaca a importância da formação
continuada do professor e o processo de mediação para a transver-
salidade das mídias audiovisuais  como um desafo para a escola.
Considera a complexidade do momento histórico em que vivemos e
que seus processos de construção do sujeito decorrem dos novos
modos de apreensão do conhecimento. Procura encontrar nas práti-
cas atuais dos espaços de sala de aula, elementos que forneçam sub-
sídios para aprofundar nas questões relacionadas ao discurso áudio-
imagético dentro de uma perspectiva educomunicativa. Alguns au-
tores ajudaram a transitar por diversos campos, a exemplo do soció-
logo Manuel Castells. Para introduzir a concepção do campo educo-
municação  estabeleceu-se  diálogos  com os  pesquisadores  Martín-
Barbero, Ismar Soares e Adilson Citelli. Por fm, conclui que a pes-
quisa propiciou uma visão mais ampliada sobre a contemporaneida-
de e as questões signifcativas dos campos da educação e da comuni-
cação, especialmente as relacionadas ao processo de mediação e a
necessidade de educação docente e discente para as mídias audiovi-
suais.

Tecendo  novas  redes  de  conhecimento  e  rompendo  paradigmas:
Educomunicação,  é o capítulo de Danielle Freire que argumenta que
desde a década de 70 muitos debates foram realizados a respeito da
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Educomunicação, palavra esta que até o momento não fazia parte
dos estudos entre educação e comunicação.  Na América Latina o
professor e jornalista Mário Kaplún, mesmo sem usar o termo como
conhecemos hoje, já difundia em toda a América Latina práticas in-
terativas entre educação e comunicação. O presente artigo busca de-
senvolver um estudo acerca das práticas educomunicativas realiza-
das em uma escola de rede particular da cidade de Uberlândia, Mi-
nas Gerais. Além de relatar uma pesquisa aplicada nesta escola, este
artigo tem base conceitual ancorada por autores como Freire, Mar-
tín-Barbero, Libâneo, Moran entre outros. Os estudos apresentam os
avanços que a educomunicação tem vivenciado na rede particular
de ensino,  através  de  sua inserção  mesmo que não percebida,  as
práticas educacionais já existentes na educação.

O capítulo de Raphael Vieira provoca uma refexão com o tí-
tulo DST (Debates Socialmente Transmissíveis): O diálogo e a Educomu-
nicação como práticas libertadoras. Apresenta um relato de experiência
a  partir  do  projeto  educomunicativo  denominado  DST  realizado
com alunos do ensino médio em um colégio  da rede privada de
Uberlândia. O projeto propicia um espaço no qual os alunos constro-
em diálogos periódicos em ambiente escolar acerca de temas escolhi-
dos por eles mesmos, que envolvem sua realidade e se relacionam
com suas vivencias juvenis. Como refexão crítica acerca da prática,
discutiu-se sobre a atual conjuntura social da pós-modernidade, a
partir dos estudos de Bauman (2000) e Castells (1999); sua relação
com a educação contemporânea, permeada de uma nova acepção de
indivíduos, pautada pelo desenvolvimento das tecnologias e da in-
terconectividade, o que suscita novas formas educativas e de comu-
nicação. Espera-se que tal processo educomunicativo contribua para
um posicionamento do estudante como sujeito  participante da soci-
edade e do processo educativo, com voz e vez diante dos  diversos
discursos que bombardeiam esse indivíduo coletivo e interconecta-
do, contribuindo para uma educação libertadora,  conforme postu-
lam os apontamentos Educomunicativos.

O oitavo capítulo O protagonismo juvenil na produção de rádio-
escola - um relato de experiência de autoria de Marlos de Oliveira ob-
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serva que a educação nos moldes atuais não é capaz de atingir o ob-
jetivo explícito de sua defnição. Torna-se urgente uma abordagem
emancipadora que possa despertar nos discentes a pro atividade. 
Diante desta problemática, o presente artigo busca discutir acerca do
protagonismo juvenil, aliado à produção de rádio escola como inter-
face educomunicativa.  Para tanto se utilizou de metodologia partici-
pativa,  aliada a bases teóricas para analisar a experiência sobre o
protagonismo juvenil na produção de rádio em uma escola pública
do interior de Goiás. Ao fnal, os resultados evidenciam que o prota-
gonismo juvenil congregado à Educomunicação contribui qualitati-
vamente para o processo de ensino e aprendizagem, motivo pelo
qual o presente relato tende a contribuir para o aprofundamento da
discussão sobre  o  papel  da Educomunicação e suas  interfaces no
âmbito educacional.

Mecanismos midiáticos virtuais aproveitados em vertentes educati-
vas: fomentando a conscientização legal, de Mário César Pintaudi Peixo-
to, é o capítulo que aborda a utilização dos recursos midiáticos utili-
zados pelo professor em sala de aula para o processo de ensino e
aprendizagem, com a perspicácia de uso legal, sem demais prejuízos
e equívocos. Apresenta breve panorama dos direitos autorais, per-
passando os temas de propriedade intelectual e plágio. Aborda ain-
da os direitos de uso e demais cuidados na exposição e compartilha-
mento destas informações midiáticas que estão inseridos em seu am-
biente. Traz refexões sobre pirataria, com a inserção de orientações
sobre o uso dos recursos midiáticos, apresentando as penalizações
legais e trazendo ainda possibilidades de suporte e  orientação ao
professor.

O décimo capítulo, de Carina Costa, tem por título  Cultura,
artes  visuais  e  educomunicação:  alguns  apontamentos.  A temática  diz
respeito às refexões desenvolvidas na disciplina de Educomunica-
ção do Mestrado Profssional em Tecnologias, Comunicação e Edu-
cação da Universidade Federal de Uberlândia. Têm como fnalidade
refetir sobre a construção de saberes a partir de alguns apontamen-
tos históricos do desenvolvimento das artes  visuais  e  sua relação
com os processos culturais, comunicação, cibercultura e ensino da
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arte. A partir dessas considerações discuti sobre os desafos da esco-
la e da sociedade neste novo milênio e pensa as possibilidades do
ensino da arte através da linguagem de artes visuais e de ações edu-
comunicativas que possam sensibilizar e suscitar nos alunos novas
formas de se relacionar com o mundo, que colabore na formação de
cidadãos críticos e atuantes na sociedade.

Professores mediadores e a construção de Objetos de Aprendizagem
em Ecossistemas  Comunicativos  é  o  capítulo  de  autoria  de  Gilmara
Santos  e  visa  fornecer  subsídios  teórico-metodológicos  para  com-
preender as novas exigências profssionais do professor mediador
para a construção coletiva de OA – Objetos de Aprendizagem – a
partir de Ecossistemas Comunicativos. Tal perspectiva desdobra-se
em objetivos específcos, como analisar o perfl do professor media-
dor e as concepções de mediação tecnológica e mediação pedagógi-
ca; apresentar metodologias e estratégias para a construção coletiva
de OA como recursos pedagógicos que auxiliam as práticas educati-
vas;  estimular a construção de metodologias didático-pedagógicas
que possam contribuir com a função social dos Ecossistemas Comu-
nicativos no contexto educacional. A problemática foi delineada do
seguinte questionamento:  de que forma os Objetos de Aprendiza-
gem podem contribuir para o processo de ensinar e aprender no co-
tidiano escolar a partir de Ecossistemas Comunicativos. Para com-
por a fundamentação teórica buscou-se explorar a temática em ques-
tão numa abordagem qualitativa baseada em análise bibliográfca. O
estudo reafrma a importância do professor mediador complementar
a prática educativa, pautando-se na construção colaborativa de OA
em Ecossistemas Comunicativos. 

O décimo segundo capítulo é de autoria de Valéria Reis e
apresenta Narrativa fotográfca: desenho de luz. É uma refexão sobre a
utilização de uma mídia estática, a fotografa, como um meio de co-
municação e referência de expressão visual. Constitui-se de um rela-
to de experiência desenvolvido com alunos de uma turma do 1º ano
do ensino médio de uma escola da rede pública estadual de Araxá –
MG. Apresenta uma breve introdução à fotografa com seus aspec-
tos técnicos, estéticos e sociais que nos permitem discutir a relevân-
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cia deste meio de representação imagética para uma educação dialó-
gica e participativa. Fundamentado por diversos autores, este traba-
lho tem por fnalidade analisar a interlocução entre a fotografa e a
Educomunicação para o desenvolvimento humano.

Christiane Pitanga apresenta Aproximações entre o pensamento
educacional de John Dewey e a Educomunicação. Procurou identifcar os
pontos em comum entre a educação progressista proposta por John
Dewey e a educomunicação, uma interface entre educação e comu-
nicação. A partir da revisão bibliográfca constatou-se que tanto as
ideias de Dewey quanto a educomunicação defendem uma educa-
ção baseada em problematizações, voltada para a prática social e fo-
cada no aluno; uma educação dialética que considera a relação entre
as vivências do aluno e os saberes do professor um fator determi-
nante na construção do conhecimento.

E o décimo quarto e último capítulo fecha as produções des-
sa obra com Danilo Fonseca com o tema O Diálogo em redes sociais na
internet e as novas dimensões de tempo e espaço em um ecossistema educo-
municativo. As redes sociais na internet estão imbricadas aos tempos
e espaços acadêmicos, confgurando-se, se adequadamente incorpo-
radas aos processos educativos, como possíveis alternativas para in-
terações dialógicas no processo de construção do conhecimento. A
interação de docentes e discentes em redes sociais na internet, como
parte de um ecossistema educomunicativo, proporciona relações di-
alógicas que contribuem para a livre construção do saber, permeada
por ressignifcações tecidas por esses sujeitos. As experiências nos
ambientes real e virtual se imbricam e se complementam numa am-
pla efervescência dialógica e viabilizam a construção conjunta do co-
nhecimento, ultrapassando as fronteiras de tempo e espaço acadêmi-
cos.

Essa é uma obra que versa sobre diferentes lugares de fala
em torno de um eixo teórico que é a Educomunicação no movimento
da trama da experiência e da constituição dos sujeitos. 

Dê a sua cadência para essa leitura e se deixe envolver com
essas experiências. 

Diva Silva
___
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A EXPERIÊNCIA DA EDUCOMUNICAÇÃO
NO CONTEXTO DA PÓS–GRADUAÇÃO1

Diva Silva*

A EDUCOMUNICAÇÃO EM MOVIMENTO

Apresentar a experiência vivida na Universidade Federal de
Uberlândia  em seu Programa de Pós–Graduação  em Tecnologias,
Comunicação e Educação (PPGCE) com a temática ‘Educomunica-
ção’ como oferta de disciplina eletiva e como base teórico–metodoló-
gica para o desenvolvimento de pesquisa, é o objetivo central desse
capítulo. 

Dentre  os  conceitos  que  têm sido  discutidos  em torno  da
Educomunicação,  assumimos  a  perspectiva  apontada  por  Soares
(2011) que afrma que a Educomunicação é um campo de interven-
ção 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 afrmar que: 

[…] a educomunicação não pode ser vista como item progra-
mático a ser tratado no território restrito da didática ou como
mera capacitação para ajudar na aplicação das tecnologias da
informação ou comunicação ao ensino, mas como um campo
de refexão e intervenção social decorrente dos novos modos
de organizar, distribuir e receber o conhecimento e a informa-
ção (CITELLI, 2014, p. 70).

1 As ideias iniciais desse artigo foram apresentadas e discutidas no INTERCOM Nacional 2017
* Professora da Universidade Federal de Uberlândia na graduação e no Programa de Pós–Gra-
duação em Tecnologias, Comunicação e Educação. FACED/PPGCE/UFU. Coordenadora do
Grupo de Pesquisa em Tecnologias, Comunicação e Educação (GTECOM), vinculado ao Pro-
grama de Pós–Graduação PPGCE da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) registrado
no CNPq e certifcado pela IES.  email: diva@ufu.br
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Vista nessa perspectiva a área tem sido vivenciada no PPG-
CE 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 pesqui-
sas interdisciplinares que problematizem os aspectos que di-
zem 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 in-
formais da educação, de forma a garantir estudos em diferen-
tes  campos  de  atuação  dos  profssionais  de  comunicação  e
educação, abrangendo aspectos como formação de professores
para produção e uso das mídias, relações entre trabalho e edu-
cação, caráter educativo e formativo da comunicação, e lingua-
gens e produções midiáticas no contexto da educomunicação.
(PPGCE, 2012, p. 29)2

Em diálogo com os fundamentos da linha está o Grupo de
Estudo e Pesquisa em Tecnologias, Educação e Comunicação (GTE-
COM)3 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 deno-
minada 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

2htp://www.ppgce.faced.ufu.br/sites/ppgce.faced.ufu.br/fles/Anexos/Bookppage/mestpprofpco  
mpleto.pdf  
3 htp://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9753727468387303 
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a construção de ecossistemas comunicacionais em espaços educati-
vos”, de forma crítica. (p.64)

Isso foi assumido e ampliado ao se elaborar o plano de disci-
plina4 com a ementa:

Fundamentos e conceituação da educomunicação. Característi-
cas de produções educomunicativas em diversas mídias: con-
teúdos, formatos e tecnologias. A interface educação/comuni-
cação e seus refexos nas práticas educativas e na formação de
professores. A demanda do mundo contemporâneo por edu-
comunicação. A educomunicação e a responsabilidade social
dos profssionais de comunicação. Projetos de educomunica-
ção.

Nesse sentido a disciplina foi ofertada no primeiro semestre
de ingresso no programa e um grupo de mestrandos se matriculou
de maneira diversifcada em suas formações iniciais e,  ao mesmo
tempo, convergindo para uma linha que orienta o próprio progra-
ma. Em um mestrado profssional 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 ques-
tões de sua prática e buscar compreender a área de estudos e pesqui-
sa apresentando algumas contribuições. 

A EXPERIÊNCIA DA DISCIPLINA

A disciplina ‘Educomunicação’ com carga horária de 60h foi
oferecida no turno noturno e afnada com sua ementa, cenário e per-
fl de um mestrado profssional. O plano de curso foi desenvolvido
em etapas iniciando pelas bases teóricas e estudos que fundamen-
tam a área. Em seguida nos propusemos a conhecer produções edu-
comunicativas em suas características,  formatos e conteúdos,  bus-
cando 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

4 Ficha de Disciplina do curso. Documento interno da Universidade Federal de Uberlândia. 
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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 pu-
deram auxiliar na compreensão da área e suas representações. 

Outras problematizações foram feitas pelos pós–graduandos
e alguns trechos5 de seus resumos nos ajudaram a refetir sobre a
compreensão e enfrentamentos que estamos todos expostos:

De acordo com Citelli (2010, p.63) "os docentes continuam sen-
do o grande agente mediador dos nexos" comunicação e edu-
cação "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 comu-
nicativa presente no ato educativo, seja este no ensino presen-
cial ou a distância, o que se faz necessário é aproximar os pro-
fessores dos alunos e vice–versa. Com a chegada dos meios de
comunicação e o fácil acesso aos mesmos, percebemos a neces-
sidade de preparar profssionais 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 infuência que
a evolução tecnológica dos meios de comunicação tem exerci-
do na sociedade, na cultura, na forma de ser e de relacionar
dos sujeitos. Conforme Fígaro (2011, p. 97), “esse estreitamen-
to 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 disci-
plina, 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 pre-
vistos a partir de alguns eixos: a) os ecossistemas educomunicativos;
b) a linguagem como interface entre educação e comunicação; c) co-

5 Trechos postados no moodle sobre tarefas da disciplina. Arquivo pessoal. 
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municação, multimídia e formação de professores; d) a educomuni-
cação e a responsabilidade social dos profssionais 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–meto-
dológicas desse campo do saber, a educomunicação, apontam para
ações de intervenção social. Nesse sentido evidencia–se a área de in-
tervenção, como: educação para a comunicação; expressão comuni-
cativa através das artes; mediação tecnológica nos espaços educati-
vos; pedagogia da comunicação; gestão da comunicação nos espaços
educativos; e refexão epistemológica sobre a própria prática. E foi
nesse cenário, principalmente refetindo sobre a própria prática, que
os mestrandos começaram a ver a amplitude de suas experiências.

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. (LARRO-
SA, 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 ou-
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tras 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 sabe-
res 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 sen-
do ressignifcados, discussões políticas emancipatórias sendo viven-
ciadas, culturas sendo resgatadas e ensinadas, dentre tantas verten-
tes que, à luz da aproximação educomunicativa, tem se dado. 

Paralelo a esses relatos os grupos aprofundaram alguns con-
ceitos e desses fzeram propostas práticas de unir educação e comu-
nicação. Como exemplo a formação continuada de professores pos-
sibilitando o aprendizado sobre como desenvolver ofcinas de rádio,
vídeo, fanzine, dentre outros, que contribuíssem para melhoria do
processo de ensino e de aprendizagem.  

Figura 1: Slide apresentado por mestrandos da disciplina Educomunicação/ PPGCE

  
      Fonte: Arquivo Pessoal
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Figura 2: Ilustração e encarte apresentados por mestrandos da disciplina Educomu-
nicação/ PPGCE

         Fonte: Arquivo Pessoal

Essas, dentre tantos outros trabalhos apresentados nos semi-
nários da disciplina,  foram como fashes de possibilidades educo-
municativas  que poderiam ser  trabalhadas  em diferentes  espaços
formativos. Um princípio fundamental que permeou todo o proces-
so foi SEMPRE construir COM os sujeitos e não para os sujeitos. 

Como  parte  da  disciplina  e  avaliação  fnal  os  mestrandos
produziram artigos articulando suas vivências à inserção no mestra-
do 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. 

A EXPERIÊNCIA DA PESQUISA

À linha de pesquisa do PPGCE ‘Mídias, Educação e Comuni-
cação’ 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
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desde aproximações entre as áreas de educação e comunicação em
cenários escolares, passando por mídias sociais e sua possível contri-
buição em processos de ensino e de aprendizagem até áreas mais re-
centes como a de Educomusicalização.

Nossa hipótese é que os mestrandos tentam, a partir de ori-
entações, conjugarem sua prática profssional e/ou interesse de pes-
quisa às áreas do mestrado e que suscitem contribuições de base te-
órica e também desenvolvimento de produtos que respondam de al-
guma forma às demandas da sociedade. 

Nessa linha e com encontros de estudos e compartilhamento
de pesquisa o Grupo de Estudo e Pesquisa em Tecnologias, Educa-
ção 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 educo-
municação: análise em uma rede social na internet”. O objetivo cen-
tral da investigação foi investigar e analisar o processo dialógico en-
tre docentes e discentes que participaram de um grupo no facebookp
como complementação educativa em uma atividade educomunicati-
va na graduação. 

Uma das afrmativas do pesquisador foi perceber que:

Quando se aborda a motivação da expressão dos sujeitos en-
volvidos, há de se destacar a necessidade de engajar a juventu-
de no seu próprio processo educativo e ampliar as condições
para que tal fato se consolide. A criação de um ecossistema fa-
vorável  por  sujeitos  signifcativos  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 comuni-
cação mais intensa e sustentada por informações direcionadas
à  edifcação  de  uma  sociedade  mais  humanizada.  (SILVA,
2015, p. 24)

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. 
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Uma pesquisa mais recente é de Uliana (2017) que versou so-
bre “Educomusicalização: a educação musical sob a perspectiva da
educomunicação”. A pesquisa envolveu a Educomunicação e o ensi-
no de Música com o objetivo de investigar as possíveis contribuições
de ações educomunicativas em uma sala de musicalização no Con-
servatório Estadual de Música. 

Uliana (2017, p.51) afrma:

Desta forma, o ensino de música na perspectiva da Educomu-
nicação,  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, so-
ciais e práticas pedagógicas, que auxiliam o aluno a ampliar e
construir  conhecimentos  e  aprendizagens  signifcativas,  que
acontecem a partir de construções dinâmicas em que haja efe-
tiva 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 refexão e possível mudança da própria prática do-
cente. 

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 profssional da área. A pesquisadora inves-
tiga 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 chegan-
do, constatando a emergência da área de educomunicação e a neces-
sidade de mais investigações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que moveu a escrita desse artigo foi a necessidade de com-
partilhar a experiência vivida com a temática Educomunicação no
PPGCE/UFU na perspectiva de disciplina e de pesquisa.

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 técni-
cos, estímulos à visualidade, desafos suscitados pelos circui-
tos digitais, instigações provocadas pelas estratégias de produ-
ção, circulação e distribuição da informação e do conhecimen-
to (p.9).

É uma perspectiva que acolhe nossa intenção em transitar-
mos por ensino e pesquisa com vista à pluralidade de sujeitos e faze-
res, mas também à multiplicidade de dispositivos técnicos que con-
virjam para uma fnalidade de formação e emancipação dos sujeitos.
“Se antes foi fundamental formar para a recepção, agora é impres-
cindível  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 cons-
truímos colaborativamente os saberes.  

Romper  fronteiras,  dialogar,  implicar–se,  questionar,  viver
essa práxis e essas experiências que nos expõe a nós mesmos, intrin-
secamente, e ao outro, como sabedores do movimento dialético que
é Ser.
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EDUCOMUNICAÇÃO: ASPECTOS
HISTÓRICOS E PERSPECTIVA NO BRASIL

Avani Maria de Campos Corrêa*

1. À GUISA DE INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea experimentou nas últimas déca-
das novas possibilidades comunicativas no âmbito político, econô-
mico e tecnológico. A internet encurtou distâncias e rompeu com as
barreiras espaço–temporais permitindo que a informação chegasse
em tempo real alterando os hábitos das pessoas, inclusive propondo
novos métodos de compartilhar saberes e interagir com os conteú-
dos pedagógicos, transformando a maneira de ensinar e aprender.
Disso já se dera conta Libâneo ao afrmar que:

É verdade que o mundo contemporâneo – neste momento da
história denominado ora de sociedade pós–moderna, pós–in-
dustrial  ou  pós–mercantil,  ora  de  modernidade  tardia,  está
marcado pelos avanços na comunicação e na informática e por
outras tantas transformações tecnológicas e científcas.  Essas
transformações intervêm nas várias esferas da vida social, pro-
vocando  mudanças  econômicas,  sociais,  políticas,  culturais,
afetando, também as escolas e o exercício profssional da do-
cência. (LIBÂNEO, 1998, p.6–7).

Essas transformações impõem–se ao demonstrar o reconheci-
mento crescente quanto aos desafos educacionais, pois a era da in-
formação tem se frmado no mundo como uma realidade irreversí-
vel. As inovações das tecnologias recentes da informação e comuni-
cação (NTIC) foram imprescindíveis para este acontecimento, contri-
buindo para um cenário repleto de mudanças nas quais as pessoas
* Mestranda do Programa de Pós–Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação da
Universidade Federal de Uberlândia. Em 2015 cursou, como aluna especial, a disciplina Edu-
comunicação ministrada  pela Profª Dra Diva Souza Silva que resultou na produção aqui apre-
sentada. E–mail: avacorrea@hotmail.com 
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estão familiarizadas cada vez mais cedo com as ferramentas midiáti-
cas, até mesmo antes de serem alfabetizadas. Fato que gerou um for-
te impacto na educação, tendo em vista que modifcou a maneira
como os professores e estudantes se relacionam entre si e com o co-
nhecimento.

Espera–se,  como acredita  Almeida e  Prado,  que a refexão
proporcionada pelo:

[…] uso da tecnologia na escola, quando pautada em princí-
pios que privilegiam a construção do conhecimento, o apren-
dizado signifcativo, interdisciplinar e humanista, requer dos
profssionais novas competências e atitudes para desenvolver
uma pedagogia voltada para a criação de estratégias e situa-
ções  de  aprendizagem,  que  possam  tornar–se  signifcativas
para o aprendiz, sem perder de vista o foco da intencionalida-
de educacional. (ALMEIDA E PRADO 2005, p.12).

Esta demanda requer um olhar mais atento por parte do pro-
fessor no que se refere às atuais competências exigidas pela realida-
de da vida contemporânea que requer “uma actualização contínua
dos saberes” (DELORS, 1996, p.89), pois impõe ao docente novos de-
safos num processo permanente de aprender a aprender, o que de
acordo com Delors (1996, p. 89) denota que “a própria educação está
em plena mutação: as possibilidades de aprender oferecidas pela so-
ciedade exterior  à  escola  multiplicam–se  em todos  os  domínios.”
Doravante, se faz necessário pesquisar situações de aprendizagens
signifcativas que favoreçam a autonomia e a consciência crítica dos
alunos em relação à infuência e consequência das novas tecnologias
da informação e comunicação. No entanto, não se trata de uma visão
ingênua de alterar a abordagem tradicional de ensino para outras
inovadoras,  pois  isto  requer  refexões  sobre  como se  efetiva  essa
nova forma de aquisição do conhecimento por meio desta rede fexí-
vel e aberta. Deste modo, é válido recuperar Paulo Freire ao afrmar
que

O diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro
em que se solidarizam o refetir e o agir de seus sujeitos ende-
reçados  ao  mundo  a  ser  transformado  e  humanizado,  não
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pode reduzir–se ao fato de depositar ideias de um sujeito no
outro, nem tampouco tornar–se simples troca de ideias a se-
rem consumidas pelos permutantes. Não é também discussão
guerreira, polêmica, entre sujeitos que não aspiram a compro-
meter–se com a pronúncia do mundo, nem a buscar a verdade,
mas a impor a sua. (FREIRE, 2005 p. 91)

Sob essa ótica é possível afrmar que nesse processo é inad-
missível que haja uma mera transferência de conhecimentos, pois é
preciso considerar que o diálogo para Freire é a expressão da ação e
a refexão. 

Refetir sobre o papel da comunicação e educação neste con-
texto é imprescindível, uma vez que as instituições de ensino ten-
dem a protelar a absorção de tais inovações. Esta demanda vai além
da aquisição de equipamentos tecnológicos, pois as escolas precisam
rever suas práticas tradicionais que privilegiam apenas o acúmulo
de conhecimentos, composição que Paulo Freire (2005) denominou
de “educação bancária”1. Nesta perspectiva, Freire já alertava para
este tipo de educação em que há uma distância entre educador e
educando, ao favorecer a transmissão de conhecimentos por quem
domina e repassa o conteúdo e pelos educandos que recebem de
maneira pacífca. Em outras palavras, esse autor traz uma concepção
de educação que viabiliza práticas dialógicas e críticas que existem
no sentido de superar esse saber vertical, excludente e dominante na
relação professor–aluno.  

Isso, por sua vez, implica num descompasso como aponta a
refexão teórica de Citelli: “talvez o termo descompasso seja o mais
adequado para designar a situação presente vivida pelas escolas dos
ciclos fundamental e médio diante dos meios de comunicação e das
novas tecnologias” (CITELLI, 2000, p. 21).

O que se constata nessa análise é que a escola é uma institui-
ção social e está inserida em um ambiente de grande instabilidade
política e econômica, que altera constantemente prioridades e neces-
sidades, assim como cria, a cada momento, novas demandas a serem
1 A Educação Bancária, na perspectiva Freireana, pressupõe uma relação verticalizada entre
educador e educando, de modo que o educador detêm os conhecimentos e repassa aos edu-
candos que devem absorvê–la.
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satisfeitas por si mesma. Ainda diante desse descompasso, acredita–
se que é impossível pensar na educação dissociada da comunicação,
tendo em vista que uma está relacionada a outra favorecendo algu-
ma relação dialógica entre estas duas áreas do conhecimento.

Em consonância com tal contexto, Soares (2014, p.23–24)
ajuda–nos a compreender o conceito de educomunicação, que traz
em seu bojo uma dimensão complexa:

Para o exercício de seu escopo, o conceito da Educomunicação
pressupõe, contudo, a autonomia epistemológica de sua ação,
uma vez que busca sua sustentação não exatamente nos parâ-
metros da Educação (em suas flosofas ou didáticas) ou, mes-
mo, da Comunicação (em suas teorias e práticas), mas na in-
terface entre ambas (o mundo que se revela no encontro dos
dois campos tradicionais). No caso, a Educomunicação dialoga
com a Educação, tanto quanto com a Comunicação, ressaltan-
do, por meio de projetos colaborativamente planejados, a im-
portância de se rever os padrões teóricos e práticos pelas quais
a comunicação se dá. Busca desta forma, transformações soci-
ais que priorizem, desde o processo de alfabetização, o exercí-
cio da expressão, tornando tal prática solidária fator de apren-
dizagem que amplie o número dos sujeitos sociais e políticos
preocupados com o reconhecimento prático, no cotidiano da
vida social, do direito universal à expressão e à comunicação.

Julgamos  relevante  determos  na  análise  desta  afrmação
apresentada por Soares (2014), pois revela o substrato das possibili-
dades da Educomunicação que traz implicitamente a crítica social
no que se refere às desigualdades em prol da mudança social. Com
certeza, nesse sentido, a Educomunicação nos faz pensar e agir dife-
rentemente, favorecendo a refexão e ação. 

2. COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: NOVOS CAMINHOS QUE SE
APONTAM

A comunicação e educação são áreas já consolidadas e im-
prescindíveis no desenvolvimento humano, pois, nos relacionamos
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com o outro a partir da mediação e a comunicação. Mafesoli (2008,
p.20) propõe uma refexão pertinente ao frisar que “comunicação é
cimento social, a cola do mundo pós–moderno”, visto que, ela nos
une na medida em que na sociedade contemporânea, o homem só
pode existir e compreender–se na relação com o outro.

É ponto pacífco que a comunicação e a educação possam vir
a integrar–se, num campo específco e autônomo de intervenção so-
cial, pois, há possibilidades de exploração científca da interface en-
tre as mesmas.

Os estudos de Kenskpi (2008) apontam para a necessidade de
ampliarmos o sentido dos dois termos: educação e comunicação, a
fm de compreendermos a estreita relação entre estas duas áreas do
conhecimento. No entanto, é preciso compreender que o ato de co-
municar não pode fcar restrito ao uso das mídias no contexto edu-
cacional. A referida autora afrma que “a comunicação em educação
pressupõe um movimento entre pessoas que possuem em comum a
vontade de ensinar e aprender”. (p.650). Nessa lógica, é válido re-
lembrar Paulo Freire quando pactua que “a educação é comunica-
ção, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas
um encontro de  sujeitos  interlocutores  que buscam a signifcação
dos signifcados”. (FREIRE, 1977, p. 69). 

Em consonância com o exposto, é possível ponderar que é
inadmissível  que  haja  uma  mera  transferência  de  conhecimentos,
pois é preciso considerar que o diálogo para Freire requer respeito
aos saberes dos sujeitos envolvidos nesse processo. Daí advém a ne-
cessidade de compreendermos como a educação formal  oferecida
dentro do contexto escolar se relaciona com a comunicação.

Freire concebia a educação como prática da liberdade e fez
críticas às desigualdades sociais.  Além da perspectiva política,  ele
trouxe também a perspectiva ética em suas obras. A concepção Frei-
reana expressa uma perspectiva crítico–emancipadora onde há pos-
sibilidade de interação, transformação e mudança.

Toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um
que, ensinando, aprende outro que, aprendendo, ensina daí o
seu cunho gnosiológico; a existência de objetos e conteúdos a
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serem ensinados e aprendidos; envolve o uso de métodos, de
técnicas, de materiais; implica, em função de seu caráter direti-
vo,  objetivo,  sonhos,  utopias,  ideais.  Dai  a  sua  politicidade,
qualidade que tem a prática educativa de ser política, de não
poder ser neutra (FREIRE, 1996, p. 41).

Reconsiderar essa dinâmica entre essas duas áreas do conhe-
cimento  na  contemporaneidade  torna–se  refexão  necessária,  isto
porque as relações interpessoais requerem o processo comunicacio-
nal. No tocante à educação, ela está pautada em dois polos de inter–
relação, que são o processo ensino e aprendizagem. Soares (2000)
amplia essa análise, ressaltando que:

A história nos ensina, na verdade, que tanto a Comunicação
quanto  a  Educação,  ao  serem instituídas  pela  racionalidade
moderna,  tiveram  seus  campos  de  atuação  demarcados  no
imaginário social  como espaços independentes e  cumprindo
funções específcas:  a educação administrando a transmissão
do saber necessário ao desenvolvimento social e a comunica-
ção responsabilizando–se pela difusão das informações, pelo
lazer popular e pela manutenção do sistema produtivo através
da publicidade. (SOARES, 2000, p. 14).

É notório, por meio dessa perspectiva, que não há neutrali-
dade entre estas duas áreas do conhecimento, pois se opõem às idei-
as simplistas das condições históricas de reprodução de informações
e do uso de mídias. Nessa modernidade, em que o mundo experi-
mentou novas possibilidades de se comunicar com a sofsticação e a
popularização dos meios de comunicação que vai desde o acesso ao
rádio  até  a  chegada  da  internet,  vislumbraram–se  outros  olhares
para a comunicação. Sob este prisma, Baccega afrma que:

Comunicação é produção social de sentido. E esse sentido se
constrói nas relações sócio–históricas dessa sociedade pós–in-
dustrial. Os meios de comunicação, que são de natureza dessa
sociedade, atuam como fator de coesão social tanto nas peque-
nas regiões,  no nível  interno e/ou no nível  de suas relações
com o mundo, quanto em sociedades com grande complexida-
de social e cultural. Atuando privilegiadamente no cotidiano,
eles editam o mundo, agendam temas. Por essas característi-
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cas, a comunicação entra no processo permanente de produ-
ção de signifcado, portanto, de construção da realidade, em
todas as suas manifestações, quer sejam culturais, econômicas
ou políticas. (BACCEGA, 1998, p.9–10)

As referências a essas duas áreas do conhecimento indicam
que as mesmas possuem objeto de estudo diferenciado, o que contri-
bui para a independência de ambas, no entanto, há que se conside-
rar que partilham dos seguintes elementos: a informação e a lingua-
gem. A “informação é compreendida como matéria prima do conhe-
cimento, pois se utiliza dos fuxos informacionais para gerar, com-
partilhar, disseminar e apropriar informação e gerar novo conheci-
mento”. (VALENTIM e TEIXEIRA, 2012, p. 152–153). Ainda na linha
de raciocínio dessas autoras

[…] toda linguagem se constitui um processo mental de co-
nhecimento, segundo o qual somente através da informação
transmitida pelos fuxos de informação é possível criar a co-
municação de saberes acumulados entre os indivíduos que vi-
venciam  a  mesma  organização”.  (VALENTIM  e  TEIXEIRA,
2012, p.155). 

A partir daí surgem novas possibilidades entre a comunica-
ção e a educação,  entendida aqui não só a educação formal,  mas
também a não formal. A educação formal se constitui num espaço
institucionalizado que tem por objetivo a construção do saber. No
entanto, 

[…] a escola deixou de ser o único lugar de legitimação do sa-
ber,  pois existe uma multiplicidade de saberes que circulam
por outros canais, difusos e descentralizados, Essa diversifca-
ção e difusão do saber, fora da escola, é um dos desafos mais
fortes que o mundo da comunicação apresenta ao sistema edu-
cacional”.  (BARBERO, 2011, p. 126). 

Baccega (2011), ao defnir comunicação/educação como espa-
ço privilegiado da ação dos professores a apresenta como lócus na
formação dos sentidos sociais. Para essa autora “este processo envol-
vendo a comunicação/educação merece o lugar de segmento priori-
tário  das  teorizações  e  das  pesquisas  no campo da comunicação,
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pois permite que se leve em conta, sobretudo, o papel da mídia na
confguração da cultura”.  (BACCEGA, 2011, p.32). Obviamente que
não se busca aqui a competitividade com as mídias na atualidade,
até porque o poder desses veículos de comunicação é imensurável,
seja pela sua ação política, seja pela sua forma de manipular sem
controle e até mesmo por contribuições educativas.

Em decorrência desse raciocínio, a escola pode restabelecer
seu lugar de relevância,  desde que, nas palavras de Fígaro (2011,
p.94) “retome o conhecimento e a formação humanística que ela já
forneceu para repensar esse processo e a forma como temos aborda-
do os meios de comunicação”, por isso, analisar o papel da educação
nesse cenário é imprescindível. É importante que os professores es-
tejam atentos e questionem sua prática, tendo em vista que são me-
diadores e porque há potencial para isso. 

Por outro lado, refetir sobre o papel dos meios de comunica-
ção na educação é o grande desafo aos profssionais. Trata–se, por-
tanto, de desmistifcar as interrogações acerca da inter–relação entre
a educação e a comunicação, que reconhecem que essas duas áreas
“se distanciam, também, pelo tecido de seus discursos”. (SOARES,
2011, p.21). Ou ainda, “a educação e a comunicação jamais poderiam
integrar–se,  sob a suspeita de estarem perdendo sua identidade e
sua razão de ser”. (GARCIA apud SOARES, 2011, p.21).

Assim as discussões em relação à interface entre essas duas
áreas tornam–se cada vez mais intensas e consistentes, o que requer 

[…]  um  aprofundamento  teórico  deste  referencial  analítico
que supere a análise pontual de práticas que tematizam priori-
tariamente a incorporação das tecnologias da comunicação e
da informação no processo educativo”. (SOARES, 2011, p.22).  

 Nesse movimento é necessário atentar para os desafos que
se apresentam, a saber: a leitura crítica das mídias e tecnologias da
informação e comunicação, a qualifcação dos docentes para saber li-
dar com as mídias e as tecnologias da informação e comunicação, e,
sobretudo o cuidado em não reproduzir práticas pedagógicas tradi-
cionais por meio de novas ferramentas.
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Logo, é fato que a interface entre a comunicação e a educação
favorece a ruptura de paradigmas tradicionais, assim como eviden-
cia de maneira explícita a necessidade imperativa de buscar ações
que solidifquem essa inter–relação com o intuito de fomentar práti-
cas pedagógicas mais democráticas, interativas e colaborativas.

2.1. Educomunicação: novos olhares, outras possibilidades

Revisitar a origem da Educomunicação signifca compreen-
der as raízes históricas a respeito da inter–relação entre comunicação
e educação. Essas duas áreas associadas vêm se constituindo como
uma nova possibilidade de produzir conhecimento. Reconhece–se,
portanto, “a convergência das duas áreas, educação e comunicação,
criando um novo campo do saber, a Educomunicação, busca um ob-
jetivo comum que é a construção da cidadania” (FREIRE; CARVA-
LHO, 2012 p.1). 

Soares (2012) traz um olhar interessante ao enfocar a educo-
municação no campo da gestão, visando uma intervenção social, 

Entendemos a Educomunicação como um paradigma na inter-
face comunicação/educação, que busca orientar e dar sustenta-
ção ao conjunto das ações inerentes ao planejamento, imple-
mentação e avaliação de processos, programas e produtos de
comunicação, destinados a: – debater as condições de relacio-
namento dos sujeitos sociais com o sistema midiático, no con-
texto da sociedade da informação,  promovendo critérios  de
análise dos sistemas de meios de informação, assim como de
metodologias de utilização dos recursos tecnológicos em fun-
ção da prática da educação para a cidadania;  – promover e
fortalecer ecossistemas comunicativos de convivência, abertos
e participativos, nos espaços educativos, garantidos pela ges-
tão democrática dos processos de comunicação; e, fnalmente,
– ampliar o potencial comunicativo dos indivíduos e grupos
humanos. (SOARES, 2012, s. p.)

Do ponto de vista acadêmico, a educomunicação é um con-
ceito já consolidado, pois de acordo com Soares (2011) “não foi to-
mada tão somente como uma nova disciplina a ser acrescentada nos
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currículos escolares” (p.25). Pelo contrário, para esse autor a educo-
municação “está inaugurando um paradigma discursivo, transverso,
constituído  por  conceitos  transdisciplinares.”  (p.25).  Aliás,  como
uma  das  hipóteses2 apresentadas  na  pesquisa  desenvolvida  pelo
NCE/ECA/USP, é justamente por sua natureza relacional que esse
“novo campo se estrutura de um modo processual, midiático, trans-
disciplinar e interdiscursivo, sendo vivenciado na prática dos atores
sociais, através de áreas concretas de intervenção social”. (SOARES,
2011, p. 25).

Com efeito, podemos inferir que na década de 1970 o pesqui-
sador espanhol Francisco Gutierrez, um dos precursores a investigar
a inter–relação entre comunicação e educação, já ressaltava que os
métodos tradicionais de ensino não atentavam para aquele momen-
to histórico. Para o referido autor: “é urgente a necessidade de revi-
sar a educação à luz das novas exigências que nos oferecem os meios
de comunicação social, tanto por seu conteúdo quanto por suas for-
mas” (GUTIERREZ, 1978, p.14). 

Esse é o desafo para o educador que atua na área educacio-
nal, pois é necessário repensar seu papel, redesenhar suas práxis pe-
dagógicas e propor mudanças em sua função. No dizer de Barbero
(2011) “nada pode prejudicar mais a educação do que nela introdu-
zir modernizações tecnológicas sem antes mudar o modelo de co-
municação que está por debaixo do sistema escolar”. (p.123). Para
ele,  o modelo que predomina é “autoritário na relação professor–
aluno” e, consequentemente, “linearmente sequencial no aprendiza-
do” (p.123).

Outrossim, é principalmente Mario Kaplún, pesquisador que
introduziu pela primeira vez a concepção da Educomunicação, dan-
do maior coerência a palavra, tendo em vista que é a síntese da  con-
fuência entre comunicação e educação que “busca ressignifcar os
movimentos comunicativos no âmbito da educação” (BERNARDI,
2007, p. 3). Presume–se, que nessa concepção há uma comunicação
mediada entre os envolvidos. Para o referido autor, o uso das novas
2 Há três hipóteses desenvolvidas na pesquisa pelo NCE/ECA/USP, disponibilizada no artigo:
Educomunicação: um campo de mediações do Prof. Dr. Ismar Soares (2011, PP.13 – 29). Mais
informações sobre o NCE/ECA/USP acesse o endereço: <htp://www.cca.eca.usp.br/>
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tecnologias na educação é importante desde que aplicadas  com cri-
ticidade e não apenas como transmissão, e que estimule também as
suas potencialidades como emissores.

Segundo Kaplún,

De certo modo, pode–se dizer que é um modelo gestado na
América Latina. Mas, recebeu valiosas contribuições de peda-
gogos e sociólogos europeus e norte–americanos, na nossa re-
gião Freire e outros educadores imprimiram com clareza a ori-
entação social,  política e cultural  e  a elaboraram como uma
‘pedagogia do oprimido' como uma educação para a democra-
cia e um instrumento para a transformação da sociedade (KA-
PLÚN, 1998, p.45).

Nessa medida, Soares ratifca o posicionamento de Kaplún
ao referendar que:

No mundo latino, certa aproximação foi constatada graças a
contribuição  teórico–prática  de  flósofos  da  educação  como
Célestin Freinet ou Paulo Freire, ou da comunicação, como Je-
sús  Martín–Barbero  e  Mario  Kaplún.  Colaboraram  também
para essa aproximação o avanço das conquistas tecnológicas e
o  barateamento  dos  custos  dos  equipamentos,  o  que  levou
grupos ativos e organizados de especialistas a iniciarem um ir-
reversível processo de aproximação entre os dois campos. (SO-
ARES, 2011, p.15)

Nesse  contexto,  visualiza–se  a  contribuição  do  pedagogo
Francês Célestin Freinet que foi um impulsionador da inter–relação
Educação e Comunicação no contexto escolar ao propor atividades
escolares vivas, pois era contra o ensino tradicional, centrado na f-
gura do professor e a cultura livresca. 

Kaplún reconhece que Freinet o inspirou pedagogicamente,
pois o mesmo questionou o ensino tradicional, opondo–se a méto-
dos conservadores:

A primeira coisa que impressiona no exemplo de Freinet, e o
que constitui uma de suas mais importantes mensagens, é a
forma como encara a educação. Não, por certo, ele não busca
formas paliativas que poderiam torná–la um pouco menos to-
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lerável,  mas  sim,  transformando–a  em ação catalizadora  de
outra educação; não tentando maneiras sucessivas de negar o
papel tradicional que o sistema lhe prescrevia, mas transfor-
mando a difculdade em desafo,  mas construindo um novo
cenário pedagógico que potencializava as faculdades de seus
educandos para a autoaprendizagem. O jovem docente não se
preocupou como multiplicar o sistema já existente, mas como
criar outro polo educativo (KAPLÚN, 1998, p. 210).

Freinet propôs uma educação pautada em princípios orienta-
dos pelo senso de responsabilidade, cooperação, socialização, criati-
vidade, autonomia, comunicação, refexão individual/coletiva e afe-
tividade. Por meio de tais princípios transformou signifcativamente
a dinâmica da sala de aula. Para ele os trabalhos manuais tinham a
mesma importância das atividades intelectuais. Para Freinet o prin-
cípio flosófco que norteava seus estudos era 

Não está ao serviço de uma política, mas que tenha em conta
as necessidades de nossos alunos e suas contingências sociais.
Vale a pena lembrar que não são as nossas concepções sociais
ou políticas que determinam a nossa pedagogia, mas o exame
objetivo das condições é que determina o nosso esforço. (FREI-
NET, 1933, p. 187).

Para esse pedagogo há que se ponderar a realidade econômi-
ca e social das crianças, levando–se em consideração os interesses,
sonhos e necessidades das mesmas.

Na década de 70 desponta Paulo Freire frente a um cenário
de mudanças sociais no Brasil. O educador brasileiro, além de con-
tribuir com um pensamento dialógico, transformador e libertador,
tanto na educação nacional, quanto na educação latino–americana,
transformou–se em um expoente na história da Educação. Para com-
preender a interface comunicação/educação posterior aos anos 70 é
fundamental revisitar a concepção de Freire que desenvolveu princí-
pios consistentes que contribuíram para um novo modelo educomu-
nicacional. 

A concepção Freireana (2005) inspirou estudiosos da comuni-
cação na América Latina, a saber: Francisco Gutiérrez, Jesús Martín–

___
32



Barbero e Mário Kaplún. Constata–se que Martín–Barbero confere a
Paulo Freire 

[…]  la  primeira  teoria  latinoamericana  de comunicación,  ya
que no sólotematizóprácticas y processos comunicativos de es-
tos países sino que puso a comunicar a América Latina consi-
go misma y com el resto del mundo”. (MARTÍN–BARBERO,
2002, p. 20).

Parece oportuno retomar aqui o pensamento pedagógico de
Freire pelas contribuições epistemológicas, pois concebia a missão
da educação antes de tudo como um compromisso com a mudança
social. Trouxe uma perspectiva política e ética em suas obras. O pró-
prio método de alfabetização de adultos de Freire enfatiza a necessi-
dade de se levar em consideração a história de vida dos próprios
educandos numa perspectiva crítica. Fica evidente que a concepção
Freireana  desafa  a  ressignifcação dos  papéis  entre  educadores  e
educandos, visto que é imprescindível uma relação dialógica entre
os envolvidos para se estabelecer uma prática social transformadora.
Para ele a educação deve contribuir para o processo de transforma-
ção e de mudança.

Freire (2001) chama a atenção para a necessidade de se apro-
priar das tecnologias com discernimento a fm de estimular a huma-
nização do homem no sentido de questionar os meios de comunica-
ção e a quem os mesmos servem. Do ponto de vista do referido edu-
cador:

A educação não se reduz à técnica, mas não se faz educação
sem ela. Utilizar computadores na educação, em lugar de re-
duzir, pode expandir a capacidade crítica e criativa de nossos
meninos e meninas. Dependendo de quem o usa, a favor de
que e de quem e para quê. O homem concreto deve se instru-
mentar com o recurso da ciência e da tecnologia para melhor
lutar  pela  causa  de  sua  humanização  e  de  sua  libertação.
(FREIRE, 2001, p.98). 

 Tal concepção desafa a ressignifcação dos papéis entre edu-
cadores e educandos, haja vista que “não há na teoria dialógica da
ação, um sujeito que domina pela conquista e um objeto dominado”
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(FREIRE, 2005, p.192), superando dessa forma o ensino tradicional
baseado na reprodução do conhecimento. Abrindo espaço para “su-
jeitos  que se  encontram para a pronúncia  do mundo,  para  a  sua
transformação.” (FREIRE, 2005, p. 192).

Reiterando os argumentos de Freire:

A dialogicidade não nega a validade de momentos explicati-
vos, narrativos em que o professor expõe […] O fundamental é
que o professor e alunos saibam que a postura deles, do pro-
fessor e dos alunos, é dialógica, aberta, curiosa, indagadora e
não apassivada, enquanto fala ou enquanto ouve. O que im-
porta é  que professor  e alunos se assumam epistemologica-
mente curiosos (FREIRE, 1996, p. 86).

Nesse processo a relação dialógica entre os envolvidos é im-
prescindível para se estabelecer uma prática social transformadora.
Nesta perspectiva não há espaço para práticas autoritárias em sala
de aula, afnal, a concepção Freireana concernente à educação popu-
lar estremeceu as bases do ensino elitista e teve repercussão interna-
cional. Isso gerou uma ruptura no percurso histórico da comunica-
ção/educação, além de expressar o processo ensino e aprendizagem
em termos de dialogicidade. Sob essa lógica é possível constatar que
é na gênese da Educomunicação que está contida a concepção dialó-
gica de Paulo Freire.

Em 1996, foi criado na Universidade de São Paulo, o Núcleo
de Comunicação e Educação (NCE)3 que reuniu estudiosos de várias
universidades brasileiras  com intuito  de pesquisar  a inter–relação
entre Comunicação e Educação. De acordo com Soares (2005, p. 111)
“nenhuma educação pode ser realizada, no mundo contemporâneo,
fora dos espaços das mediações culturais, nos quais os processos e
meios de comunicação exercem papel fundamental”. Não se pode
ignorar que tanto a educação quanto a comunicação são condições
precípuas nas relações sociais. 

3 A referida pesquisa realizada pelo Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da Escola de
Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP) recebeu o título de Inter–re-
lações entre comunicação e educação na cultura latino–americana. Foi desenvolvida entre 1997
e 1998, contou com a participação de especialistas de 12 países da América Latina, sob a coor-
denação do Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares.
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Para Soares (2005), o que caracteriza o Núcleo de Comunica-
ção e Educação – NCE, “é a dinâmica da pesquisa–ação, o que signi-
fca produzir pesquisa para devolvê–la imediatamente à sociedade
através de assessorias e projetos de intervenção social.” (p. 112). Este
autor traz a defnição de Educomunicação como “um novo paradig-
ma discursivo transverso, estruturando–se, pois de um modo pro-
cessual, mediático, transdisciplinar e interdiscursivo, sendo vivenci-
ado na prática dos atores sociais através de áreas concretas de inter-
venção social” (SOARES, 1999, p.65).

Atualmente, a Educomunicação vem sendo amplamente pes-
quisada e debatida por muitos estudiosos no Brasil e América Lati-
na. A Escola de Comunicações e Artes (ECA/USP) constatou a neces-
sidade de ofertar curso de graduação, pós–graduação e atividades
de extensão nessa área. O curso tem como objetivo “formar profes-
sores para a gestão da comunicação em ambientes educativos ou em
áreas de produção destinadas à educação”. (SOARES, s.a.,p.14) 

2.2. Educomunicação: entre sentidos e signifcados 

A partir de um breve retrospecto percebe–se que o advento
da globalização está relacionado ao avanço tecnológico. Nessa mo-
dernidade observa–se que a informação não tem fronteiras, sendo
necessária cada vez mais a aquisição de conhecimentos para sobrevi-
ver diante de um mundo multinacionalizado que afeta todos os se-
tores da sociedade. Diante de tais refexões, Baccega (2004, p.126) si-
naliza que “o mundo, que sempre esteve em permanente mudança,
hoje tem altamente multiplicada a rapidez dessas mudanças, devido
ao avanço das tecnologias”. 

A familiarização com as tecnologias da informação e comuni-
cação, oportuniza a pesquisadores de várias áreas do saber possibili-
dades inesgotáveis de exploração científca e a partir disto vislum-
bram–se refexões acerca da interface reconhecida entre a comunica-
ção e a educação, denotando perspectivas de um novo campo for-
mativo denominado educomunicação. 
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Segundo  Soares  (2011,  p.13),  “frma–se,  principalmente  na
América Latina, um referencial teórico que sustenta a inter–relação
comunicação/educação como campo de diálogo, espaço para o co-
nhecimento crítico e criativo, para a cidadania e a solidariedade”.
Desse modo a Educomunicação não representa apenas a união des-
sas  duas  palavras,  porque ressalta  também um terceiro  elemento
que é a ação, isto é, a concepção do engajamento da educomunica-
ção com os fazeres sociais pela ampliação dos direitos a cidadania.
Soares acredita também que:

A interdiscursividade, vale dizer, o diálogo com outros discur-
sos, é a garantia da sobrevivência do novo campo e de cada
uma das áreas de intervenção, ao mesmo tempo que vai per-
mitindo a construção de sua especifcidade. Esse interdiscurso
é multivocal e o seu elemento estruturante é a polifonia. A al-
teridade é a dimensão constitutiva deste palco de vozes que
polemizam  entre  si,  dialogam  ou  complementam–se  (SOA-
RES, 2011, p.25).

Nesse sentido, há necessidade de interação/diálogo entre os
saberes, caso contrário à comunicação não ocorrerá. Por outro lado,
a educação pode contribuir no sentido de despertar nos alunos a
consciência crítica e questionadora a fm de se estabelecer relações
interpessoais mais solidárias e fraternas.

Soares (2000, p.26–27) reconhece que o campo da inter–rela-
ção comunicação/educação se materializa em algumas áreas concre-
tas de intervenção social, a saber: a) Educação para a Comunicação:
constituída pelas refexões em torno da relação entre os polos vivos
do processo de comunicação, assim como no campo pedagógico, pe-
los programas de formação de receptores autônomos e críticos ante
os meios;  b)  A área da Mediação Tecnológica  na educação:  com-
preendendo o uso das tecnologias da informação nos processos edu-
cativos; c) A área da Gestão da Comunicação nos espaços educati-
vos, voltada para o planejamento, execução e realização dos proces-
sos  e  procedimentos  que  se  articulam  no  âmbito  da
comunicação/cultura/educação,  criando  ecossistemas  comunicati-
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vos; d) A área da refexão epistemológica sobre a inter–relação co-
municação/educação como fenômeno cultural emergente. 

 É fundamental retomar o conceito de ecossistema proposto
por Martin–Barbero:

Na  relação  entre  Educação  e  Comunicação,  a  última quase
sempre é reduzida a sua dimensão puramente instrumental. É
deixado de fora o que é justamente estratégico pensar: que é a
inserção da educação nos complexos processos de comunica-
ção da sociedade atual, ou falando de outro modo, pensar no
ecossistema comunicativo que constitui o entorno educacional
difuso e descentrado em que estamos imersos. Um entorno di-
fuso, pois está composto de uma mescla de linguagens e sabe-
res  que  circulam  por  diversos  dispositivos  mediáticos,  mas
densa e intrinsecamente interconectados; e descentrados pela
relação com os dois centros: escola e livro que a vários séculos
organizam o sistema educacional. (MARTÍN–BARBERO, 2004,
p. 339–40)

Martín–Barbero (2004) ressalta a estrutura conservadora da
educação  e  alerta  que  não  há  uma maneira  uniforme de  pensar.
Apesar de a Educomunicação surgir amparada em duas áreas do co-
nhecimento que já estão consolidadas, ela já tem flosofa própria,
história e reconhecimento da sociedade. (SOARES, 2011). Por outro
lado, conforme Soares (s.a., p.14) 

[…] a emergência desse campo de atuação fez surgir também
o perfl de um novo profssional,  o educomunicador, com a
habilidade  de  planejar,  coordenar,  implantar  e  avaliar  suas
práticas pedagógicas, considerando a mediação dessas práti-
cas pelas tecnologias – analógicas e digitais –, com atenção aos
processos de gestão da comunicação, para que a educação de-
sejada ocorra.

Em  uma  de  suas  palestras,  Soares  (2012)  evidencia  que  a
Educomunicação tem dois períodos4:  2001 a 2011 referentes à pri-
meira década reconhecida e legitimada; de 2011 a 2021 refere–se ao

4 Ver mais dados sobre a palestra proferida pelo Prof. Dr. Ismar Soares no site: htps://youtu.-
be/8iMykp4ddXZI

___
37

https://youtu.be/8iMyk4ddXZI
https://youtu.be/8iMyk4ddXZI


segundo momento em que as práticas serão desenvolvidas, avalia-
das e sistematizadas, pois é fruto de uma práxis social.

Assim, percebe–se que o próprio pioneirismo dos pesquisa-
dores da ECA/USP trouxe contribuições relevantes e signifcativas,
tendo em vista a própria abrangência das pesquisas/produções aca-
dêmicas realizadas, demonstrando a dinâmica para a consolidação
da mesma,  pois  a Educomunicação foi  transformada em conheci-
mento científco.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Depreende–se por meio deste estudo que a interface entre a
comunicação e a educação são temas complexos, porém há a possibi-
lidade de aprofundamento e desdobramento entre estas duas áreas
do conhecimento.

A Educomunicação vem se frmando como campo epistemo-
lógico entre os pesquisadores e evidencia o desejo de mudança, de
produção de práticas pedagógicas inovadoras e democráticas a fa-
vor da cidadania.  A Educomunicação  vem contribuir  para  as  de-
mandas da sociedade hodierna, pois a mesma valoriza a práxis soci-
al. Afnal, a Educomunicação fez história e frmou suas raízes tanto
no espaço formal quanto informal.
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A DANÇA NA ESCOLA COMO UMA
POSSIBILIDADE EDUCOMUNICATIVA

Maria Aparecida da Silva Moura*

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo está estruturado em quatro partes. A pri-
meira aponta a importância da dança no ambiente escolar e suas
principais contribuições no processo ensino aprendizagem. A segun-
da apresenta os conceitos de Educomunicação, sua amplitude e sig-
nifcação no âmbito educacional.  A terceira faz uma concatenação
dessas duas práticas como campos de atuação e intervenção social,
com o objetivo de promover um espaço facilitador na construção de
novos saberes,  consolidar  uma  inter–relação  entre  comunicação  e
educação, democratizar o acesso à tecnologia e possibilitar a criação
de sistemas educomunicativos. Por fm, é relatada uma experiência
de  um  projeto  de  dança  e  apresentação  de  espetáculo  de  dança,
numa escola da Rede Municipal de Uberlândia – MG.

1.1. A dança na escola

Em princípio enfatizamos que a dança caracteriza–se como
uma das expressões artísticas presentes na sociedade desde a anti-
guidade. Podemos elucidar que na pré–história o homem dançava
por tudo que tinha signifcado: pela caça, pela colheita, pela alegria,
pela  tristeza,  pela  sobrevivência,  praticando  rituais  sagrados.  Na
Grécia antiga, a dança auxiliava nas lutas e aperfeiçoamento do cor-
po. Na modernidade a dança apresenta–se como uma manifestação
social e cultural.

* Mestranda do Programa de Pós–graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação da Fa-
culdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia. E–mail:  cidasmoura@yahoo.-
com.br 
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Lima (2010) clarifca que a dança no meio educativo não se
resume simplesmente a aquisição de habilidades motoras, reprodu-
ção de movimentos ou descoberta de potenciais, representa muito
mais que isso, agrega valores especiais como formação de hábitos e
atitudes, respeito à diversidade, cultura e arte. Além disso, a dança
promove o desenvolvimento da criatividade e sensibilidade possibi-
litando novas formas de linguagem que certamente infuenciam po-
sitivamente no processo ensino aprendizagem. 

A utilização da dança na prática pedagógica contribui de for-
ma signifcativa para a abertura de novos canais de aprendizagens e
processos de criação. O autor propõe como objetivo principal a refe-
xão da importância da dança na escola como um instrumento de so-
cialização além de colaborar para a construção de inúmeras expe-
riências corporais. Esses aspectos possibilitam aos educandos novas
formas de se expressarem. Ao mesmo tempo em que se comunicam,
têm oportunidades de interagir consigo mesmo, com os objetos e
junto ao outro, descobrindo novas formas de linguagens corporais,
contribuindo assim para o processo ensino aprendizagem.

Uma  proposta  de  dança  escolar  não  se  limita  apenas  ao
aprendizado de técnicas e estilos,  pois conforme Ferrari (2003, p.1)
"A Dança na escola não é a arte do espetáculo, é educação através da
arte". A autora também explicita a dança como uma das diversas
formas de manifestações nas quais se confrmam o sentido de ser e
se posicionar frente ao mundo permitindo uma abordagem mais re-
ceptiva às solicitações exteriores. Para que se possa atingir este fm,
o professor de dança deve pautar seu trabalho como agente facilita-
dor do processo, estimulando para novas aprendizagens para que a
modalidade não seja somente a representação ou cópia de algo que é
ensinado. É de suma importância permitir ao aluno que ele participe
como sujeito ativo no processo de aprender a aprender, assumindo
responsabilidades pertinentes.

Piccolo e Moreira (2009) esclarecem que a dança educativa
procura a expressão de sentimentos e emoções no sentido de mante-
rem vivas as tradições, crenças, mitos e fantasias. Perseguindo as re-
fexões dos autores, a dança da escola explora a criatividade, viabili-
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za a educação rítmica, canaliza a expressividade, amplia o vocabulá-
rio do ponto de vista das diversas linguagens corporais, desenvol-
vem o senso perceptivo e pensamentos críticos, bem como oportuni-
za a apreciação e valorização artística. Dessa forma, quem dança tem
mais facilidade para construir a imagem do próprio corpo, o que é
fundamental para o crescimento e a maturidade do indivíduo e a
formação de sua consciência social. A criança estimulada a se movi-
mentar pela dança suscita ampliar as possibilidades de explorar a
espontaneidade, aprimorar a comunicação, a mobilidade e as diver-
sas formas de expressão com liberdade.

Guariba (2005) expõe a dança como um conteúdo essencial a
ser trabalhados na escola, permitindo aos alunos a oportunidade de
conhecerem a si próprios e aos outros, com possibilidades de explo-
rarem o mundo da emoção e da imaginação ao mesmo tempo em
que se percebem novos sentidos e a exploração de movimentos li-
vres. Podemos então afrmar, que o ensino da dança dentro de uma
proposta pedagógica vai muito além do ensino de gestos, passos ou
técnica de dança aos alunos, é necessário que se crie uma interioriza-
ção desses movimentos para expressar sentimentos e emoções.

De acordo com o pensamento de Rocha e Rodrigues (2007) o
professor deve ter a consciência de que se deve inovar e ousar, que
os tempos de cópia já passaram, e que a preocupação deve ser em
uma formação integral do aluno, pois a dança viabiliza um processo
de construção que sai da reprodução e parte para o processo de cria-
ção. O aluno não deve se limitar a um simples imitador do que lhe é
ensinado, mas um criador em potencial de seus próprios conheci-
mentos, assumindo assim seu papel social, agindo como ser partici-
pativo, crítico e criativo.

Ferrari (2003) nos diz ainda, que a vivência das artes é neces-
sária na educação básica, sendo mais específca com a dança que ob-
jetiva proporcionar o desenvolvimento de uma visão mais crítica de
mundo ao aluno, contribuindo decisivamente para a formação de ci-
dadãos com mais criticidade e participação na sociedade em que vi-
vem.
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2.  A EDUCOMUNICAÇÃO: RECURSOS TECNOLÓGICOS,  UMA
PARCERIA DE SUCESSO

A Educomunicação de acordo com Soares (2000) agrega às
práticas didáticas aos sistemas de comunicação com o principal obje-
tivo  de  criar  e  fortalecer  ecossistemas  comunicativos  em  espaços
educativos criando ambientes abertos e democráticos. A Educomu-
nicação enquanto prática dinâmica e inovadora promove um campo
de mediação que busca alternativas direcionadas na ação, refexão,
pesquisa e trabalho na educação, fortalecendo essa inter–relação en-
tre a comunicação e a educação.

Neste  âmbito,  abre  espaços  para  o  diálogo,  conhecimento
crítico e criativo, solidário e cidadão. Dessa forma, integra a criação
de ecossistemas de comunicação, possibilitando novas formas de co-
laboração a fm de trabalhar as diversas modalidades de linguagens
nos espaços educativos. É fundamental despertar a consciência de
que a tecnologia/educomunicação não ocorre apenas no âmbito es-
colar, abrange inclusive os meios de comunicação e a família. Enfm,
não basta termos a tecnologia apenas na escola, é importante que
essa  “tecnologia”,  faça  parte  do  nosso  universo  para  vivermos  e
aprendermos a lidar com ela. 

Depreende–se dos estudos de Soares (2011), uma preocupa-
ção à temática educomunicação, destacando a importância quanto à
necessidade da associação, afnidade e conhecimento inicial dos mei-
os tecnológicos para que a educomunicação possa exercer a media-
ção desse aprendizado, utilizando formas inovadoras e interessantes
de atingir o conhecimento, abrindo canais de comunicação e de no-
vas aprendizagens, proporcionando assim mais conhecimentos.

O autor defende uma mudança emergente na educação em
nossa sociedade e para que haja essa transformação se faz necessário
um engajamento dos educadores, administradores, pais e alunos a
fm de fortalecer esse processo. O professor exerce um papel prepon-
derante nessas ações educativas e necessita de formação para apro-
priar–se das melhores formas de utilizá–las em sala de aula. 

___
46



3. A INTERFACE: COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO

É necessário um engajamento dos profssionais na busca de
conhecimentos  que solidifquem uma base  pedagógica  apontando
para novos caminhos e valorização de seu trabalho, buscando novas
alternativas para o ensino dessa modalidade. Projetos que contam
com a parceria da tecnologia tornam–se mais dinâmicos, atrativos,
ao mesmo tempo em que promovem a interatividade, oportunizam
diálogo dos meios de comunicação e a ação educativa. A dança se
encaixa perfeitamente nesta perspectiva e na construção de um siste-
ma educomunicativo. 

Nesta lógica, o aluno adquire além de uma consciência cor-
poral,  a  oportunidade de produzir  ações que vinculem as mídias
como fator enriquecedor e parceiro,  fomentando novas formas de
comunicação e propostas pedagógicas. Dessa forma, é possível favo-
recer meios para aprendizagens cooperativas e colaborativas, pro-
porcionando  dinâmicas  prazerosas  e  signifcativas  direcionando
para uma aplicabilidade pedagógica mais rica e interativa permitin-
do abordagens diferenciadas e dinâmicas no processo ensino apren-
dizagem.

Citelli (2011) se debruça na exposição quanto às implicações
contemporâneas da Comunicação e educação, explicita que há di-
versas formas para concatenar comunicação e educação, indicando
uma  nova  proposta  epistemológica,  apresentando  essa  temática
como um novo campo refexivo e interventivo. Faz apontamentos
das profundas transformações sociais que a tecnologia vem provo-
cando nos dias atuais e de alguma forma está impactando a socieda-
de, inovando, disseminando informações e produzindo novas for-
mas de conhecimento. 

Sartori  e  Soares  (2014)  ressaltam que atualmente  cada vez
mais os ambientes educativos estão viabilizando e introduzindo o
uso de novas ferramentas tecnológicas e nesse ínterim a aprendiza-
gem  colaborativa  tem  a  participação  efetiva  tanto  de  professores
quanto de alunos. É profícuo esclarecer o grau de importância dessa
relação e evidenciar que o conhecimento se alicerça por meio da in-
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teração entre ambos e a vivência dessa ação coletiva no processo en-
sino aprendizagem permite a aceitabilidade e respeito às diferentes
posições e opiniões, divisões de tarefas e o exercício de direitos e de-
veres, promovidos pelas interações sociais.

Freire (1996) explica que todo processo ensino aprendizagem
depende fortemente do interesse dos sujeitos  participantes.  Dessa
forma, a aprendizagem se concretiza principalmente na coletivida-
de, mas não perde de vista o indivíduo que é singular: contextual,
histórico, particular e complexo. Para o autor, o homem só passou a
ensinar quando descobriu que era capaz de aprender. Foi aprimo-
rando cada dia mais a capacidade de aprender que ele se descobriu
capaz de ensinar. Nessa perspectiva os professores enquanto ensi-
nam aprendem e os alunos enquanto aprendem ensinam.

Perseguindo  essa  refexão,  é  possível  compreender  que  o
processo ensino aprendizagem se solidifca na relação entre os indi-
víduos,  cada um com sua história e contexto de vida,  permitindo
uma relação permanente entre os sujeitos no processo ensino apren-
dizagem oportunizando a socialização de experiências e saberes.

Neste compêndio, cabe ao professor a responsabilidade em
desempenhar este importante papel num processo dinâmico–dialó-
gico,  promovendo  a  interface  entre  a  dança  e  educação,  criando
oportunidades de acesso ao conhecimento, além da compreensão de
novos olhares e novas percepções.

4. PROJETO DE DANÇA NA ESCOLA

O presente relato de experiência foi fruto do Projeto de Dan-
ça  na  Escola  Municipal  Professor  Ladário  Teixeira,  na  cidade  de
Uberlândia – MG que vigorou de 2004 a 2009. 

Os projetos em nossa escola surgiram da necessidade de per-
mitir à classe menos favorecida o direito a cultura e o lazer, não olvi-
dando aspectos ligados ao aprimoramento da afetividade e valores
humanos, elementos ancoradores da educação. Relataremos a orga-
nização e produção de espetáculo de dança, especifcamente no ano
de 2009. Neste ano, o projeto contou com a participação de 72 alu-
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nos. No início do ano dinamizamos a divulgação com visitas nas sa-
las de aula explicando sobre o mesmo, fzemos exposição de cartazes
no pátio, publicamos no jornalzinho da escola e encaminhamos bi-
lhetes aos pais para autorizar a participação dos educandos. Posteri-
ormente foram feitas as inscrições dos alunos.

Uma das premissas foi a prioridade dos alunos já participan-
tes do projeto para dar continuidade ao trabalho. Abriram–se novas
turmas devido à saída de turmas de nono ano. Marcamos reunião de
pais para explicar o funcionamento das atividades. A seguir foi or-
ganizada a divisão de turmas de acordo com as faixas etárias e orga-
nização dos horários e estabelecidos em cronograma duas aulas se-
manais geminadas no período contra turno.

Na primeira reunião com os alunos, após realização de dinâ-
micas corporais, entrosamento e socialização das turmas, procede-
mos então à discussão das normas, responsabilidades, direitos, de-
veres, hábitos, atitudes e a funcionalidade do projeto, bem como o
horário da realização das aulas, além da defnição do tema para a
produção de espetáculo de dança ao fnal do ano. Discutimos de for-
ma cooperativa e colaborativa ideias para o tema do festival.  Que f-
cou defnido como: Uma volta ao Mundo com passos de Arte. No to-
tal foram dez grupos participantes do projeto e a realização das au-
las e montagem das coreografas aconteceu de março a dezembro.
Em junho,  fzemos  reunião  para  defnirmos os  fgurinos  a  serem
usados no espetáculo e cada grupo trabalhou coletivamente na cria-
ção. 

Fizemos  orçamento  dos  fgurinos,  encaminhamos  bilhetes
aos pais solicitando autorização para a confecção. Agendamos o tea-
tro para a apresentação do espetáculo no mês de Setembro.

Como metas principais, visamos estabelecer e fortalecer laços
entre os alunos por meio de atividades corporais, oportunizando a
expressão de ideias, sentimentos, opiniões, trocas de experiências e
aprendizados, além de exercer a espontaneidade, criatividade, aten-
ção, concentração e memória.

Como metodologia, realizamos aulas teóricas abordando as
contribuições da dança no processo ensino aprendizagem e pesqui-
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sas na informática trabalhando a interdisciplinaridade; aulas práti-
cas com dinâmicas corporais, construção de coreografas e ensaios;
produção de textos, vídeos e exposição de fotos do processo e espe-
táculo.

Dessa forma pudemos contar com os recursos tecnológicos,
direcionando para diversas atividades interativas, promovendo uma
interface entre tecnologia, comunicação e educação, fortalecendo os
ecossistemas comunicacionais, com vistas a ações educomunicativas.

Ressaltamos aqui  as  ações democráticas  que permearam o
processo, bem como, a escuta de opiniões, a aceitabilidade de ideias
e consenso de maioria, as quais se realizaram sob a nossa orientação
e auxílio da professora do laboratório de informática.

 Pesquisa no laboratório de informática, referente aos países
de cada grupo (principais costumes,  danças típicas,  clima,
relevo e política);

 Apresentação em Power Point, dessas pesquisas promoven-
do uma atividade interativa e criativa, entre os grupos;

 Fotos de aulas e ensaios;
 Gravação e edição de músicas para o festival;
 Montagem de clipe para apresentação aos pais e convidados

antes da apresentação do espetáculo de dança;
 Montagem de clipe representando cada país, entre as apre-

sentações;
 Confecção de convites para o evento;
 Confecção de folders para o evento;
 Confecção de cartazes para o evento;
 Edição de músicas.

Para a realização do espetáculo alugamos um dos teatros da
cidade. Os ingressos foram feitos em gráfca e distribuídos aos alu-
nos para vender aos familiares e assim arrecadarmos verba sufcien-
te para custear o aluguel e frete de ônibus para locomoção da escola
ao teatro e vice–versa. No dia da apresentação pudemos contar tam-
bém com uma equipe multidisciplinar que nos apoiou em todas as
demandas.
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No hall de entrada do teatro fzemos uma exposição de fotos
das aulas e ensaios dos alunos. No início do espetáculo, exibimos
um vídeo mostrando a trajetória do trabalho.  No total foram dez
apresentações e contamos com um grupo convidado representando
a França na abertura do evento. As coreografas apresentadas pelos
alunos foram: Dança Africana, Dança Indiana, Dança Africana, Dan-
ça Árabe I e II, Dança Portuguesa, Dança Americana e Dança Brasi-
leira. Entre as apresentações exibimos vídeos curtos mostrando ima-
gens e a música representando cada um deles.

Realizamos reapresentação do espetáculo na escola para to-
dos  os  turnos,  fomos  convidados  para  participar  em abertura  de
evento do JCC – Jovens Construindo Cidadania no Ginásio Sabiázi-
nho com duas coreografas, participação do XVII Festival de dança
da Academia Alex dos Anjos com uma coreografa.

O processo avaliativo foi feito por meio de observação e in-
tervenção pertinente ao interesse, participação, dedicação, respeito à
professora e aos colegas, às normas do projeto, rodas de conversa,
preenchimento mensal de instrumental e no fm de processo, produ-
ção de texto explanando a experiência de participação do projeto e
apresentação no teatro, a fm de apontar os pontos positivos e nega-
tivos,  além de  sugestões  e  contribuições  para  possíveis  melhoras
para o próximo ano1.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na nossa concepção, a dança não é só ritmo, corpo e movi-
mento, é também conhecimento. A dança possibilita a sensibilidade
artística, a descoberta de diversas formas de expressão, permite ain-
da ampliar novas formas de linguagem.

A dança escolar oportuniza novas formas de conhecimento,
potencializa a autoestima, desenvolve a criatividade, motiva novas
criações,  proporciona  uma melhor socialização e  contribui  para  a
adoção de atitudes de respeito e responsabilidade, tornando–as mais

1 O  espetáculo  de  dança  “Uma  volta  ao  mundo  com  passos  de  Arte”  realizou–se  dia
05/10/2009 às 19h30 horas no Teatro Rondon Pacheco – Rua Santos Dumont, 517
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ativas, dinâmicas e participativas na sociedade. Nesse ínterim, o pa-
pel do professor é de suma importância porque estabelece a função
de facilitador deste processo. É ele quem viabiliza ações e fornece
suporte necessário para que os educandos possam interagir, refetir,
criar, solucionar, apresentar ideias e sugestões, e respeitar o outro

Por meio das experiências pessoais o aluno se torna capaz de
estabelecer um paralelo daquilo que já conhece com o conhecimento
que está sendo construído. Isto posto, é valoroso o professor dinami-
zar atividades direcionadas para o interesse dos alunos. Dessa for-
ma, oportuniza–se uma participação ativa desse processo, permitin-
do consolidar, ampliar e formular suas próprias respostas de forma
crítica e refexiva.

Rego (2000) defende que o processo de mediação se faz cons-
tante em todas as atividades e relações humanas, e é no ambiente es-
colar, que essas relações se confrmam, é nesse espaço que a criança
inicia suas primeiras relações humanas com pessoas diferentes do
seu núcleo familiar.

O tema: “Uma Volta ao mundo com passos de Arte”, possibi-
litou estimular, conhecer, conscientizar, respeitar e valorizar outras
culturas de uma forma rica e prazerosa. Buscou–se uma construção
coletiva, assim esta proposta colaborativa se fez assertiva no sentido
do  desenvolvimento  e  construção  do  conhecimento  em  torno  de
uma proposição. 

Vale a pena ressaltar que o acesso às novas tecnologias inter-
vém e modifca comportamentos interferindo de forma direta ou in-
direta nas relações sociais, viabilizando a aquisição de habilidades,
operação instrumental, obtenção de novos saberes e modo de viver.

A escola enfrenta o desafo de adotar e desenvolver práticas
pedagógicas com fnalidades educomunicativas a fm de viabilizar
ecossistemas comunicativos em que colaboração é inerente à aplica-
bilidade  pedagógica  e  ainda  abrir  caminhos  para  o  trabalho  em
equipe, refetindo a importância da troca de papéis, permitindo no-
vas experiências.

A prática desse projeto nos possibilitou difundir a arte, per-
mitindo que a cultura e o entretenimento façam parte da vida das
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crianças, jovens e adultos como forma de valorizar e reconhecer o
enorme potencial existente m cada um, que necessita de espaço e es-
tímulo para se desenvolver.
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EDUCOMUSICALIZAÇÃO: NOVAS
POSSIBILIDADES PARA O ENSINO DE

MÚSICA NAS ESCOLAS 

Silvana Uliana6

INTRODUÇÃO

Desde sempre a arte marca sua presença na história da hu-
manidade e,  praticamente em todas as formações e manifestações
culturais  como elemento integrador  do homem na sociedade,  em
que os conhecimentos e descobertas apreendidos são passados de
geração em geração de maneira formal e/ou informal. Esse processo
sempre existiu e se transformou no decorrer da história de acordo
com os valores estabelecidos em cada contexto cultural. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN (Bra-
sil, 1997) a arte, como área de conhecimento, refere–se às quatros lin-
guagens artísticas: Artes visuais, Música, Teatro e Dança sendo essas
linguagens tão importantes quanto os outros conhecimentos e conte-
údos no processo de ensino e aprendizagem. 

De acordo com a legislação educacional, a Lei de Diretrizes e
Bases da educação brasileira (LDB) – Lei 9394/96, "o ensino da arte
constituirá componente curricular  obrigatório,  nos diversos níveis
da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultu-
ral dos alunos" (BRASIL, art. 26, § 2º, 1996). Apesar das orientações
ofciais  para  o ensino de  arte,  como os  PCN e LBD, o ensino de
música não era conteúdo obrigatório por se apresentar incluso ao
ensino da arte. Somente em 2008, por meio da alteração e aprovação

6 Mestranda no Programa de Pós–Graduação em Tecnologia, Educação e Comunicação, do
Departamento de Educação da Universidade Federal de Uberlândia – UFU, Uberlândia, Mi-
nas Gerais. E–mail: silvanauliana@hotmail.com   
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da Lei 11.769/08 o ensino de música nas escolas passa a ser conteúdo
curricular obrigatório nas escolas regulares.

Assim, esse trabalho tem como fnalidade apresentar como a
música pode ser utilizada em sala de aula na visão educomunicati-
va. Além disso, descreve sobre os benefícios e a sua infuência positi-
va na vida e formação das pessoas, visto que a música unida a edu-
cação são instrumentos de transformação individual e social.

MÚSICA

A música é uma linguagem universal presente em todas as
culturas e épocas como forma de expressão humana. Ela é importan-
te em nosso cotidiano transmitindo signifcados com funções emoci-
onais, cognitivas e sociais para o indivíduo. De acordo com o Refe-
rencial Curricular Nacional – RCN (Brasil, 1998),

[…] música é a linguagem que se traduz em formas sonoras
capazes  de  expressar  e  comunicar  sensações,  sentimentos  e
pensamentos, por meio da organização e relacionamento ex-
pressivo entre o som e silêncio. (BRASIL, 1998, p. 45–48)

O RCN diz ainda que, a música é uma das formas mais im-
portantes de expressão humana e que a integração entre os aspectos
sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, bem como a interação soci-
al, proporciona sentido  à linguagem musical. Assim, a linguagem
musical, como outras formas de linguagem, contribui para o desen-
volvimento integral da criança para apreensão de conhecimentos em
qualquer atividade didática pedagógica.

Koellreuter (apud Brito, 2001), ao discorrer sobre os benefí-
cios  da música,  enfoca os  aspectos  sociais  da mesma.  Para  ele,  a
música tem como principal objetivo a formação integral do ser hu-
mano, pois como função socializadora, ela modifca o homem e a so-
ciedade através da ampliação de sua consciência. Nesse sentido, a
educação musical não visa somente a formação de um músico, mas
o desenvolvimento do ser humano nas questões afetivas e sociais, da
memória e do raciocínio lógico–matemático, além da formação das
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múltiplas habilidades humanas do desenvolvimento sensório–motor
e da cognição do homem. 

Para Andraus (2008), a música é uma prática social com sig-
nifcados e valores atribuídos às pessoas e à sociedade que a constro-
em, podendo ter grande signifcado no cotidiano escolar. Segundo
Beaumont (2003), para o ensino de música, deve–se considerar a di-
versidade cultural  e  musical  da comunidade escolar,  tendo como
ponto de partida a realidade a qual os alunos estão inseridos. 

A presença da música na escola como componente curricular
surgiu com a LDB – 9394/96, porém seu ensino só se efetivou com a
alteração e aprovação da Lei n° 11.769/08, em que o ensino de músi-
ca nas escolas passou a ser um conteúdo curricular obrigatório, exi-
gindo assim grandes mudanças no panorama da educação musical
no Brasil. No entanto, ainda percebe–se a difculdade da inclusão do
ensino de música nas escolas por diversos fatores como a falta de
material pedagógico e de professores qualifcados para atuarem no
espaço escolar. Assim, apesar de a música apresentar muitos benefí-
cios e estar presente no cotidiano das pessoas, a prática pedagógica
musical se mostra falha no cotidiano escolar. 

A música deve estar incluída efetivamente nos currículos da
educação  básica  pelo  seu  valor  no trabalho  pedagógico–musical
como um “processo contínuo de construção, que envolve perceber,
sentir, experimentar, imitar, criar e refetir” (BRITO, 2003, p.46). Des-
sa forma,  o papel da música para o desenvolvimento e aprendiza-
gem não deve focar a formação profssional  em música,  mas  sim
contribuir para a formação integral da criança dentro do seu contex-
to sociocultural. 

Segundo os PCN, os conteúdos sugeridos a serem trabalha-
dos se dividem em três grupos temáticos dos conteúdos musicais: 1)
Comunicação e Expressão em Música: Interpretação, Improvisação e
Composição; 2) Apreciação Signifcativa em Música: Escuta, Envol-
vimento e Compreensão da Linguagem Musical; 3) A Música como
Produto Cultural  e Histórico:  Música e Sons do Mundo (BRASIL,
1997). A partir  disso,  dá–se  a  importância  de  trabalhar  a  música
como disciplina com conteúdos específcos, porém sem ênfase a uma

___
57



formação musical, como a formação de instrumentistas. Dessa for-
ma, é relevante a inserção do ensino de música de forma interdisci-
plinar para promover a interação, troca de saberes e construção do
conhecimento transcendendo, assim, a linguagem musical (BRITTO,
2003).

De acordo com os PCN (Brasil, 1997),

Para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na
formação de cidadãos é necessário que todos tenham a oportu-
nidade  de participar  ativamente  como ouvintes,  intérpretes,
compositores e improvisadores, dentro e fora da sala de aula.
Envolvendo pessoas de fora no enriquecimento do ensino e
promovendo interação com os grupos musicais e artísticos das
localidades, a escola pode contribuir para que os alunos se tor-
nem ouvintes sensíveis, amadores talentosos ou músicos pro-
fssionais.  Incentivando  a  participação  em  shows,  festivais,
concertos, eventos da cultura popular e outras manifestações
musicais, ela pode proporcionar condições para uma aprecia-
ção rica e ampla onde o aluno aprenda a valorizar os momen-
tos importantes em que a música se inscreve no tempo e na
história. (BRASIL, 1997, p. 40)

Segundo  Werle  (2011),  para  que  haja  a  possibilidade  da
música cumprir esse papel na formação dos indivíduos, o professor
deve desenvolver e organizar de maneira criteriosa as atividades e
os conteúdos próprios da linguagem musical, resgatando e atribuin-
do novos signifcados e importância para diferentes situações cotidi-
anas vividas. Para Ciszevskpi (2010), o professor deve assumir o pa-
pel de mediador nas atividades, com o objetivo de motivar e orien-
tar os alunos para pensar de forma crítica e criativa, proporcionando
situações e condições propícias para que eles sejam protagonistas de
suas ações. 

O  desenvolvimento  do  aluno  encontra–se  relacionado  à
apropriação da cultura, tornando próprios dela mesma os modos so-
ciais de perceber, sentir, falar, pensar e se relacionar com os outros.
Quanto mais vivência a criança tiver, mais signifcativa e produtiva
será sua imaginação.
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Nesse sentido, o ensino de música na escola alcança um es-
paço mais amplo de convivência e de ações comunicativas com tro-
cas de saberes, experiências, informações, percepções e sentimentos,
com a possibilidade da integração musical às práticas pedagógicas,
que visam à formação integral do aluno, estabelecendo conexões en-
tre ideias e habilidades, conhecimentos e sentimentos através de ex-
pressões, sons, gestos.

Pode–se defnir  esse conjunto de ações ligadas ao planeja-
mento e implementação de processos com o intuito de criar e fortale-
cer ecossistemas comunicativos, como Educomunicação.

EDUCOMUNICAÇÃO

Desde sempre, as pessoas estabelecem formas de comunica-
ção. A comunicação é a forma de interação das pessoas entre si e
com o meio, seja ela por fala, fguras, gestos, símbolos, sinais, sons,
desempenhando um importante papel na formação do indivíduo.
Através  da comunicação e  interação das  pessoas  que se  formam,
transmitem e vivem as culturas. Esse diálogo se amplia e concretiza
o conhecimento crítico e criativo para o exercício da cidadania e o vi-
ver em sociedade. 

De acordo com Soares (2007), tradicionalmente entende–se a
educação como a transmissão do saber e, a comunicação como res-
ponsável pela transmissão das informações, o fazer popular, a publi-
cidade. Através da comunicação e educação, pode–se perceber e vi-
venciar as mudanças de paradigmas, pois o conhecimento se dá fun-
damentalmente no processo de interação e de comunicação (SOA-
RES, 2007). Da mesma forma Drueta (2007) diz que, tanto a infor-
mação como o conhecimento possuem a dimensão social pelo fato
de serem compartilhados e comunicados.

Ao analisar a palavra educomunicação percebe–se a inter–re-
lação do termo educação com comunicação. E, na prática, seria pos-
sível uma separação? Para se viver em sociedade deve haver a co-
municação e,  para que haja o mínimo de civilidade deve haver a
educação, seja essa formal ou informal.  Ao se inter–relacionar,  as
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pessoas se "educomunicam", pois transmitem o saber ou fazem uso
dele. Muitas vezes nos reportarmos à educomunicação a meios e tec-
nologias de comunicação, no entanto é também um componente pe-
dagógico, pois a ela abrange o processo educativo, seja ele realizado
com ou sem o uso de meios. São ações educomunicativas aquelas
que acontecem dentro do espaço escolar e promovem o seu inter-
câmbio com a sociedade. É através desse intercâmbio que geram as
ações que contribuem para a construção da cidadania e sua relação
com o mundo.

Para Soares (2002), o conceito de educomunicação é defnido
como:

[…] o conjunto das ações inerentes ao planejamento,  imple-
mentação e avaliação de processos, programas e produtos des-
tinados a criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos em
espaços educativos presenciais ou virtuais, assim como a me-
lhorar o coefciente comunicativo das ações educativas, inclu-
indo as relacionadas ao uso  dos recursos da informação no
processo de aprendizagem. (SOARES, 2002, p. 24)

Diante dessa realidade, fca evidente a preocupação de pes-
quisadores em debates que inter–relacionam os temas comunicação
e educação, métodos didáticos e pedagógicos com o intuito de pro-
mover a inter  e  transdisciplinaridade.  O sistema educacional  será
mais atrativo e educativo se houver maior interação comunicacional
à disposição dos alunos (KAPLÚN, 1998). 

Nota–se  que,  muitas  vezes  a  educomunicação  ocorre  nas
ações escolares, porém não de maneira consciente, planejada, siste-
matizada e intencional. Nesse sentido, percebe–se a importância de
uma refexão sobre as ações do professor/educomunicador em rela-
ção ao trabalho interdisciplinar para efetivação de um processo de
ensino–aprendizagem que promova a ampliação e produção de co-
nhecimentos com aprendizagens signifcativas e dinâmicas, a partir
de uma comunicação dialógica, participativa, aberta e bidirecional.
Para Freire (1983), "a educação é comunicação, é diálogo, na medida
em que não é transferência de saber, mas um encontro de sujeitos in-
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terlocutores que buscam a signifcação dos signifcados" (FREIRE,
1983, p.46).

A escola é um espaço importante para a construção de valo-
res,  ou seja,  deve desempenhar seu papel como mediadora social
que, através de questionamentos, discussões e refexões, pode traba-
lhar a formação do ponto de vista crítico de seus alunos, visando à
educação  para  a  cidadania  (LIMA,  2007).  Nesse  sentido,  autores
como Soares (2007) e Lima (2007) falam sobre a necessidade da pre-
paração de professores para esse novo paradigma da educação, no
qual eles devem acompanhar a revolução tecnológica e dar sentido e
vida ao ensino.

Cada vez mais se percebe a integração entre os meios de co-
municação da família, escola, e da sociedade como um todo e, cada
qual com suas particularidades e importância, já se integram no dia
a dia das pessoas. O conhecimento só se dá através da interação com
os outros e da comunicação aberta. Para Moran (2000), 

[…] um dos eixos das mudanças na educação passa pela trans-
formação em um processo de comunicação autêntica e aberta
entre professores e alunos, principalmente, incluindo também
administradores, funcionários e a comunidade, notadamente
os pais. Só vale a pena ser educador dentro de um contexto co-
municacional  participativo,  interativo,  vivencial.  (MORAN,
2000, p. 27)

São grandes os avanços e inovações dos meios de comunica-
ção,  tecnologia  e,  cabe  a  educação  acompanhar  esse  movimento.
Desde o século XX as possibilidades da integração de novas tecnolo-
gias estão sendo ampliadas, refetindo diretamente na educação (PI-
RES, 2010; BARBERO, 2014). Nesse sentido também são grandes os
desafos no campo da educomunicação. É necessária a qualifcação
adequada  dos envolvidos no sistema educacional para atuarem na
educação tradicional com novas roupagens e em conjunto com as di-
versidades tecnológicas que se apresentam cada vez mais e em gran-
de velocidade no cotidiano da sociedade em geral. Faz–se necessário
uma educação crítica e consciente da utilização da tecnologia e mei-
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os de comunicação e, sua importância na vida das pessoas dentro e
fora da escola. 

Para o universo musical isso também é uma realidade, pois
as pessoas apresentam novas maneiras de ouvir e fazer música. Uma
nova realidade com os avanços tecnológicos, os quais oferecem inú-
meras ferramentas e possibilidades de acesso, interação e novas for-
mas de aprendizado com a música.  

EDUCOMUSICALIZAÇÃO

As pessoas estão rodeadas de música a todo o momento, seja
no celular, no rádio, internet, TV, ambientes. Esse contato e vivência
com vários estilos e gêneros musicais faz com que as pessoas cons-
truam seus gostos e realidade musicais. A convivência com novas
tecnologias, multimeios e outros meios em que a música esteja pre-
sente podem infuenciar na educação musical tanto no sentido peda-
gógico,  estético, funcional como na valorização da mesma (HUM-
MES, 2004). 

O professor pode utilizar dessa realidade como recurso para
o ensino de música nas escolas. O professor tem o papel de valorizar
e trabalhar as músicas do cotidiano da criança, mas também deve
apresentar os diferentes estilos, ampliando assim, o repertório musi-
cal, abrindo possibilidades para o novo (LIMA, 2012). 

Segundo os PCN (Brasil, 1997), com essa diverdidade musi-
cal e amplitude tecnológica, a escola precisa dar espaço para o aluno
trazer sua realidade musical para sala de aula:

[…] acolhendo–a, contextualizando–a e oferecendo acesso às
obras que possam ser signifcativas para o seu desenvolvimen-
to pessoal em atividades de apreciação e produção. A diversi-
dade permite ao aluno a construção de hipóteses sobre o lugar
de cada obra no patrimônio musical da humanidade, aprimo-
rando sua condição de avaliar a qualidade das próprias pro-
duções e as dos outros (BRASIL, 1997, p, 53).

A escola tem papel fundamental na sociedade, pois é em seu
espaço que acontecem as mediações, trocas de experiências e sabe-
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res, podendo estabelecer relações entre os conhecimentos que os alu-
nos trazem para a sala de aula com outros saberes, inclusive as vi-
vências  e  conhecimentos musicais  (HUMMES,  2004).  O ensino de
música na escola deve promover a participação do aluno de forma
ativa, refexiva, crítica e criativa. Um ensino e aprendizagem conec-
tado ao exercício da cidadania que vai além da escola. 

Neste sentido, o ensino de música nas escolas deve extrapo-
lar as atividades de divertimento, passatempo, como "pano de fun-
do" de outras atividades. Ela deve ter seu espaço efetivo como disci-
plina curricular, interagindo com outras áreas para abrir possibilida-
des de construção do conhecimento dos alunos, bem como:

[…] conhecer o universo musical  construído pela sociedade,
compreendendo–o a partir de uma visão crítica, preparando o
espírito para a seleção e assimilação de uma cultura rica e dig-
na, não se tornando escravos dos maneirismos mercenários e
simplórios da indústria cultural (MARTINS, 2014, p. 2).

O ensino de música na escola na perspectiva da educomuni-
cação, ou seja, a educomusicalização1,  nos reporta a integração de
atividades que envolvem dimensões midiáticas, culturais, sociais e
práticas pedagógicas que, auxiliam o aluno ampliar e construir co-
nhecimentos e aprendizagens signifcativas, que acontecem a partir
de construções dinâmicas em que haja efetiva interação entre os en-
volvidos. 

A musicalisação está interligada a educação escolar, social e
a comunicação, pois elas se comunicam, educam, sensibilizam e con-
tribuem para a transformação de realidades e pessoas. A educomu-
sicalização na educação escolar, desde o ensino básico, é imprescin-
dível, pois visa a interdisciplinaridade, ligando, integrando e pro-
movendo novos conhecimentos, os quais os conteúdos se dialogam,
relacionam e se completam (LIMA, S/D).  A educomusicalização é
um campo que se comunica com conhecimentos pedagógicos que
envolve vários saberes,  afetando campos educacionais,  culturais  e
1 O conceito educomusicalização é a articulação de educação, comunicação e musicalização. O
conceito foi criado com base na prática de ensino de uma professora de quarto ano do ensino
fundamental do projeto TIME. (CAMARGO et al, 2014, p. 295) 
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sociais, além de fazer conexões com outras áreas, discursos, ideias e
pensamentos que possibilitam a promoção do desenvolvimento in-
tegral do aluno (LIMA, S/D). Alguns pesquisadores puderam obser-
var e vivenciar as contribuições que a educomusicalização possibili-
ta no espaço escolar.

EDUCOMUSICALIZAÇÃO NA PRÁTICA

No intuito de investigar trabalhos realizados sob a perspecti-
va educomusicalização, foi realizada uma pesquisa por meio de con-
sulta em sites de busca da internet e foram encontradas apenas duas
publicações sobre o assunto.

O estudo qualitativo realizado pela autora Bueno (2013), ar-
gumentou e analisou a inter–relação da educomunicação na educa-
ção musical no espaço escolar e, como as tecnologias e as mídias in-
fuenciam a nova maneira de ensinar e aprender música. Com o ob-
jetivo de apresentar o que se considera educação musical com quali-
dade e analisar sua  inter–relação com a educomunicação, a autora
utilizou os conceitos de educomunicação de Soares (2002) e os três
princípios baseados no referencial teórico de educação musical de
Swanwickp que são: considerar a música como discurso; considerar o
discurso musical um dos outros; e prezar pela fuência do início ao
fnal das práticas musicais, respeitando o discurso musical dos sujei-
tos envolvidos e suas interações. O estudo foi realizado dentro de
um projeto de complementação curricular "Programa Viva a Escola",
da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, em Curitiba, no ano
de 2009, pelas condições ideais de pesquisa que o programa oferecia
como, homogeneidade na carga horária, no número de alunos e pro-
fessores habilitados. Assim, participaram deste estudo jovens de 11
a 18 anos, de cinco escolas consideradas de classe média, onde foram
observadas as aulas de música e a análise de entrevistas semiestru-
turadas com 5 professores e 63 alunos . 

Por meio da análise da observação e entrevistas com os parti-
cipantes do projeto, foi considerado que ocorreu uma educação mu-
sical de qualidade no contexto escolar, o que constatou fuência mu-
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sical em momentos signifcativos de composição, performance e apre-
ciação musical. Foi possível, ainda, identifcar interações sociais com
momentos de interiorização da compreensão e da construção do co-
nhecimento musical, bem como a infuência das mídias e a presença
de tecnologias nas aulas de música na escola. Entretanto, para Bueno
(2013), apesar do estudo desenvolvido no "Programa Viva a Escola"
apresentar sua efetividade na educação musical no contexto escolar,
também foi constatado nos contextos investigados que a educomu-
nicação não aconteceu de forma intencional, planejada e sistematiza-
da Assim, mostrou–se a necessidade de planejamento e sistematiza-
ção, para que se efetivasse plenamente a inter–relação educomunica-
ção no ensino/aprendizado da música. 

Nesse sentido, a autora conclui que a escola deve privilegiar
práticas que promovam essa interação, bem como desenvolver estra-
tégias que visam a formação de ouvintes aptos, consumidores cons-
cientes e críticos, e produtores responsáveis, uma vez que o mundo
atual  vive  sob a  infuência  do universo das  comunicações  e  que,
cada vez mais está trazendo novas formas de ouvir e de fazer músi-
ca. A autora ressalta:

[…] a importância da presença da educação musical e da edu-
comunicação no currículo da educação básica, enfatizando a
necessidade de que este seja reformulado a partir da interdis-
ciplinaridade e do aprender a aprender, ou seja, a partir das
interconexões de conhecimentos, tendo em vista a formação ci-
entífca e o avanço de competências e abordagens em face das
novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação.  (BUENO,
COSTA, BUENO, 2013, p. 506)

Outro estudo que mostra a experiência realizada sob a pers-
pectiva da educomusicalização é a do projeto "Saltimbancos: Musi-
calização, Currículo, Teatro e Comunicação na Radio Web" (D'Abreu
et al, 2010) que, está incluso no projeto TIME – Tecnologias e Mídias
Interativas  na Escola,  desenvolvida  entre  os  anos  2007 e  2009 na
UNICAMP e duas escolas de Hortolândia, que vivenciaram a hori-
zontalidade, na qual alunos e professores aprendem e se formam
mediante as múltiplas possibilidades de conexões entre saberes e co-
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nhecimentos. A experiência articulou a formação continuada de pro-
fessores à formação de alunos das séries iniciais do ensino funda-
mental no uso de recursos educomunicativos utilizados ao ensino e
aprendizagem em que, professores e alunos vivenciaram o prazer de
aprender  pela  experiência.  A  experiência  de  educomusicalização
aconteceu no projeto "Saltimbancos: Musicalização, Currículo, Tea-
tro e Comunicação na Radio Web", o qual envolveu dimensões midi-
áticas, culturais, musicais e pedagógicas. O projeto levou os alunos a
conhecerem uma banda de música,  os  instrumentos  musicais  e  a
preparação, criação e implantação da bandinha na escola. Para o de-
senvolvimento das atividades no projeto, foram utilizadas as tecno-
logias como computador,  internet, rádio, videos, textos, para terem
acesso aos materiais e informações necessárias para a produção de
conhecimentos efetivos acerca da história, personagens e a essência
do musical Saltimbancos. Posteriomente, foi realizada a produção de
instrumentos musicais e composições textuais e musicais.

A experiência de Educomusicalização foi construída por alu-
nos e professores, através das vivências das práticas de aprendiza-
gem, envolvendo a comunidade escolar. Os alunos do projeto se en-
volveram no processo de ensinar a utilização dos recursos midiáti-
cos para professores e alunos da escola que não estavam integrados
no projeto. A comunicação educativa exige a cooperação e colabora-
ção. Assim, as atividades do projeto cumpriram sua meta por meio
de ações interativas que criaram pontes nas relações aluno, mundo e
escola, envolvendo várias áreas do saber e a transdisciplinaridade
(LIMA, s/d apud D'Abreu, 2010). Assim, concluiu–se que é possível
com a educomusicalização, através da prática de ensino e aprendiza-
gem sem hierarquias, professores e alunos vivenciarem e aprende-
rem as atividades pela experiência do fazer.

Para os autores D'Abreu et al (2010): 

[…]  novas  dinâmicas  educacionais  pela  educomusicalização
provaram através do projeto TIME que é possível ampliar e
otimizar as formas de ensinar e aprender, esperando que os
atores escolares entendam a riqueza e a importância da comu-
nicação midiática e lancem–se às experiências, cientes de que
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as mudanças refetem no contexto pedagógico, uma vez que o
saber não está mais centrado unilateralmente e tão pouco cir-
cunscrito ao espaço escolar (D'ABREU et al, 2010, p. 84)

Em relação às pesquisas citadas, percebe–se que os contextos
investigados mostraram–se aptos para o desenvolvimento da educo-
municação e educação musical, em que é possível haver interação
humana signifcativa e que o aluno seja o autor de seus atos, a partir
de experiências vividas e compartilhadas. No entanto, é indispensá-
vel a intencionalidade, planejamento e sistematização para que de
fato essa inter–relação educomunicação e educação musical aconte-
çam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos pontos expostos neste trabalho, pode–se concluir
que a música está presente na vida das pessoas e contribui de forma
positiva nos aspectos emocionais, cognitivos e sociais do indivíduo,
indo além de uma disciplina inserida nos currículos escolares e um
conhecimento a ser adquirido. A música pode mudar comportamen-
tos, estabelecer vínculos sociais, ampliar horizontes e ajudar na for-
mação integral do ser humano. Com sua função socializadora e co-
municativa é uma prática social que pode atribuir valores e signif-
cados tanto no cotidiano escolar quanto no contexto social.

Com o avanço e inovações dos meios de comunicação e tec-
nologias percebe–se a necessidade de repensar o ensino de música
nas escolas, pois esta deve transcender o ato de apenas repassar con-
teúdos. O ensino de música deve promover novos saberes, olhares e
sentidos, de forma inter e transdisciplinar, prazerosa e lúdica, a fns
de permitir mudanças e aberturas para novas práticas educomunica-
tivas, que visam à construção do conhecimento dentro da realidade
da criança.  

Por meio da descrição dos projetos de trabalho citados neste
artigo sobre a educomusicalização, foi possível perceber a importân-
cia do ensino de música no currículo escolar de forma educomunica-
tiva, a qual permite a formação integral do aluno, agregando e inter-
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ligando saberes, além de possibilitar novos conhecimentos. Assim, a
educomusicalização permite que o aluno aprenda por meio dos mei-
os tecnológicos e comunicativos, com trabalho coletivo, organizado,
cooperação e interação de todos os envolvidos. 

Portanto, é necessário repensar e propor práticas pedagógi-
cas educomunicativas em que, através de novas dinâmicas, seja pos-
sível efetivar o ensino de música nas escolas de forma que os alunos
e professores vivenciem o aprender pela experiência.
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AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM O
AUDIOVISUAL: UM ESTUDO NA

PERSPECTIVA EDUCOMUNICATIVA1

Mara Dutra Ramos Rios *

INTRODUÇÃO 

A presença das tecnologias na educação, principalmente das
mídias audiovisuais nas escolas públicas brasileiras têm sido assun-
to que traz em seu bojo diversas nuances que merecem um estudo
detalhado. Iniciamos com a alteração na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional 9.394/96 – LDB2 quando o governo aprova a Lei
nº 13.006, de 26 de junho de 2014 – e torna a exibição de flmes de
produção nacional obrigatória nas escolas de ensino básico por, no
mínimo, duas horas mensais, exigindo assim, que sejam repensadas
as práticas pedagógicas que acontecem nesse campo.

Além da referida lei, o ensino escolar passa por um processo
de transformação devido à forte infuência exercida pelas novas tec-
nologias de informação e comunicação contemporâneas. De acordo
com Castells (1999) a sociedade está cada vez mais interconectada,
vivemos em uma sociedade em rede, na qual as tecnologias se tor-
nam um importante recurso a ser explorado na educação.  

1 Algumas ideias da temática foram apresentadas e discutidas no II Seminário Anhembi Mo-
rumbi de Comunicação e Educação.
* Professora Pesquisadora do CEaD/UFU, Mestra em Tecnologia, Comunicação e Educação
pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Especialista em Markpeting e Graduada em
Administração pelo Centro Universitário do Triângulo (UNITRI). Integra o Grupo de Pesquisa
em Tecnologias, Comunicação e Educação (GTECOM), o qual é vinculado ao Programa de Pós
Graduação PPGCE/UFU, registrado no CNPq e certifcado pela IES.  (e-mail: mara.ead.ufu@g-
mail.com).
2 Acrescenta § 8º ao ART. 26 da LEI Nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as di-
retrizes e bases da educação nacional, para obrigar a exibição de flmes de produção nacional
nas escolas de educação básica
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No  entanto,  o  ponto  de  partida  das  atuais  mudanças  no
mundo latino situa–se nos anos de 1980 a 1988, quando o número de
emissoras de televisão se multiplicou. Período em que o Brasil e o
México adotaram satélites próprios permitindo assim abrir conexões
a nível mundial3.  Cabe ainda esclarecer, que a princípio,  segundo
Castells (1999, p. 357) “o que a TV representou, antes de tudo, foi o
fm da Galáxia de Gutenberg, ou seja, de um sistema de comunica-
ção essencialmente dominado pela mente tipográfca e pela ordem
do alfabeto fonético.” Desse modo, entendemos que: 

A revolução tecnológica que vivemos não afeta apenas indivi-
dualmente a cada um dos meios, mas produz transformações
transversais que se evidenciam na emergência de um ecossiste-
ma educativo conformado não só por novas máquinas ou mei-
os, mas por novas linguagens, escritas e saberes, pela hegemo-
nia da experiência audiovisual sobre a tipográfca e a reinte-
gração da imagem ao campo da produção de conhecimentos.
(MARTÍN–BARBERO, 2014, p. 66, grifo do autor).

Entretanto,  trabalhar  com  a  linguagem  audiovisual  é  um
grande desafo para escolas, professores e até mesmo para os alunos.
Porque além do saber pedagógico para as mídias, não são todas as
instituições de ensino que possuem estrutura com acesso aos recur-
sos tecnológicos necessários. Por outro lado, apesar das difculdades
encontradas, existem práticas educomunicativas com o uso do audi-
ovisual que podem ser adotadas no ambiente escolar público com o
uso dos recursos disponíveis no Portal do Professor.

Diante dessa problemática com o uso da linguagem audiovi-
sual na escola, surgem alguns questionamentos: Como têm sido uti-
lizados os flmes/vídeos na sala de aula? Como se confgura o papel
do professor neste contexto áudio–imagético? O que o governo tem
feito no sentido de disponibilizar os recursos audiovisuais?

Assim, considerando o momento tecnológico atual e a neces-
sidade de um maior envolvimento do governo, das instituições de
ensino e dos atores envolvidos na educação, o presente artigo tem

3 ALFONZO, A. Televison de servicio público y televison lucrativa em América Latina. Cara-
cas: Doc. Ministerio de la Cultura, 1990.
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por objetivo discutir a temática acerca das práticas pedagógicas com
o audiovisual nas escolas públicas brasileiras, com o propósito de
apresentar o Portal do Professor como um importante recurso ao do-
cente que pretende trabalhar com os conceitos da educomunicação
no âmbito escolar.

Considerando os objetivos deste estudo,  utilizou–se a pes-
quisa bibliográfca com abordagem quali–quantitativa, já que dispo-
mos  de  dados  numéricos  e  qualitativos.  Inicialmente  abordamos
conceitos de educomunicação e a formação de professores, depois os
recursos audiovisuais na escola, na sequência o portal do professor
como iniciativa do Ministério da Educação e por fm os relatos dos
professores sobre a experiência audiovisual na escola.

O presente relato advém de uma pesquisa exploratória reali-
zada a partir da vivência de uma disciplina no mestrado no primeiro
semestre de 2015. Houve a aproximação com uma escola da rede pú-
blica do município de Uberlândia, MG, e por aceitação espontânea
os professores do 6º ao 9º ano responderam a um questionário atra-
vés de e–mail com o recurso Google Docs4 a respeito da utilização de
recursos audiovisuais e sobre o conhecimento a respeito de Educo-
municação. 

Responderam ao questionário de um universo de 17 (dezes-
sete), 11 (onze) professores da referida instituição, o que circunscre-
ve o corpus da análise.

A EDUCOMUNICAÇÃO E A FORMAÇÃO DO PROFESSOR

A relação entre a comunicação e a educação não acontece por
mero acaso, vem em um momento importante e ao mesmo tempo
conturbado no ensino, deriva da infuência que a evolução tecnoló-
gica dos meios de comunicação tem exercido na sociedade, na cultu-
ra, na forma de ser e de relacionar dos sujeitos. No entanto, mesmo
possuindo características distintas a comunicação e a educação apre-
sentaram no mundo latino, certa aproximação foi constatada em vir-

4 É um pacote de aplicativos do Google que funciona totalmente on–line e permite criar, editar,
visualizar e compartilhar documentos de textos, como por exemplo, questionários.
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tude das contribuições dos flósofos da educação como Célestin Frei-
net, Paulo Freire, e da comunicação como Martín–Barbero e Mario
Kaplún.

Segundo Soares (2011) a ‘relação’ entre as duas áreas é o ele-
mento que constitui esse novo campo, denominado educomunica-
ção. Dessa forma, entendemos que a comunicação faz parte educa-
ção e vice–versa. Ambas as áreas se complementam, tornando algo
maior, mais abrangente e que possibilitará trazer novos conhecimen-
tos e melhorias para a sociedade. 

Não  contrário  a  essa  concepção  de  educomunicação,  mas
contribuindo  para  o  desenvolvimento  do  campo  Martín–Barbero
(2011, p. 123) alerta que “nada pode ser mais prejudicial à educação
do que nela introduzir modernizações tecnológicas sem antes mudar
o modelo de comunicação que está por debaixo do sistema escolar.”
Ao fazer essa afrmação explica que atualmente ainda predomina
um modelo de educação vertical, autoritário na relação professor–
aluno, onde o professor é o detentor de todo o conhecimento e o alu-
no apenas repete o conhecimento por ele transmitido. 

Além disso, Lima (2011) alerta sobre a necessidade de uma
maior atenção quanto à comunicação e orientação dos educadores
no exercício da prática docente, e no uso competente desses meios
em sala de aula. Ressalta ainda, a necessidade de trabalhar a leitura
crítica dos meios de comunicação com os alunos. Diante dessas colo-
cações pontuamos a importância  da inserção da Comunicação no
trabalho dos educadores, principalmente a partir de duas frentes: na
sala de aula com os alunos e na refexão sobre a recepção da comuni-
cação nas diversas mídias.

Diante  das  colocações  apresentadas  pelos  pesquisadores
Lima (2011) e Martín–Barbero (2011) percebe–se que boa parte da
responsabilidade em transformar a educação recai sobre a atuação
docente. E neste contexto:

[…] são compreensíveis os motivos que levaram alguns pro-
gramas de licenciatura, de cursos de formação de professores,
de áreas de Pedagogia, a incluírem em suas grades curricula-
res, ainda que muitas vezes, de maneira desordenada, difusa,
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incompleta, tímida, disciplinas com o título de: Mídia e educa-
ção, Educação para a Mídia […] (CITELLI, 2011, p. 65).

Apesar de já existirem algumas ações no sentindo de formar
professores para trabalhar com questões da comunicação na educa-
ção, fca evidente que isso é feito de forma muito sutil. É necessário
investir na capacitação e na formação dos docentes para que se sin-
tam preparados para enfrentar os desafos oriundos das novas tec-
nologias, e que as estratégias e metodologias trabalhadas sejam insti-
tucionalmente garantidas.

Percebe–se que a educomunicação é um novo campo de diá-
logo, possui um caráter crítico e criativo, voltado para a cidadania e
a solidariedade. Surgiu diante de uma revolução tecnológica ancora-
da em duas importantes áreas para a sociedade, educação e comuni-
cação, e acredita–se que essa relação entre as áreas estará ao longo
do tempo sendo consolidada. 

O RECURSO AUDIOVISUAL NA ESCOLA

A partir do surgimento da fotografa e do cinema no século
XIX e ao longo do século XX, com a popularização das imagens tele-
visivas, as novas tecnologias surgem, especialmente a digital,  com
todas as suas possibilidades de criação e manipulação da imagem. O
desenvolvimento das tecnologias midiáticas com o advento da inter-
net tem exigido da escola uma constante refexão e novas posturas
frente as  possibilidades do audiovisual  como meio de  aprendiza-
gem.  Todavia,  saber  utilizar  corretamente  o  produto  audiovisual
como articulador pedagógico no contexto escolar ainda está, na mai-
oria das vezes, uma prática cercada de receio, equívoco e desconhe-
cimento.

Pires (2010) aborda a ligação entre comunicação e educação
sob o ponto de vista da experiência audiovisual nos espaços educati-
vos, como um grande desafo para a escola,  à medida que geram
comportamentos diferentes do habitual. A cultura midiática não faz
a divisão entre o sensível e o inteligível; a atividade refexiva do en-

___
75



tretenimento, assim sendo produz incômodo a ordenação das disci-
plinas clássicas apesar de produzir novas formas de linguagem.

Os flmes e vídeos são considerados importantes recursos au-
diovisuais que por intermédio do enredo, da trama e dos persona-
gens  podem  promover  ricas  experiências  de  aprendizagem  que
abordam várias linguagens: escrita, falada, musical e visual. Numa
outra perspectiva, o ensino deve possibilitar ao aluno experiências e
vivências signifcativas nos campos da apreciação, refexão e emo-
ção. Assim, é importante que o ensino aborde questões como análise
crítica dos produtos audiovisuais numa perspectiva histórica e con-
temporânea, como também dos seus elementos formais de composi-
ção da obra audiovisual. 

Segundo Moran (2000, p. 34) “A imagem na televisão, no ci-
nema e no vídeo é sensorial, sensacional e tem um grande compo-
nente subliminar, isto é, passa muitas informações que não capta-
mos claramente.” Afrma ainda que a tecnologia por si só não garan-
te a aprendizagem. É necessária a presença de um mediador que de-
verá conduzir os diálogos mantendo assim a qualidade educacional
no período da exibição dos vídeos. Utilizar o flme em sala de aula
exige ainda planejamento pedagógico, sem perder a conexão com os
objetivos da disciplina, a fm de efetivar a aprendizagem.

A utilização do vídeo também requer uma verifcação dos as-
pectos técnicos (qualidade do material, duração, cor, som, imagem)
e pedagógicos (aspectos mais importantes do flme, cenas, adequa-
ção à faixa etária, linguagem, assunto, dentre outros). As formas ina-
dequadas de uso de flmes e vídeos podem causar transtornos e des-
caracterizar seu uso, comprometendo o trabalho do professor.

Moran (1995) apresenta ainda algumas formas inadequadas
de uso: vídeo–tapa–buraco, vídeo–enrolação, vídeo deslumbramen-
to, vídeo perfeição, só vídeo. A proposta correta de utilização do au-
diovisual considera a sensibilização, a ilustração, a simulação, o con-
teúdo de ensino com dinâmicas de análise do vídeo em sala de aula
por meio da leitura em conjunto, leitura globalizante, leitura concen-
trada ou da leitura funcional.
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Destarte, a educação para a expressão audiovisual se apre-
senta como uma possibilidade ímpar de desenvolvimento das po-
tencialidades criativas dos estudantes. Considerando ainda que atra-
vés da inclusão audiovisual o jovem esteja se relacionando com o
mundo e se desenvolvendo enquanto indivíduo em formação. As-
sim, entendemos que cabe ao professor em parceria com a institui-
ção escolar buscar formas producentes de trabalhar os flmes/vídeos,
propiciando o diálogo, a refexão de temas disciplinares e interdisci-
plinares, e apropriar dos conceitos educomunicativos com vistas a
contribuir para a formação do aluno – indivíduo ativo na sociedade.

PORTAL DO PROFESSOR: POSSIBILIDADES MIDIÁTICAS

Pensando nas difculdades das instituições de ensino e do
quadro docente quanto ao acesso aos recursos midiáticos, apresenta-
mos neste estudo um breve panorama descritivo sobre o Portal do
Professor5. O portal é uma iniciativa do governo no sentido de dis-
ponibilizar aos professores recursos tecnológicos e  midiáticos que
possam ser utilizados no âmbito escolar. A proposta inicial consistiu
em criar um portal que abarcasse em nível nacional questões peda-
gógicas similares as existentes em países como França, Itália, Espa-
nha, dentre outros.

De acordo com artigo publicado na revista educación por Bi-
elschowskpy e Prata (2010) o portal do professor foi concebido em
2007 e está sendo utilizado desde junho de 2008 com vários objeti-
vos,  dos quais se destacam: Disseminar experiências  educacionais
nas diferentes regiões do Brasil; Oferecer recursos de multimídia em
diferentes formatos; Favorecer a interação com o objetivo de estimu-
lar a refexão crítica e trocas de experiências entre os professores;
Oferecer um jornal eletrônico para atender a divulgação de eventos
e ideias dos educadores.

5 É um espaço para o professor acessar sugestões de planos de aula, baixar mídias de apoio,
ter notícias sobre educação e iniciativas do MEC, ou ainda, compartilhar plano de aula, parti-
cipar de discussão e fazer  cursos. O portal do professor pode ser acessado através do linkp:
htp://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html 
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O portal do professor pode ser acessado através do endereço:
htp://portaldoprofessor.mec.gov.br/ e consta atualmente estrutura-
do em sete grandes áreas que possuem diversas possibilidades midi-
áticas. Para melhor entendimento de como o portal funciona e pode
ser utilizado pelos docentes, segue um breve descritivo de cada área:

 Espaços da aula:  Possui roteiros com sugestões de au-
las elaboradas por professores de todo o país.

 Jornal do Professor:  É um veículo de comunicação de-
dicado a revelar o cotidiano da sala de aula e traz quinzenal-
mente temas ligados a educação.

 Multimídia: Possui conteúdos multimidiáticos para to-
dos os níveis de ensino em diversos formatos, nas seções: re-
cursos educacionais, coleções de recursos, sites temáticos, ca-
dernos didáticos e TV escola ao vivo.

 Recursos  e  Materiais:  Possuem  na  seção  ‘Recursos’
links que direcionam para  sites com informações dos cursos
ofertados pelo MEC e parceiros. Na seção ‘Materiais de Estu-
do’  estão presentes materiais  temáticos,  módulos  de  auto–
aprendizagem e proposições de ensino.

 Colaboração: É um espaço de interação e colaboração
onde o professor poderá através do fórum participar do de-
bate de diversos temas.

 Links: É uma área onde estão disponíveis sites e por-
tais nacionais e internacionais para auxiliar a pesquisa e na
formação de professores.

 Visite Também: Essa área possibilita o acesso rápido a
sites considerados importantes recursos de pesquisa e orien-
tação nas praticas educativas, como: domínio público; e–Pro-
info; Objetos educacionais; Plataforma Freire.
O portal do professor é um importante recurso para o docen-

te  que  busca  dinamizar  as  suas  aulas  e  cumprir  com  a  Lei
13.006/2014 que determina o uso de flmes e vídeos na escola. Ca-
bendo ainda esclarecer,  que a proposta deste ambiente pelo MEC
não consiste somente em fornecer recursos audiovisuais. Mas, tam-
bém o compartilhamento de informações entre os professores, o que
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lhes propiciará conceber outras práticas desenvolvidas no Brasil e
em outros países, e assim, aprimorar os seus planejamentos didáti-
cos.

A EXPERIÊNCIA AUDIOVISUAL NA ESCOLA PÚBLICA

Esta seção contém a descrição e análise dos resultados obti-
dos na pesquisa realizada com 11 (onze) professores de uma escola
estadual do município de Uberlândia no ano de 2015, com vistas à
obtenção de informações relativas à experiência com os recursos au-
diovisuais, como flmes/ vídeos na sala de aula.

Os professores ao serem questionados sobre a utilização de
flmes/vídeos na prática pedagógica,  a maioria 89% informou que
‘às vezes utiliza” e 11% informou que utiliza ‘sempre’. Sobre o aces-
so aos vídeos 88% informou que busca o material na internet e 12%
disse que a escola disponibiliza alguns vídeos. Segue a narrativa de
um professor que demonstra insatisfação com a forma de apropria-
ção dos vídeos: “O material é conseguido sempre por esforços pró-
prios  e  com  muita  difculdade.  Falta  extensão,  adaptadores  […]”
(PROFESSOR B)

Em relação ao portal do professor – iniciativa do MEC, 56%
dos professores dizem conhecer o portal, mas não utilizam, e 33%
dizem conhecer e utilizar os materiais do portal e 11% não conhece o
portal.  Os  professores  que conhecem o portal  teceram alguns  co-
mentários, dentre os quais destaco: “recomendaria o portal do professor
pela qualidade das aulas e atividades que são muito interessantes, entretan-
to confesso que é muito custoso mexer no portal porque ele é pouco amigá-
vel”. (PROFESSOR C).

Em relação à Lei nº 13.006/2014 que determina o uso de fl-
mes e vídeos nas de ensino básico, quando questionados 75% dos
professores informaram que conhecem a Lei e teceram os seguintes
comentários: 

Muito oportuna, mas pouca aplicada… a maioria dos profes-
sores coloca flmes para “se livrarem” de dar aulas. (PROFES-
SOR C)
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Importante, mas o professor não pode se limitar a ele. (PRO-
FESSOR D)
Acho que antes da lei, poderia haver uma formação de quali-
dade sobre isso aos professores. (PROFESSOR E)

Ao serem questionados se acreditam que o uso de flmes e
vídeos na sala de aula possa realmente contribuir para o aprendiza-
do dos alunos, 67% disseram que sim e 33% disseram que contribu-
em um pouco. Nas justifcativas buscaram explicar a sua posição,
mas é possível observar duas correntes de pensamento, uma colo-
cando as difculdades e problemas presentes no cotidiano escolar e a
outra com uma posição mais aberta e receptiva quanto ao uso dos
recursos audiovisuais em suas aulas. Segue a narrativa dos professo-
res que se sentem um pouco incomodados com a situação atual do
ensino:

Filmes e vídeos ajudam, mas são recursos complementares. O
fundamental é um professor que conheça o conteúdo da sua
disciplina e um diretor que cobre resultados e colabore com os
professores que querem trabalhar. (PROFESSOR C)
A aprendizagem do aluno é possível bastando apenas profes-
sor preparado e aluno comprometido com o estudo. Hoje am-
bas as coisas são difíceis. (PROFESSOR E)

Segue a narrativa dos professores que se mostraram recepti-
vos a utilizarem flmes e vídeos em suas aulas.

[…] imagens e sons com um enredo podem trazer a memória
das pessoas momentos agradáveis e diferenciados. A mudan-
ça de paradigma deve ser uma tônica em todas as escolas do
país. (PROFESSOR F)
Eles motivam os alunos, traz outras perspectivas sobre os as-
suntos e possibilita o aprendizado de habilidades e competên-
cias que não estão presentes nos outros meios. (PROFESSOR
G)

Analisando as narrativas pode–se inferir que o procedimento
mais utilizado pelo professor é a realização de atividades e debates
acerca do tema. Mas também existem professores que apenas utili-
zam o vídeo como uma forma de ilustrar o conteúdo sem um maior
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aprofundamento.  Existindo  ainda,  àqueles  que  dizem  não  haver
tempo para debater o tema devido à quantidade conteúdo a serem
trabalhados com os alunos.

Outro quesito que não podemos deixar de destacar é a falta
de uma estrutura tecnológica adequada na escola. Houve vários co-
mentários e sugestões dentre os quais destacamos a narrativa em
que um professor comenta “que é necessário ter na escola uma sala
destinada a essa fnalidade (flmes e vídeos), com boa iluminação,
ventilação, cadeiras, televisão e/ou data–show.” (PROFESSOR C).

Por  fm,  diante  dos  relatos  apresentados  constatamos  que
apesar da dissonância entre as proposições dos sujeitos envolvidos
na pesquisa, a maior parte dos professores se mostrou receptiva e
até mesmo favorável a utilização do audiovisual na sala de aula. As-
sim,  alertamos  para  um maior  cuidado com professor,  principal-
mente no que se refere a questão da educação para mídias. Os pro-
fessores não foram preparados para lidar com esse contexto midiáti-
co, utilizam o recurso audiovisual de forma superfcial e nem sem-
pre conseguem extrair o que ele tem a oferecer para o processo de
ensino e de aprendizagem. Dessa forma, recomendamos maior en-
volvimento  da  diretoria  escolar  e  do  governo  neste  processo  de
apropriação da mídia audiovisual no ensino fundamental público.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Inserido num campo de mediações tecnológicas, o audiovi-
sual, em especial o uso da televisão e de flmes/vídeos, se desponta
enquanto um dos recursos a ser explorado no ensino brasileiro. Em
meio às TIC esse recurso muita das vezes é visto como “tábua de sal-
vação da educação”, entretanto, esses elementos devem ser postos a
serviço do crescimento e  enriquecimento da práxis  educativa sob
uma égide consciente, produtiva e dialógica. 

Conforme vislumbrado pela  pesquisa  realizada,  iniciativas
que envolvem o uso de recursos que apresenta uma linguagem au-
diovisual realmente estão presentes no meio educacional, carecendo,
não obstante, de esclarecimentos e refexões por parte do corpo do-
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cente quanto ao emprego. Conforme Martín–Barbero (2014) expõe, a
simples introdução dos aparatos tecnológicos não constrói milagro-
samente os objetivos a que propõe. 

Em meio às novas confgurações midiáticas que envolvem a
linguagem audiovisual, o professor deve mais do que nunca atuar
como mediador. A educação suscita o papel de mediador, principal-
mente quando se fala em trabalhar conceitos educomunicativos. A
mídia televisiva, o cinema, o vídeo, são vozes diversas, linguagens
com características e peculiaridades que nos envolvem em um mun-
do editado. É preciso questionar as informações recebidas, para que
o estudante, numa visão de receptor crítico, possa dialogar com tais
vozes e construir suas sínteses, tendo por intermédio, o educador. 

Em suma, conclui–se que o uso de flmes e vídeos em sala de
aula é bem–vindo. Contudo, falando em meios, diálogo e democra-
cia,  que esses  preceitos  sejam levados  e  elucidados  aos  docentes,
que, conforme a pesquisa aqui exposta demonstra, possuem anseios
e visam se valer de tais inovações midiáticas, carecendo não de pres-
crições  pontuais  e  disponibilizações  herméticas,  mas  de  esclareci-
mento basilar para uma prática segura. 
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TECENDO NOVAS REDES DE
CONHECIMENTO E ROMPENDO

PARADIGMAS: EDUCOMUNICAÇÃO

Danielle Francine de Pinho Freire*

1. INTRODUÇÃO

Vivemos em uma época onde a tecnologia faz parte do nosso
dia, a escola como espaço de mudanças na nossa sociedade precisa
estar atenta e saber usufruir das possibilidades de comunicação sem
deixar de lado o conhecimento científco já existente, isto é adquiri-
do.

Segundo FREIRE (2011, p. 126), é evidente que a escola, en-
quanto instituição social e histórica, não pode cumprir sempre da
mesma forma um certo papel que ela vem cumprindo, através do
tempo e espaço. Ora o que a escola teria que fazer era aceitar mudar.
Não só a escola vivencia este grande desafo que é o de mudar, o do-
cente vivencia este processo de forma voraz.

Um dos grandes desafos vivenciados pelos docentes é fazer
uma ponte entre o processo pedagógico e as inovações tecnológicas,
pois BACCEGA (2009, p. 33), ressalta a complexidade entre o campo
da comunicação e educação como novo espaço teórico capaz de fun-
damentar práticas de formação de sujeitos conscientes, buscando di-
minuir distâncias entre professores e alunos. A educomunicação co-
meça a ser observada e conceituada como uma forma teórico–prática
para a diminuição destas distâncias, aparecendo como um novo es-
paço educativo.

Em  espaços  educativos,  a  gestão  da  educação,  deve  estar
pautada no planejamento, execução e realização de procedimentos e
*Artigo desenvolvido na disciplina de Educounicação do curso de Pós–Graduação em Tecno-
logia, Educação e Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia, sob a coordenação da
Profa. Dra. Diva Souza Silva
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processos que possibilitem a criação de ecossistemas educomunicati-
vos, a fm de aproveitar o espaço escolar para um fuxo da informa-
ção mais livre, permitindo preparar os alunos para uma leitura mais
crítica dos conteúdos distribuídos pelos meios de comunicação de
massa.

A interpretação do mundo que vivemos, mundo cuja constru-
ção dos meios de comunicação desempenham importante pa-
pel, é um dos desafos do campo. São os meios de comunica-
ção que selecionam o que devemos conhecer, os temas a serem
pautados para discussão e, mais que isso, o ponto de vista do
qual vamos ver as cenas escolhidas e compreender estes te-
mas. (BACCEGA, 2009, p. 33)

 Devemos destacar também outro fator desafador que nos
últimos anos a política educacional brasileira tem passado por diver-
sas mudanças signifcativas que vem fortalecendo várias áreas den-
tro da educação dentre elas a formação de professores, com refor-
mulação curricular e formação continuada de professores. 

Diversas temáticas levantadas mostraram a necessidade cres-
cente de formações diversifcadas que viessem suprir as necessida-
des apresentadas pelas novas propostas governamentais, isto é na f-
gura do (MEC) Ministério da Educação. Grande parte dos progra-
mas apresentados pelo governo busca o alinhamento entre as práti-
cas educomunicativas visando ampliar o reconhecimento e a atua-
ção do docente nesta nova área. 

Diante deste novo panorama do processo de formação do-
cente no Brasil, buscaremos respostas para algumas mudanças ob-
servadas na prática docente a partir da seguinte premissa, de que os
educadores fazem uso, isto é, estes integram práticas educomunica-
tivas muitas vezes sem perceber e por conta própria, mesmo fazen-
do parte de uma instituição particular onde tem se a crença que sua
grande maioria tem acesso e já dominam tudo o que há de novo no
que diz respeito às práticas pedagógicas, a educação, comunicação e
tecnologia.

A partir deste contexto, proporemos neste artigo responder a
seguinte questão–problema:
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Como projetos educomunicativos contribuem para o desen-
volvimento de práticas  educacionais em uma escola particular da
rede particular da cidade de Uberlândia– Minas Gerais?

Não há como falarmos em educação sem aproximarmos da
comunicação, é essencial, e esta aproximação se dá no que chama-
mos de educomunicação, ou seja, conjunto de práticas que são desti-
nas a desenvolver e criar ecossistemas comunicativos abertos e cria-
tivos em espaços educativos.

Garantindo possibilidades de crescimento e expressão entre
os sujeitos envolvidos nestas comunidades. Experiências e práticas
educomunicativas têm alcançado importantes resultados no proces-
so de aprendizagem, e tendo em vista este desenvolvimento, Políti-
cas Públicas tem se voltado para o valor da educomunicação, se in-
serindo como parte da política nacional – Programa Mais Educação–
onde os conceitos e pressupostos da educomunicação são utilizados
como forma de agregar a uma formação constante e mais efetiva, in-
tegral.

Mediante estes esforços governamentais,  percebemos ainda
um distanciamento do ideal para o real, existe um processo de ex-
clusão /inclusão nestes programas que se assentam em aspectos que
são culturais e sociais onde o menos favorecido é excluído, este ce-
nário  se  repete  no  contexto  educacional  brasileiro  onde podemos
perceber a grande diferença entre a educação pública e a educação
promovida pela rede particular de ensino, onde há a  necessidade de
se manter a dominância dos mercados educacionais.

Nossos docentes ainda se encontram em difculdade quanto
à inclusão digital, à adequação as novas tecnologias de informação e
comunicação  (NTICs).  Com  a  grande  preocupação  de  adequação
dos docentes a essas novas tecnologias e como utilizá–las como fer-
ramentas didático–pedagógicas, começou a sair do campo das ideias
e se sistematizar, a fm de inserir no contexto das práticas pedagógi-
cas esta temática–educomunicação.

 A partir da necessidade do reconhecimento e sistematização
das práticas educomunicativas no espaço educacional da rede parti-
cular, é que surgiu a necessidade de estudar as contribuições que es-
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tas práticas educomunicativas desencadeariam em uma escola parti-
cular em Uberlândia.

Propomos como objetivos específcos, a identifcação do per-
fl  do docente  da  instituição pesquisada,  analisar  a  concepção de
educomunicação destes docentes, o uso das mais variadas interfaces
educomunicativas realizadas pelos docentes, e o uso destas práticas
no ensino–aprendizagem.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Refexões sobre Educação e Comunicação

As novas tecnologias, a comunicação e a educação são um
importante conjunto para a formação do cidadão na sociedade de-
mocrática, que podem ser generalizados como ferramenta e práticas.
Nos dias atuais é importante o papel do comunicador na reorienta-
ção dos meios de comunicação e no acompanhamento do processo
educativo.

Martín–Barbero (2011) destaca as transformações diante da
circulação do saber: “A escola deixou de ser o único lugar de legiti-
mação do saber, pois existe uma multiplicidade de saberes que cir-
culam  por  outros  canais,  difusos  e  descentralizados”.  (MARTÍN–
BARBERO, 2011, p.126).

Em todos os lugares a educação e comunicação passaram e
passam por percalços, para chegarem até ao momento em que estão.
Passaram pelos interesses velados, por trás das decisões macro que
as defniram. Um melhor diálogo entre educação, comunicação e mí-
dia hoje é essencial, não podemos pensar a nossa realidade educaci-
onal sem adequação as novas mudanças que nos permitam desen-
volver a capacidade de se comunicar, de usar a linguagem em todas
as suas possibilidades, com o objetivo de um processo educacional
que se dê de forma mais signifcativa.

A comunicação é o que dá textura às relações, é a ponte de
mediação entre estes processos tão arraigados e que constitui os su-
jeitos como protagonistas de sua própria evolução, de sua mudança,
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sendo que a comunicação o eixo deste processo (MARTÍN–BARBE-
RO, 2014, p. 30). O ato de se comunicar e educar está relacionado a
evolução, a um desenvolvimento que procura melhorias constantes,
pois estamos mergulhados em um processo onde os recursos tecno-
lógicos em muitos casos é o elo de ligação entre comunicação educa-
ção.

O espaço escolar não só transmite, mas também produz co-
nhecimento,  permite  ao sujeito  aluno uma nova  possibilidade de
olhar para o mundo uma nova percepção. Diante de tantas mudan-
ças, novas possibilidades, não podemos esquecer que muitas maze-
las e dilemas educacionais têm se dado mediante as NTICs.  Libâneo
(2011, p.71) destaca a necessidade de planejamento e que sem este
planejamento a inserção destas novas tecnologias só serviria para es-
conder grandes buracos existentes, seria o moderno com usos anti-
gos. A consolidação destas novas tecnologias e recursos que possuí-
mos atualmente mostrasse um dos grandes desafos hodiernos.

Perante tais desafos, o paradigma entre educação do passa-
do onde o docente ocupava papel de total destaque e a educação nos
tempos de hoje onde o fazer a educação é estar no papel de media-
dor neste processo educomunicacional, onde o professor seja capaz
de despertar nos alunos a busca por signifcações e sentido para que
como dito anteriormente se torne crítico e capaz de dialogar com o
mundo que o cerca abrindo novos horizontes.

A  apropriação  do  docente  destas  tecnologias  através  de
práticas  inovadoras,  daí  a  necessidade da formação dos  docentes
numa perspectiva tecnológica e  continuada.  Moran (2007,  p.  162–
164) destaque que com a chegada dos computadores, acabamos aos
poucos esquecendo outras importantes ferramentas didático–peda-
gógicas tais como o vídeo e televisão. Muitas são as discussões que
permeiam  o  processo  das  tecnologias  no  contexto  escolar  atual.
Quando permitimos este debate entre educação e comunicação, te-
mos um árduo caminho de pensá–los de forma integradora, refexi-
va e dialógica.
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2.2. Caminhando rumo a uma educação de qualidade – mídias

Anteriormente o espaço de aprendizagem se resumia ao con-
texto de sala de aula e tão somente a sala, quadro giz companheiros
inseparáveis, como o tempo é companheiro das mudanças, a escola
se viu tendo que traçar uma nova estratégia um novo caminho, fa-
zendo uso de todos os recursos disponíveis para a sustentabilidade
de suas práticas. 

Mas esta sustentabilidade tem acontecido a duras penas, se-
gundo  Moran  (2013,  p.7–8),  as  mudanças  aconteceram  de  forma
inesperada, sem que pudéssemos aprender a utilizar os recursos dis-
ponibilizados pelas novas mídias, as mesmas sozinhas não são capa-
zes de trazer o encanto para os nossos alunos, que de vale uma esco-
la altamente equipada se os docentes não sabem utilizar ou não utili-
zam de forma planejada os recursos tecnológicos e midiáticos exis-
tentes.

As transformações sofridas pelos docentes através das tecno-
logias, nem se compara com a forma de ensinar e aprender de anti-
gamente, pois estes espaços de ensinar e aprender vivem em cons-
tante mudança, ebulição.

2.3. Educomunicação como campo do saber

Como campo de mudanças onde antes o campo era árido e
quase estático sem mudanças, desde a década de 70 os precursores
da ideia de integração entre dois campos distintos e, ao mesmo tem-
po,  entremeados  como um tecido  (Martín–Barbero,  2014,  p.  121),
percorreram a América Latina, com o intuito de apresentar e difun-
dir a educomunicação. É visível o crescimento da educomunicação
nas últimas décadas, uma prova disto é a criação e cursos superiores
voltados para uma perspectiva educomunicativa.

Partindo deste ponto de vista a escola deve trabalhar os co-
nhecimentos acumulados com um novo olhar, uma nova postura,
favorecendo a comunicação para se construir um conhecimento dia-
lético com o intuito de buscar uma postura educomunicativa que ve-
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nha de encontro com a realidade imposta. Não há mais o monopólio
de transmissão de conhecimento, o docente deixou de ser o único a
ensinar. Andrade percebeu isso ao afrmar: 

A educomunicação se propõe a contribuir para o desenvolvi-
mento completo do ser humano. Diante disso assegura a dig-
nidade e a participação no processo da democracia, exercício
da cidadania  plena a fm de tornar a pessoa construtora de
uma sociedade mais justa. (ANDRADE, 2006, p.140).

Práticas educomunicativas têm sido desenvolvidas de forma
sutil e até mesmo despercebidas por grande parte dos professores e
da escola na qual faz parte do corpus de pesquisa do nosso artigo.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Pesquisa realizada de base descritiva, que visa descrever as
interfaces do objeto de estudo, visando recolher informações dos in-
tegrantes do universo a ser pesquisado GIL (1991, p. 59), levanta-
mento bibliográfco para aporte teórico para levantamento dos da-
dos pesquisados.

Utilizamos questionários de múltipla escolha possibilitando
desta forma uma maior possibilidade aos docentes de escolha ante
as suas preferências, a primeira parte do buscou delinear o perfl do
docente respondente enquanto a segunda parte traz percepções dos
docentes a respeito dos conceitos de educomunicação e do reconhe-
cimento de práticas educomunicativas desenvolvidas pelos mesmos.

A pesquisa foi realizada em uma escola da rede particular de
ensino, que faz parte de um sistema de ensino que possui sete uni-
dades de ensino em algumas cidades em Minas Gerais, possui tam-
bém uma faculdade e um instituto de idiomas e uma unidade para
atendimento exclusivo a crianças carentes em Belo Horizonte. A uni-
dade pesquisada se localiza na região norte da Cidade de Uberlân-
dia.

Para a realização deste artigo foi realizada uma pesquisa por
amostragem, onde utilizamos uma amostra de 26 docentes de um
universo de 41, entre professores dos seguimentos de educação in-
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fantil, fundamental I e II, e do ensino médio, em diversas áreas de
formação.

Neste sentido utilizamos um questionário de múltipla esco-
lha permitindo que o docente pesquisado possuísse uma maior aber-
tura face as suas escolhas, dividimos o questionário em duas partes:
O perfl  docente  participante  desta  pesquisa  e  a  percepção  sobre
conceitos e práticas educomunicativa desenvolvidas pelos docentes.

4. ANÁLISE DOS DADOS

De posse dos dados coletados, organizamos de tal maneira
que ofereça elementos para entendimento sobre as questões aborda-
das na pesquisa realizada. Fizemos um trabalho com gráfcos para
melhor ilustrar os dados colhidos nos questionários.

As respostas foram divididas em dois eixos: Um que aponta
o perfl dos entrevistados e outro que permite entender um pouco
melhor da percepção dos docentes ante os conceitos educomunicati-
vos.

Como corpus da pesquisa utilizamos 26 docentes de diferen-
tes turnos da escola particular situada em Uberlândia, que possui
um número total de 700 alunos nos turnos matutinos e vespertino
nos três seguimentos: Educação Infantil, ensino fundamental I, ensi-
no fundamental II e ensino médio. 

A escola pesquisada possui três quadras sendo uma coberta,
um campo gramado, laboratório de informática com 40 computado-
res e 30 Ipads para uso dos alunos em sala, laboratórios para aulas
de física, química e biologia, dois parques infantis, reprografa, coor-
denação, sala de artes na área externa, laguinho com nascente, dire-
ção, secretaria, cantina, sala dos professores, biblioteca, sala de estu-
dos individuais, sala da robótica, sala para os funcionários da admi-
nistração e uma grande área para realização de atividades diversif-
cadas.
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4.1. PERFIL DOS DOCENTES

Gráfco 1– Sexo

Fonte: Pesquisa de dados (2015)

Quanto aos docentes que responderam ao questionário,  20
são do sexo feminino isto corresponde a 77% dos docentes e 06 do
sexo masculino, correspondendo 23% dos docentes pesquisados o
que mostra que há uma predominância do sexo feminino, o que con-
frma a existência de um número maior de docentes do sexo femini-
no na carreira docente nas séries iniciais até as séries fnais do ensino
fundamental 2  ainda é muito marcante.

 
        Gráfco 2 – Idade 

     

  Fonte: Pesquisa de dados ( 2015)
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Para identifcação dos docentes pesquisados separamos em
quatro grupos  para melhor análise  dos  dados.  Identifcou–se que
houve empate nos grupos que estão entre os 18 a 30 anos com 35%,
de 31 a 40 anos também com 35%, podemos perceber que grande
maioria dos docentes está na categoria de imigrante digital isto é,
que buscam usar a tecnologia, mas não com tanta facilidade. E que
entre a faixa de 41 a 50 e acima de 50 anos apresentaram uma por-
centagem de 4% dos pesquisados o que mostra também que as pes-
soas estão entrando no mercado de trabalho mais cedo.

Gráfco 3 – Formação

Fonte: Pesquisa de dados (2015)

Ao analisar as informações obtidas sobre a formação docente,
percebemos que apresentam formação graduação 42%, 46% especia-
lização,  12% mestrado,  nenhum dos  docentes  pesquisados  possui
apenas o ensino médio e o doutorado, revelando uma exigência da
rede particular de formação do docente para pertencimento em seu
quadro de funcionários. Até mesmo porque se baseando na LDB Lei
de diretrizes e base da educação nº 9.394\96 que determina no seu
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artigo 62 que para atuação na educação básica far–se–á em nível su-
perior, admitida como formação mínima para o exercício do magis-
tério, o que nos permite analisar os dados obtidos como refexo des-
ta lei e das demandas que uma instituição de ensino particular re-
quer daqueles que façam parte do seu corpo docente.

Gráfco 4– Tempo de atuação docente

Fonte: Pesquisa de dados (2015)

No que diz respeito a atuação docente em sala de aula os da-
dos  coletados  informam  uma  grande  diversifcação  no  tempo  de
atuação do docente, a média se encontra entre 11 anos de magistério
e 5 anos de atuação e desvio padrão de 7,8 dos pesquisados. O que
nos mostra  que a  escola pesquisada tem um quadro de docentes
com tempo de docência razoável o que nos leva a perceber a rotati-
vidade docente das escolas particulares, não apresentou um número
expressivo de docentes com muitos anos de experiência.
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Gráfco 5– Turno de trabalho e Seguimento de atuação docente

Fonte: Pesquisa de dados (2015)

Quando perguntados  sobre  quantos  turnos  de  trabalho ti-
nham, 52% dos docentes pesquisados informaram trabalhar em um
turno o que possibilita um melhor preparo para realização do seu
trabalho, enquanto 44% informaram trabalhar dois turnos e 4% rela-
taram trabalhar os três turnos.

Segundo MORAN (2013, p.61) é necessário ter alguns princí-
pios  norteadores  tais  como:  mais  tempo  para  planejamento  das
ações em sala de aula com uso dos recursos tecnológicos, aproxima-
ção das mídias, ligação entre os espaços, antes mesmo de indicar a
atividade para o aluno.

Diante das grandes modifcações enfrentadas pela escola e
docentes  na sociedade da informação,  o docente necessita  de um
maior e melhor preparo para utilização das diversas tecnologias de
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informações disponíveis, permitindo um diálogo mais efciente entre
comunicação, educação e tecnologia, visando sobre tudo o desenvol-
vimento de um sujeito aprendente capaz de utilizar de maneira mais
crítica a informação recebida. 

Dos  62% dos  docentes  pesquisados  disseram trabalhar  so-
mente na escola pesquisada, enquanto 38% disseram também traba-
lhar em outras instituições de ensino.

Entre 34% dos entrevistados fazem parte do ensino funda-
mental 2 que consiste do 6ºao 9º ano, 26% da educação infantil que
vai do berçário ao 3º período, 19% ensino médio e 21% fundamental
I (do 1º ao 5º ano). Uma maior porcentagem de professores do fun-
damental 2 ocorre devido à diversidade de professores que lecionam
disciplinas diferentes, podendo desta forma atuar em várias séries.

4.2. Percepção das práticas e conceitos educomunicativos

Gráfco 6– Percepção sobre o conceito de educomunicação

Fonte: Pesquisa de dados (2015)

Quando  perguntados  sobre  educomunicação,  percebemos
uma certa estranheza entre os docentes pesquisados, 69% disseram
não conhecer e apenas 31% relatou que já ouviu falar sobre educo-
municação.

A educomunicação faz parte do cotidiano escolar do docente,
embora desconheçam sua conceituação e campo de aprendizagem,
mesmo sabendo que com Kaplún e Soares, a educomunicação ainda
é algo novo para grande parte dos docentes.
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Mesmo com mais de 40 anos, somente na última década a
educomunicação passou a ser difundida e até mesmo com a criação
de cursos  de  graduação  e pós–graduação  em instituições  em São
Paulo entre outros locais, reforçando cada vez mais o espaço educo-
municativo como campo de conhecimento e prática.

Temos a educomunicação contribuindo para que a educação
aconteça dentro e fora da esfera escolar.

Gráfco 7 – Representação dos conceitos educomunicativos e Práticas educomunica-
tivas

Fonte: Pesquisa de dados (2015)

Ao afrmarem na coleta de dados que desconhecem o termo
educomunicação,  foi  solicitado  em  questionários  que  indicassem
que conceito seria mais coerente para o termo educomunicação.

Disponibilizamos quatro  conceitos,  tomando como base  as
leituras realizadas durante a disciplina do mestrado de educomuni-
cação, os docentes puderam escolher entre as 4 opções aquela que
mais se aproximaria da ideia de educomunicação que possuíam.

 Dos entrevistados 58% disseram que o melhor conceito edu-
comunicativo é aquele que associa a integração entre comunicação e
educação gerando uma prática ou intervenção social, 25% educação
e comunicação e dialogo entre as duas interfaces, 13% interação en-
tre os meios de comunicação e educação e 4% integração entre recur-
sos midiáticos e educação. 
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 Isto é mesmo não tendo o conhecimento formal do conceito
educomunicativo, grande maioria escolheu o conceito de integração
entre os campos da comunicação e educação com o intuito que a
prática gere uma intervenção social.

Todos  os  docentes entrevistados  realizam práticas\ativida-
des  educomunicativas  em  seu  contexto  escolar,  destacamos  19%
usam tablets\Ipads, isto se dá devido a integração destes no materi-
al didático da escola,  18% utilizam vídeos e revistas;  16% jornais;
14% trabalho no computador; 2%jornal escolar e radio; 1% fanzine,
ninguém se manifestou relatando outras atividades.

Podemos  destacar  que  não  existe  um  distanciamento  tão
grande ao uso dos recursos tecnológicos pelo docente em sua práti-
ca, e que há uma interface de relação entre as outras possibilidades
pesquisadas.

         Gráfco 8– Aspectos importantes das práticas educomunicativas 

Fonte: Pesquisa de dados (2015)

Diante  das  possibilidades  apresentadas  22%  dos  docentes
afrmaram a relevância de articulação entre teoria e prática, o que
nos mostra que para este grupo pesquisado existe uma importância
em alinhar teoria e prática visando resultados, 21% disseram que re-
lações interpessoais e práticas coletivas e colaborativas quase empa-
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tando o item anterior, 19% ressaltou a importância do desenvolvi-
mento de habilidades tecnológicas, 15% ampliação do vocabulário e
2% outras possibilidades.

Quando questionados se gostariam de saber de forma mais
conceituada sobre a educomunicação, 100% dos entrevistados disse-
ram que gostariam de aprender sobre a educomunicação.

CONCLUSÃO 

Ao concluirmos este artigo nos deparamos com os avanços
que as novas tecnologias, no campo educacional e comunicacional
têm promovido de forma acelerada, e que práticas educomunicati-
vas são e estão sendo realizadas mesmo com o desconhecimento do
conceito educomunicativo. 

 Constatamos a necessidade de estarmos atentos e dispostos
a acompanhar as mudanças, que já fazem parte da vida e suas inter-
faces, não deixando de lado o olhar crítico que gera uma dialogicida-
de entre os campos do conhecimento tratados neste artigo. Difcul-
dades  são  enfrentadas  neste  processo  educacional,  mas  estamos
prosseguindo mesmo que desconhecendo o que está permeando o
processo educacional de ensino aprendizagem, difculdades oriun-
das do campo tecnológico e das novas formas de se comunicar e de
aprender  fora  dos  muros  da  escola  sem uma idade  determinada
para aprender.

Em linhas gerais o corpus da nossa pesquisa são mulheres
entre os 18 aos 41 anos, com especialização, atuação somente na ins-
tituição estudada, variação de sete anos de docência, fazem uso de
práticas educomunicativa, mas desconhecem o conceito e 100% dos
entrevistados gostariam de saber mais sobre educomunicação.

Os docentes já incorporam em sua prática o uso das tecnolo-
gias, mas ainda apresentam receio ao utiliza–la, o faz por ate mesmo
uma exigência da escola para uso do material didático que a escola
utiliza.

Mudanças fazem parte de uma real  consolidação de ações
que visam uma melhoria na coletividade e na vivência do sujeito em
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seu ecossistema,  uma maior autonomia tara ao docente um novo
olhar mediante aos instrumentos midiáticos, que eles sejam meio e
não fm para esta consolidação de saberes.
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DST (DEBATES SOCIALMENTE
TRANSMISSÍVEIS): O DIÁLOGO E A

EDUCOMUNICAÇÃO COMO PRÁTICAS
LIBERTADORAS

Raphael Henrique de Araújo Vieira *.

1 – CONVERSANDO SOBRE OS TEMPOS MODERNOS

O  século  XX  propiciou  inúmeras  mudanças  na  sociedade
mundial. Nesse período, conforme elucida Castells (1999, p. 40), “vá-
rios acontecimentos de importância histórica transformaram o cená-
rio social da vida humana”. Mediada pela revolução industrial, pelo
desenvolvimento audiovisual, televisivo e dos meios de comunica-
ção, bem como posteriormente pelo surgimento e instituição da “so-
ciedade em rede”, a práxis social viu–se constantemente e ampla-
mente  alterada  em  todas  as  esferas.  “Uma  revolução  tecnológica
concentrada nas tecnologias da informação começou a remodelar a
base material da sociedade em ritmo acelerado” (CASTELLS, 1999,
p.40).  O próprio sistema de produção capitalista, sustentáculo do
sistema produtivo mundial, passa por alterações profundas, em seus
processos de gerenciamento e fexibilização, conforme elucida o pró-
prio  autor.  A polarização da ordem mundial  começa a deixar  de
existir, formando um mundo altamente interconectado e globaliza-
do, que visualiza mudanças no campo das relações interpessoais e
de todas as experimentações e vivências sociais. Sua penetrabilidade
atinge todas as esferas da atividade humana, como arrola Castells

* Mestrando no Programa de Pós–Graduação em Comunicação e Educação da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU), linha de pesquisa Mídias, Educação e Comunicação. Graduado
em Letras em Linguística pela UFU e Especialista em Língua e Literatura Espanhola e Hispa-
no–americana pela mesma instituição. Atua como docente de Língua Portuguesa e Línguas
Estrangeiras na educação básica (Ensino Fundamental e Médio) da rede privada de Uberlân-
dia. E–mail: Rh.araujo@gmail.com
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(1999). Assim, graças ao desenvolvimento tecnológico e suas drásti-
cas mudanças, a partir da instituição da Sociedade em Rede

Houve uma redefnição fundamental de relações entre mulhe-
res, homens, crianças, e, consequentemente, da família, sexua-
lidade e personalidade. A consciência ambiental permeou as
instituições da sociedade, e seus valores ganharam apelo poli-
tico a preço de serem refutados e manipulados na prática diá-
ria das empresas e burocracias. (CASTELLS, 1999, p. 41).

Como se percebe, vislumbram–se mudanças diversas e ainda
em construção, que conforme elucidado pelo teórico constroem uma
ressignifcação de aspectos individuais e coletivos. Constrói–se, pois,
uma nova modernidade, termo o qual, para Bauman (2000), é pluri-
semântico e pode ser avaliado por diferentes métricas. Para o autor,
em sua obra Modernidade Líquida, caminha–se desde uma moder-
nidade fordista e rígida, em que tais preceitos ecoavam das relações
de produção, às relações interpessoais, a uma pós–modernidade que
envolve uma nova visão de indivíduo, de tempo e espaço, de comu-
nicação; de novas e líquidas relações. Uma modernidade representa-
da pela liquidez e fuidez. Para Bauman, essas são metáforas consi-
deradas adequadas para “captar a natureza da presente fase, nova
de muitas maneiras, na história da humanidade” (BAUMAN, 2000,
p. 9). 

Assim, como se percebe a partir do pensamento de ambos os
autores, os últimos anos proporcionaram alterações relevantes nas
formas de pensar, agir e viver. A ampliação da ideia de ser livre, em
meio a novos padrões refexivos, de conhecimento e de informação,
afeta os indivíduos diretamente. Com o rompimento da rigidez mo-
derna, o novo indivíduo contemporâneo, pode se deparar com uma
“agonia perpétua de indecisão” (BAUMAN, 2000, p. 30), com a qual
cremos que é preciso aprender a lidar não somente na vivência pe-
dagógica, mas em todos os âmbitos sociais. Há, pois, uma nova e tal-
vez maior criticidade, uma nova expressão da insatisfação que per-
meia o cotidiano, sem, no entanto, ser efetiva. Uma “crítica desden-
tada”. Há uma nova confguração de individualidade, uma nova de-
fnição de espaços sociais, uma nova acepção do tempo.
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Nesse ínterim, voltamo–nos à visão educacional  da qual o
presente trabalho versa. Em meio a essa modernidade, como se en-
contra o discurso educacional, a práxis educativa, as visões dos indi-
víduos  involucrados  no  processo?  Personagens  da  modernidade
líquida, docentes e discentes devem possuir novas refexões e neces-
sidades cotidianas. Advindos da Sociedade em Rede, os Millennials,
gerações de indivíduos que envolvem as tecnologias digitais como
parte inextricável da vida diária, conforme elucida Pedró (2006), se-
guramente trazem novas demandas educacionais e comunicacionais,
devido ao seu alto nível de letramento digital; e já englobam, inclusi-
ve, nativos digitais, geração mais recente que já nasceu em meio a
tecnologia, e que não a incorpora em suas vidas, mas já a concebe a
partir  desse prisma tecnológico.

Além disso, conforme expõe Citelli (2010), grandes mudan-
ças tecnológicas sempre suscitam novos padrões educativos. Assim,
diante de um novo contexto social e midiático–comunicacional, fren-
te uma nova acepção de indivíduo, do incitar de uma Nova Ordem
Mundial da Informação e Comunicação, explicitada pela ONU no
relatório MacBride1, e involucrada pela mídia de massa, natural se-
ria que as tradicionais práticas pedagógicas e comunicacionais, abar-
cadas de uma práxis de expectativas propedêuticas e enciclopédicas,
entrassem em paradoxo, como aponta o autor mencionado. Sendo
assim, uma discussão acerca da relação entre os novos indivíduos,
as novas formas de comunicação e suas relações com o meio educa-
tivo, se fazem necessárias, justifcando a proposição de novas visões
e práticas que abarquem tal contexto e ofereçam oportunidades de
enfrentar efcientemente as diversas mudanças referidas.

1 Relatório da UNESCO, publicado em 1980, produzido por uma comissão presidida SeánMac-
Bride, ganhador do Prêmio Nobel da Paz. O relatório tem por objetivo analisar problemas de
comunicação relativos à cultura de massa e à imprensa internacional, no âmbito das socieda-
des modernas.
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JOVENS  MILLENIALS,  PROTAGONISTAS  DE  UM  NOVO  MO-
MENTO

Conforme a epistemologia Hegeliana esclarece, inserido em
um processo histórico dinâmico, o homem é flho de seu tempo. Não
há razão desvinculada de seu tempo, e o mesmo é responsável fun-
damental na constituição do ser. Nesse sentido, a pós–modernidade
mencionada antecedentemente, a revolução digital e o rompimento
de Galáxia de Gutemberg, geradoras da Sociedade em Rede, tam-
bém concebe novos indivíduos, que devem ser questionados e refe-
tidos  à  luz  desse  momento  histórico  em  que  se  inserem.  Assim,
quem  seriam  os  indivíduos  integrantes  da  Sociedade  em  Rede?  

Conforme  anteriormente  mencionado,  os  indivíduos  que
convivem com o contexto digital globalizado como parte eminente-
mente integrante e diuturna de suas vidas são muitas vezes classif-
cados como os novos aprendizes do milênio (NML –  New Millen-
numLearners),  segundo Pedró (2006,  p.  2)  em seu informe  para a
OCDE2 , intitulado “THE NEW MILLENNIUM LEARNERS: Challen-
gingourViewson ICT and Learning”  e percebe na descrição do autor
para tais indivíduos, a presença ubíqua do computador, envoltos de
criatividade  e  tecnologia,  e  de  caráter  multitarefas.  Para  Pedró
(2006), a vida cotidiana dos mesmos é caracterizada pela comunica-
ção instantânea, e uma importante asseveração do autor quanto aos
Millennialsé a não passividade dos mesmos diante dos meios. A pro-
dução de blogs e websites, por exemplo, é notória mesmo em crian-
ças e adolescentes de baixa idade. Além disso, o informe expõe o
grande acesso à internetque os jovens Millennials possuem em seus
domicílios, sendo que, de acordo com pesquisas, as três maiores ati-
vidades realizadas em casa pelos mesmos são jogos, procura de in-
formação pela internet, e comunicação eletrônica via e–mail ou men-
sagens instantâneas. Pedró (2006), ainda aponta que os novos indiví-
duos interconectados possuem novas habilidades cognitivas e com-
petências intelectuais, em decorrência dos novos estilos de vida pau-

2 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico –envolve 34 países, a maioria
com elevado PIB e considerados desenvolvidos.
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tados pelas TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), emer-
gindo contradições novas dentro e fora da escola.  Cabe ainda pau-
tar que o informe destaca a necessidade de respostas instantâneas,
aliadas ao caráter multitarefas dos indivíduos, seu foco em conteú-
dos multimídia, em detrimento ao padrão impresso, prioridade de
imagens, movimento e música sobre o texto. Desse modo, se asseve-
ra o desafo que o novo contexto midiático e que a nova geração dele
advinda inaugura aos educadores (imigrantes digitais),  envoltos a
práticas tradicionais, intensamente focados em atividades de caráter
único e textual escrito (PEDRÓ, 2006). 

No Brasil,  a  realidade explanada não parece ser  diferente.
Quanto à realidade nacional,  Guimarães (2012) arrola que, apesar
das desigualdades sociais reinantes no país, o acesso às tecnologias
digitais de informação e comunicação tem tido amplo incremento.
Com base em pesquisas ofciais, como PNAD 20113, comprova–se o
aumento da presença da internet nos lares, e do porte de computa-
dores e celulares, tido como bens duráveis fgurantes entre os mais
adquiridos. Nesse ínterim, destaca–se também a alta utilização da
internet pelos jovens, “do total da população de 10 a 14 anos, 63%; já
entre 15 a 17 anos, 74,1% tiveram acesso à rede de computadores em
2011, segundo o PNAD/IBGE. Entre 18 e 19 anos, 71,8%” (GUIMA-
RÃES, 2012, p. 98).

Tal contexto, frente à educação bancária condenada por Frei-
re (1983),  que apenas deposita informações acriticamente no estu-
dante, e que, apesar de rechaçada e debatida continua ser a domi-
nante nos espaços escolares, talvez possa explicar as difculdades en-
contradas pelos docentes na condução de sua práxis cotidiana. É co-
mum vê–los reclamar de alunos cada vez mais desinteressados, au-
las não produtivas, objetivos não alcançados, baixo rendimento. É
corriqueiro ouvir que a cada ano as turmas possuem pior rendimen-
to, nível, interesse. Uma visão pessimista que assola os educandos, e
que, levando em consideração as mudanças sociais aqui arroladas, e
em associação a uma nova visão de comunicação, pode ser revertida
através da Educomunicação, como se verá a seguir.

3 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, realizada pelo IBGE.
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EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO: INTERFACES DE UM PROCES-
SO LIBERTADOR

A partir do embate entre a realidade mundial dicotômica, de
uma visão crítica dos meios de comunicação em massa, embasada
na Escola de Frankpfurt, de um contexto informacional polarizado,
em meio a uma realidade tida a partir  de um prisma dominador
(opressor e oprimido), e a partir do contexto teórico supracitado – o
pensamento da Escola Latino Americana de Comunicação, e suas
proposições para o Estudo da Recepção em associação às teorias dos
Estudos Culturais, rechaça–se o ser–humano enquanto receptor pas-
sivo, e constrói, assim, a visão Educomunicativa.

Sob tal prisma, se deve aceitar e ponderar enquanto relevan-
tes a existência de uma interpretação individual contextualizada e
que deve ser mediada enquanto processo de interação, conforme se
verá nos postulados de Barbero, em associação às considerações da
Pedagogia Libertadora tecida por Freire.

 Para o autor, a educação é concebida enquanto caminho de
conscientização e igualdade social, com bases na autonomia e liber-
dade. Um processo no qual o educador assume a responsabilidade
de sua autoridade, o que o leva ao respeito à liberdade do educando,
num processo educativo dialogal, que seria a base da educação, e
que rechaça o caráter inerte desse receptor (o estudante), construin-
do um processo comunicativo efcaz bilateral para a ação educativa.
Um processo igualitário e produtor (FREIRE, 1971, p. 81), não ape-
nas mero reprodutor e impositor sobre um receptor inconsciente. 

Vê–se, pois, a partir do arcabouço teórico exposto, um cami-
nho educomunicativo possível que atenderá de maneira mais efcaz
aos  millenials  anteriormente arrolados,  e que para Bauman trazem
consigo a nova visão de liberdade e suas “bênçãos mistas” de indeci-
são em meio às possibilidades infndas e líquidas, da nova acepção
de tempo e espaço, de instantaneidade. Vê–se, assim, uma comuni-
cação educativa que pode suprir ou amenizar a síndrome da impa-
ciência descrita por Bauman (2005, p. 22) em sua obra Los retos de la
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Educación em la Modernidad Líquida,  é reinante nos estudantes con-
temporâneos, e na qual se converte qualquer mínima demora em es-
tigma de inferioridade. Vê–se, a partir do diálogo educomunicativo,
e como propõe toda a flosofa Freireana, um caminho em que o dis-
cente questiona o mundo e a realidade, a partir de palavras e temas
geradores oriundos de sua própria realidade. Um momento de en-
contro identitário em que o educando toma consciência de seu papel
no mundo, se interessa pela aprendizagem e se identifca com a mes-
ma, tornando–se protagonista do processo e se sentindo um indiví-
duo coletivo, vivifcando o processo de aprendizagem. Um posicio-
namento possível, uma pedagogia da Comunicação, que, conforme
se nomeia e  se lê na obra de Kaplún (1998),  é destinado aos que
veem na Comunicação não como uma mera profssão ou simples um
meio de vida, mas sim como um algo a mais, como um serviço à dis-
posição da sociedade. 

Desse modo, o processo dialogal supera a educação bancária,
em que o instruído ensina o ignorante, o que nada sabe. O professor
é um comunicador, um mediador, e deve estar consciente e refetir
quanto a forma que conduz tal processo. Para isso, além de se valer
do arcabouço teórico aqui discutido, deve não apenas incorporar os
recursos digitais e interconectados próprios da Sociedade em Rede.
Não apenas se reeditar, atualizar, suprindo a necessidade midiática
audiovisual da pós–modernidade, implementando a linguagem de
sua comunicação, fazendo–o de uma forma expositiva e reproduti-
va, que conforme demonstra Kaplún (1998,) não altera em nada a re-
alidade educativa.

 É preciso que a nova visão de comunicação e educação leve
em conta, discuta e refita acerca das demandas suscitadas em sala
de aula no cotidiano educativo, aplicando tal visão dialogal educo-
municativa em todo o processo de ensino–aprendizagem.  Cabe sali-
entar que, em meio ao crescimento da Sociedade em Rede, “em um
mundo de fuxos globais de riqueza, poder e imagens, a busca da
identidade, coletiva ou individual, atribuída ou construída, torna–se
fonte básica de signifcação social” (CASTELLS, 1999, p. 41), e nesse
sentido, os diálogos educomunicativos que envolvem temas gerado-
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res, conforme a perspectiva de Freire pode contribuir, e muito, para
uma educação e efetiva de um novo momento, conforme a experiên-
cia relatada a seguir.

RELATO DE EXPERIÊNCIA – DST (DIÁLOGOS SOCIALMENTE
TRANSMISSÍVEIS): O DIÁLOGO COMO PROCESSO EDUCOMU-
NICATIVO LIBERTADOR.

Constituído em uma escola regular de Ensino Médio da Rede
Privada de Uberlândia/MG, o projeto DST envolve encontros peri-
ódicos quinzenais, em ambiente escolar para momentos de refexão
por parte dos jovens quanto a temas demandados por eles mesmos.
A atividade  reúne  estudantes  das  três  séries  do  Ensino  Médio  e
acontece em período da noite, abarcando alunos dos turnos matuti-
no  e  vespertinos.  Além  disso,  discentes  dos  cursos  preparatórios
(pré–vestibulares) da instituição também são convidados a partici-
par. 

Enquanto prática educomunicativa, o processo se mostra co-
letivo e cooperativo: características bases de um projeto assim deno-
minado, como Grácia Lopes, coordenadora do grupo “Cala Bola já
morreu”  postula  no  documentário  “Indivíduo  Coletivo4”.  Ao  se
questionar à coordenação de projetos do colégio acerca da responsa-
bilidade dos DST, a gestora do setor afrma, inclusive, que não pode-
ria responder ao questionamento. De acordo com a educadora, de-
ver–se–ia procurar os próprios alunos, haja vista que o projeto não
possuía intervenção do colégio. Assim, um grupo de estudantes, li-
derado por uma aluna da terceira série, é responsável pela seleção
dos temas e convite dos mediadores,  professores,  funcionários do
corpo docente ou mesmo convidados externos, que junto aos alunos
formarão as rodas de conversa. Muitas vezes, estudantes universitá-
rios  de  cursos  diversos,  principalmente  Ciências  Sociais  se  fazem
presentes,  contribuindo  com o  debate,  inclusive  teoricamente.  De
acordo com o grupo, os temas envolvem a realidade vivenciada pe-
4 Documentário produzido em 2011 por alunos da Universidade Metodista,  de São Paulo,
como Trabalho de Conclusão de curso.   Disponível  em  htps://www.youtube.com/watch?
v=EMfD8rP4cao
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los jovens, e podem auxiliá–los, até mesmo em seus almejados pro-
cessos seletivos. “Variamos a cada encontro. Escolhemos temas per-
tinentes a nós, coisas legais que gostamos de conversar, mas também
no próximo encontro selecionamos alguma atualidade voltada para
o ENEM5, e assim vamos alternando”, afrma alegremente uma alu-
na.  Os debates são divulgados pelo colégio,  através de cartazes e
banners espalhados pela escola, bem como através do site da insti-
tuição. Conta com a participação frequente dos docentes da área de
Ciências Humanas e Linguagens e Códigos, e mantém uma página
nas redes sociais para divulgar os temas que serão debatidos, pro-
mover sugestões de leituras,  postar  vídeos relativos às  demandas
abordadas, sugerir flmes e suscitar comentários.

Segundo um aluno da primeira série, participante assíduo do
DST, todos ouvem a opinião de todos. “Eles fazem um controle de
quem irá falar, anotando o nome da pessoa e a sequência que a gen-
te  vai  expor.  Às vezes temos que esperar  algum tempo (até uma
hora) quando muitos querem colocar sua opinião, mas sempre chega
nossa vez de falar. Pode acontecer de ultrapassarmos o tempo da
reunião, e alguém fcar sem falar. Nos debates mais polêmicos, as
vezes alguém atravessa a fala do outro, mas, na maioria das vezes, a
determinação funciona e todos são ouvidos”.

Sobre  os  debates  realizados,  foram  abordados  desde  abril
(mês em que o projeto iniciou os trabalhos em 2015) os seguintes te-
mas: diversidades sexuais, vegetarianismo, xenofobia, interferência
das religiões nos Estados, aborto, redução da maioridade penal e po-
liamor. No ano anterior, vinte e quatro reuniões foram realizadas,
conforme consta na página do grupo na rede social Facebook, nomea-
da DSTnet6. Dentre os temas versavam: “Como mudar o mundo”,
Eleições presidenciais (primeiro e segundo turno), relações homoa-
fetivas, Estado Islâmico, legado da Copa, morte, prostituição, ques-
tão Palestina,  limites  para o humor,  escolha profssional,  estupro,
dentre outros. Em tal ano, junto ao clima festivo da Copa do Mundo
de Futebol sediada no Brasil, e que efervesceu diversas manifesta-
5 Exame Nacional do Ensino Médio
6 htps://www.facebookp.com/dstdebates/
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ções e questionamentos populares, os participantes do projeto ainda
ampliaram seu escopo de atuação. Incitados pela diretoria da escola
e, em parceria com outros alunos da instituição, os estudantes parti-
cipantes do DST criaram dois produtos midiáticos acerca da ques-
tão: um blog intitulado “Eu acredito no Brasil”, e um site com o mes-
mo nome –feitos que geraram, inclusive, repercussão na mídia local.
De acordo com a assessora de imprensa da instituição, em entrevista
a Caio Nunes para o site G1 Triângulo Mineiro, 

[…] eles se propuseram a fazer um levantamento de obras que
existem pelo país – independentemente de estado, momentos
e governo – que estão paralisadas ou a passos lentos, obras
inacabadas. Somos um país conhecido como o melhor futebol
do planeta, não precisamos nos condenar por torcer, temos ou-
tros meios de exigir mudanças, de fscalizar. Quanto a tal tra-
balho, em entrevista ao mesmo site, uma aluna coordenadora
do projeto, então no segundo ano do Ensino Médio, registrou: 
Em um primeiro momento achamos muito legal, pois teríamos
a oportunidade de passar  informação para outras pessoas e
aprimorar nossos conhecimentos. Nosso grupo é formador de
opinião dentro do colégio. Então, acreditamos que precisamos
estar antenados e ligados nas coisas.  Isso serve para termos
maior  conhecimento  dessas  obras  e  da  realidade  do  Brasil.
Nós queríamos transmitir informação, pois ela abre a cabeça
das pessoas, leva mais conhecimento e afasta da alienação.

O projeto, mantido com bons resultados, tem uma frequência
média de quarenta alunos por encontro, o que envolve uma cifra de
aproximadamente dez por centro dos alunos. Conforme consta no
perfl público em redes sociais, o projeto havia sido outrora desen-
volvido na instituição, retomando suas atividades, após certo tempo
inativo em 2013, estando, assim, no terceiro ano de atividades após a
reabertura.  De  acordo  com  as  informações  da  página,  os  alunos
apontam:

[…] assumimos a árdua tarefa de trazer de volta o projeto ao
ambiente escolar, objetivando uma maior vivência e interação
dos alunos e comunidade, a propiciação de um espaço para se
desenvolver a refexão crítica, a formação do caráter e da ética
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dos jovens, a perpetração de mudanças no cenário socioeconô-
mico e político da região e o intercâmbio de ideias e comparti-
lhamento de experiências.

Além disso, é importante ressaltar que o grupo preocupa–se
ainda com a refexão acerca de sua própria prática. Em um exercício
metalinguístico, foi agendada uma reunião de avaliação quanto às
atividades desenvolvidas. Como convite, postou–se a seguinte men-
sagem em rede social

E ai, Galera! O DST dessa semana quer saber a opinião de vo-
cês sobre… o DST! Na vida, coisas se transformam a todo mo-
mento e, na maioria das vezes, para fornecerem cada vez mais
benefícios. Acreditamos que esse debate é um ambiente cons-
truído coletivamente, com colaborações de cada um de vocês
que apoiam o DST, seja indo aos debates ou seguindo nossas
páginas. Para que esse ambiente continue agradável a todos, e
reiterando a importância de vocês para essa construção, quere-
mos saber: O QUE VOCÊ ESPERA DO DST?

Assim, como se percebe, a ampliação do espaço escolar, dan-
do vez e voz aos alunos, propicia que os estudantes sejam protago-
nistas do processo comunicativo, assim como postulado teoricamen-
te em momento anterior. Nessa visão, a educação é construída em
caráter dialógico, voltada para a realidade do estudante e que consi-
dera suas demandas, sua opinião, sua capacidade refexiva, não ape-
nas de receptor. Uma realidade educomunicativa possível e de im-
portância ímpar, como já levantado. Uma realidade que, conforme
exposto por Ismar Soares no documentário “Indivíduo Coletivo7”,
depende das lideranças locais para implementar–se a nível privado,
e que em dez anos de fomentação, já se apresenta, segundo o autor,
solidamente estabelecida como política pública em muitas partes do
país e possui, ademais, referencial teórico sufciente.

Como o projeto transparece, o jovem, envolto à Modernidade
Líquida, à Sociedade em Rede, às novas acepções do aprender e do

7 Documentário produzido em 2011 por alunos da Universidade Metodista,  de São Paulo,
como Trabalho de Conclusão de curso.   Disponível  em  htps://www.youtube.com/watch?
v=EMfD8rP4cao
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comunicar, requer novas práticas. Práticas que não são reprodutivas,
que não o desmereçam enquanto ser participante da sociedade e do
processo de aprendizagem. As imposições, que nunca funcionaram
com a juventude, tendem, pois, a perder ainda mais seu vigor diante
desse novo contexto contemporâneo. O projeto, assim, exemplifca e
comprova que um indivíduo coletivo se constrói coletivamente, que,
se o jovem se identifca com o processo de aprendizagem, se há sen-
tido no discurso que o envolve, se ele identifca como verdade possí-
vel a comunicação que lhe é dirigida, e a vê de forma não alheia, a
educação se mostra  mais  efetiva.  Um novo e desafador caminho
vislumbrado pela Educomunicação. Guimarães (2012) nos recorda
em sua obra a canção na qual a banda jovem Charlie Brown Jr. pro-
fessou: “eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério / O
jovem no Brasil nunca é levado a sério”. Um contexto que a educo-
municação e que iniciativas como a exposta podem ajudar a mudar.
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O PROTAGONISMO JUVENIL NA
PRODUÇÃO DE RÁDIOESCOLA – UM

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Marlos Joaquim de Oliveira*

INTRODUÇÃO

O rádio é  um dos meios de comunicação mais  antigos do
Brasil, tendo sua primeira transmissão no ano de 1922 (Roquete Pin-
to). Mesmo com os avanços da tecnologia o rádio persiste. No estado
de São Paulo, por exemplo, o rádio vem sendo o veículo de comuni-
cação com maior audiência alcançando o dobro da TV aberta no pe-
ríodo da manhã (IBOPE/2012). É fato que a maioria das rádios tem
cunho comercial, sendo destinadas à obtenção de lucros. O que se
discute aqui é viabilidade que esse veículo de comunicação possui
para fns educacionais.

Antes de iniciar o relato faz se necessário uma breve discus-
são sobre a educação nos moldes atuais e dos princípios norteadores
que tornam o rádio, um veículo social de Educomunicação e cidada-
nia. Para tanto, nos reportamos a Freire (1969), Delor (1996); Soares
(2006), Brose (2001), Moreira (1991), Soares (2011) e ao fnal apresen-
tamos a contribuição do presente relato de experiência no âmbito da
formação cidadã e inclusiva.

A EDUCAÇÃO NOS MOLDES DO SÉCULO XXI

É fato que a educação nos moldes do tradicionalismo é tão
prejudicial quanto o analfabetismo. A atual dinâmica do ensino tra-
dicional descrita por Freire (1977) destaca que: “Nesta educação ver-

* Mestrando do Programa de Pós–Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação da
Universidade Federal de Uberlândia. Graduado em Ciências e Sistemas de Informação, especi-
alista em biologia. email:biomarllos@gmail.com 
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tical,  hierárquica,  autoritária,  tudo se processa  para imposição de
um saber, pois que o professor sabe tudo e o aluno nada sabe e as-
sim aceite, sem pestanejar, as normas que o poder impõe.” (FREIRE,
1969, p.17)

Em suma, a “educação líquida” nos moldes atuais não é ca-
paz de alcançar seus objetivos, deixando os estudiosos em pânico.
Faz–se necessário a abordagem para uma educação emancipadora
que possa despertar nos discentes habilidades que os levem a com-
preender e interpretar dados, analisar e sintetizar informações, tirar
conclusões lógicas imparciais. São objetivos que vão além da mera
informação  do  desenvolvimento  intelectual,  compreendem  toda
uma formação humana e social.

As bases que apontam para esse paradigma educativo estão
pautadas  nos  quatro  “pilares  da  educação”  (DELORS  et.al.2010,
p.31): aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver com
os outros e aprender a ser. 

Assim,  o  desafo da  atualidade  está  em mudar  o  foco  do
mero ensinar, para a condução que possibilite o aluno o saber no
real sentido da palavra.  A educação deve ser capaz de contribuir
para o desenvolvimento pleno da pessoa, como propõe Delors, (et
al., ibidem, p.99):

A educação deve contribuir para o desenvolvimento total da
pessoa, espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido es-
tético,  responsabilidade  pessoal,  espiritualidade.  Todo  o  ser
humano dever ser preparado, especialmente graças à educa-
ção que recebe na juventude, para elaborar pensamentos autô-
nomos e críticos e para formular os seus próprios juízos de va-
lor, de modo a poder decidir, por si mesmo, como agir nas di-
ferentes circunstâncias da vida.

Com uma educação emancipadora o aluno passa ser o sujeito
de sua própria aprendizagem, tendo como incentivador a fgura do
docente. Entende–se que deve haver um diálogo aberto, uma corres-
ponsabilidade entre os atores, num processo de “comunicação / edu-
cação”.
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A COMUNICAÇÃO NO PROCESSO EDUCACIONAL  – EDUCO-
MUNICAÇÃO
 

A tendência atual é que a “Educomunicação” possa contri-
buir para que os objetivos propostos pelo paradigma que hora se
forma sejam alcançados.  O termo Educomunicação é apresentado
por Soares (2006, p.179) como sendo: “[…] conjunto das ações ine-
rentes  ao planejamento,  implementação e  avaliação  de  processos,
programas e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas
comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais”.

Seguindo raciocínio, a Educomunicação se defne como um
conjunto de ações destinadas a fortalecer os ecossistemas comunica-
tivos em espaços de aprendizagem, integrar práticas educativas ao
processo de comunicação. Ela é um processo ativo e mútuo que re-
fete a troca de saberes entre professor e aluno.

Não se pode alcançar uma educação emancipadora quando
não há a participação ativa da fgura do aluno como membro do
ecossistema educacional. Daí a importância do protagonismo no am-
biente educacional.

Em conformidade com Soares, Paulo Freire em seu livro “Pe-
dagogia Crítica” destaca que o conhecimento não pode ser imposto,
nem é uma doação do professor para o aluno. A relação ensino e
aprendizagem são resultantes de um processo dinâmico de constru-
ção, transformação recíproca e contínua entre os atores do processo
educacional. 

O PROTAGONISMO JUVENIL

Considerando que o conhecimento é adquirido a partir da in-
teração entre o sujeito e o objeto, obviamente deve haver “algo” que
impulsione o indivíduo a essa ação, isso aponta para a importância
do protagonismo.

A palavra protagonismo origina–se da junção de duas pala-
vras gregas: protos, que signifca o principal, o primeiro e agonistes,
que signifca contendor, competidor, lutador. Quando se defne pro-
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tagonismo juvenil, fca evidente, a posição central do adolescente na
busca por sua autonomia, sua identidade como membro de uma co-
munidade,  sua  capacidade  de  participar  e  de  infuir  de  maneira
consciente no curso dos acontecimentos, exercendo um papel autô-
nomo e transformador de sua vida.

A adolescência é uma etapa da vida, marcada por modifca-
ções profundas, seja no campo fsiológico ou social. Muitas transfor-
mações surgem da necessidade do sujeito de acreditar em si mesmo,
de criar sua própria identidade. Explorar esse período de mudanças
tornarão concisas as ações do futuro adulto, desde que ele não seja
impedido  de  explorar  o  seu  protagonismo.  Escámez  e  Gil  (2001,
p.26) são claros quando relatam o posicionamento do meio social
quanto ao protagonismo juvenil:

[…] a proposta de protagonismo juvenil com que trabalhamos
[…] pressupõe um novo modelo de relacionamento do mundo
adulto com as novas gerações. Esse relacionamento baseia–se
na não imposição a priori aos jovens de um ideário em função
do qual eles deveriam atuar no contexto social. Ao contrário, a
partir das regras básicas do convívio democrático [demarcado
pela cidadania assentada no diálogo], o jovem vai atuar, para
em algum momento de seu futuro posicionar–se politicamente
de forma mais amadurecida e lúcida, com base não só em idei-
as, mas, principalmente, em suas experiências e vivências con-
cretas em face da realidade. (ESCÁMEZ E GIL, 2001, p.26)

Quando o aluno é inserido em atividades em que sua partici-
pação é ativa, ou seja, quando suas ideias e opiniões são ouvidas e
consideradas,  o  aluno  passa  de  um  mero  telespectador  para  um
agente de transformação social, isso acaba colaborando para a cons-
trução de sua identidade, para a elevação da autoestima e para sua
inserção no meio social.

Segundo Delors (1996), professores e alunos que se articulam
em equipe passam a ser corresponsáveis pelo processo educativo. A
partilha,  a integração e a interatividade entre os atores criam um
vínculo afetivo, quebram barreiras invisíveis até então intransponí-
veis,  transformando–os  em companheiros,  perfazendo–se laços de
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amizades baseados na afetividade. Torna–se indispensável a “alfor-
ria” dos discentes e a inserção dos mesmos no ecossistema educacio-
nal como agentes ativos do processo de ensino e aprendizagem.

Muitas experiências no âmbito de uma abordagem protago-
nista já se fazem presente, não na escola, mas em projetos sociais
como: Cala–boca já morreu, Cipó, Nas Ondas do Rádio, dentre ou-
tros. Os projetos citados retratam o protagonismo juvenil no contex-
to social e demonstra através de experiências práticas o envolvimen-
to, a participação e a proatividade dos atores envolvidos, evidenci-
ando o potencial dos jovens.

A escola deve abrir–se (derrubar os muros), criar meios que
venham facilitar a participação alunos neste espaço, permitindo a
troca de aprendizagens, a construção de novos saberes, a democrati-
zação das informações, enfm, o pleno exercício da cidadania garan-
tida pela constituição federal.

Muitas são as estratégias para se alcançar o protagonismo ju-
venil no ambiente escolar. É neste sentido que vislumbramos o rádio
como veículo transformador,  emancipador,  participativo que vem
dar espaço para o despertar para a cidadania e a inclusão social.

O RÁDIO NO AMBIENTE ESCOLAR

Desde sua invenção em 1895, pelo italiano Guglielmo, o rá-
dio vem sendo um veículo comunicação utilizado para os diversos
fns seja político, comercial e utilidade pública, aguçando a curiosi-
dade e imaginação do ouvinte. 

No início de sua implantação no Brasil, o rádio manteve uma
relação com a educação e a cultura, no entanto esse aspecto em par-
ticular só ganhou força entre 1990 e 2000, quando surgiram iniciati-
vas em movimentos sociais, rádios comunitárias e projetos de cará-
ter educativo. 

O rádio na escola ou simplesmente Radioescola fgura como
objeto de educação e comunicação. Segundo Ismar (2006, p.31), “o
rádio no ambiente escolar pode representar o primeiro passo na for-
ma de educar e ser educado”. A partir do exercício do protagonis-
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mo, o diálogo abre–se à Educomunicação e ultrapassa a fronteira da
simples aprendizagem de conteúdos fragmentados e se estende para
um ecossistema educomunicativo indo para além dos muros da es-
cola, do bairro e até, do próprio município.

É irrefutável que a atuação do jovem (protagonismo juvenil)
no ambiente escolar é o fator desencadeante para uma aprendiza-
gem signifcativa e “para todos”. É nesse ponto que o presente artigo
se concentra, já que o protagonismo pode ser uma ação coletiva ou
individual, independente de classe social, crença ou valores. 

Diante desse contexto, expõe–se o relato de experiência do
uso Rádio no ambiente escolar, apontando os principais benefícios e
defciências de sua utilização. Para tanto, utilizamos a metodologia
participativa uma vez que ela é fundamentada na vivência, no pra-
zer e na participação em situações reais ou simuladas, o que a torna
coerente com a linha de pensamento do presente artigo.

O PROTAGONISMO JUVENIL NA PRODUÇÃO DE RÁDIOESCO-
LA – RELATO DE EXPERIÊNCIA

A partir dos conceitos discutidos e analisados até aqui, pas-
samos para o relato do protagonismo juvenil na produção de rádio
no ambiente escolar, especifcamente numa escola pública de uma
cidade do interior de Goiás. 

A escola atende hoje 1880 alunos, distribuídos em três tur-
nos, compreendendo o ensino fundamental II (6º ao 9º ano), ensino
médio regular e ensino médio EJA (Educação de Jovens e Adultos).

A ideia do projeto Rádioescola surgiu no ano de 2007, após
os alunos sugerirem “algo” novo no ambiente escolar em que eles
pudessem se expressar, melhorar a oratória e ter voz ativa. A dire-
ção da escola apoiou a ideia e viabilizou o projeto, adquirindo os
equipamentos necessários.

A primeira turma de alunos envolvida diretamente no proje-
to foi “recrutada” tendo como alvo alunos que tinham baixa estima,
que não se comunicavam, apresentavam uma vida social à parte dos
outros colegas e alunos tidos como indisciplinados. Também foram
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inseridos no projeto dois alunos portadores de necessidades especi-
ais.   

O primeiro passo foi a escolha de um nome para a Rádio.
Após muita discussão entre os envolvidos na fase inicial, por vota-
ção foi escolhido o nome Alternativa.

O passo seguinte foi a instalação dos equipamentos. Nota–se
aqui,  o  envolvimento  dos  pais  dos  alunos  no  ambiente  escolar.
Como praticamente não existiam alunos e professores com habilida-
des para a instalação de caixas acústicas e equipamentos de som, al-
guns pais se dispuseram instalar os mesmos.

Instalados os equipamentos, houve a necessidade de se estu-
dar o rádio no ambiente escolar. O professor–coordenador do proje-
to, após uma ofcina de rádio promovida pelo projeto Educom–Rá-
dio Centro–oeste, apresentou alguns textos que foram trabalhados
com alunos e professores no contra turno. Estudou–se a produção
de rádio, os diversos tipos de programas (de cunho cultural, jorna-
lístico, entretenimento), a produção de vinhetas, a operação do siste-
ma de programação e a veiculação dos programas.

A primeira atividade interdisciplinar proposta antes da inau-
guração da rádio foi a estatística de gênero musical, que foi desen-
volvida nos três turnos e contou com a presença de todos os inte-
grantes da rádio. Evidenciamos a diversidade cultural, uma vez que
cada turno apresentou um gênero musical.

De maneira coletiva os membros participantes defniram os
horários de cada equipe (os alunos foram distribuídos por meio de
sorteio em grupos) da rádio e as regras básicas de convivência no
ambiente escolar, dentre elas: não ter mais de duas notas abaixo da
média, ser membro ativo da rádio e responsável pelo ambiente de
aprendizagem, colaborar com a aprendizagem dos outros colegas,
além de ser parceiro do corpo docente.

A ponderação do projeto sempre se deu de maneira qualitati-
va, utilizando–se do diálogo entre os membros participantes, profes-
sores e comunidade escolar. Durante o processo levou–se em consi-
deração a auto avaliação dos alunos e a avaliação dos professores da
escola.
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Os alunos se envolveram no projeto, passando a produzir di-
versos programas de rádio durante os intervalos dos turnos (matuti-
no, vespertino e noturno). Positivamente notamos através de obser-
vações diárias o envolvimento, a socialização dos alunos e a mudan-
ça de comportamento em relação aos demais colegas. 

No ano seguinte, devido à inserção do Projeto Saúde nas Es-
colas e o Projeto Sociedade Em ação, ambos interdisciplinares,  os
alunos produziram spots para as campanhas contra crimes ambien-
tais, DSTs (doenças sexualmente transmissíveis) e para o combate ao
abuso de crianças e adolescentes do CREAS (veiculado nas rádios da
cidade).

Ao fnal do segundo ano de existência, analisando este meio
de comunicação no ambiente escolar (Rádio–escola) notou–se que os
alunos passaram a ter uma refexão sobre a linguagem e a produção,
passando a serem críticos de programas veiculados em rádios da ci-
dade. Era comum comentarem sobre a programação das rádios da
cidade. Assim, também tornaram mais críticos em relação ao que
produziam. 

A Educomunicação utilizando o protagonismo ainda contri-
bui com a inclusão social. Como foi dito, durante o período delimita-
do, havia dois alunos portadores de defciência. O envolvimento foi
tão efetivo que um dos alunos (portador de defciência visual e físi-
ca) atuou como locutor durante o último ano letivo. Antes do inter-
valo os colegas faziam questão de busca–lo em sua sala, informavam
a pauta e o mesmo comandava o programa durante seu dia como lo-
cutor. O fato que se nota não é apenas o envolvimento direto do alu-
no, mas sim a interação entre os membros do projeto que passaram a
trabalhar de maneira coletiva,  responsabilizando–se uns em pelos
outros, fortalecendo vínculos de amizade e fortalecendo o ecossiste-
ma educomunicativo.

Quanto ao outro aluno que na época tinha apenas 20% da vi-
são, podemos relatar que ele foi decisivo na composição e interpreta-
ção da música tema da rádio.

Durante os conselhos de classe fcou claro o respeito que os
alunos  ganharam  dos  outros  professores,  inclusive  aqueles  que
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“desconfavam do projeto”. Estes passaram a ter os “alunos da rá-
dio” como parceiros em projetos interdisciplinares, sendo responsá-
veis técnicos pelas atividades que envolviam tecnologias. Vale des-
tacar que as disciplinas que mais tiveram envolvimento no projeto
foram:  biologia,  matemática,  física,  língua  portuguesa  e  educação
física.

Com a atuação dos alunos como protagonistas, agentes de
transformação, a instituição de ensino foi contemplada com selo de
Escola Solidária.

Como pontos negativos observou–se que alguns alunos pas-
saram a se envolver muito com o ambiente Rádioescola ignorando o
ambiente de sala de aula. Estes, após reunião e auto avaliação, foram
orientados pelos colegas e pelo coordenador do projeto, sobre horá-
rios e tarefas a serem cumpridas durante o ano letivo.

O segundo aspecto negativo observado foi a resistência de
alguns educadores que, encontram–se arraigados no ensino tradicio-
nal de via única. Não abriram espaços em seu planejamento para in-
serirem  atividades  que  pudessem  envolver  a  rádio.  Evidencia–se
aqui a necessidade de promover a qualifcação dos professores como
forma de sensibilização e de inserção pedagógica de instrumentos
educomunicativos no ambiente escolar de forma que todos possam
se benefciar dessa poderosa ferramenta.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O modelo metodológico de escola “engessada” não tende a
prevalecer por muito tempo. Com os avanços na tecnologia e com a
crescente demanda democrática de inserção do aluno como protago-
nista no ecossistema educomunicativo,  deve haver uma revolução
mesmo que silenciosa na maneira de como que ocorre o processo de
ensino e a aprendizagem.

Nos dois anos analisados neste relato, a participação ativa da
comunidade  escolar  foi  o  essencial  para  se  obter  um ecossistema
educomunicativo, em que todos ensinam e todos aprendem, em que
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o aluno “exista” realmente e não seja apenas um “número” passivo
do processo.

Faz se necessário, uma abordagem quantitativa e um estudo
mais profundo das implicações do uso da Educomunicação no cam-
po específco das disciplinas, o que não implica em desconsiderar o
caráter qualitativo descrito no presente relato.

Propomos  a  inserção  da  Educomunicação  como  potencial
inovador, capaz de transformar meros receptores de informações em
cidadãos críticos, participativos e proativos. 

Esperamos que o presente relato possa provocar a ampliação
do  debate  em  torno  harmonização  entre  educação,  comunicação,
protagonismo juvenil e uma metodologia inclusiva, visando a disse-
minação do saber e do “aprender a ser” (DELORS et al.,2010, p. 31).

REFERÊNCIAS

BROSE, Markpus. Metodologia Participativa – Uma introdução a 29 
instrumentos. Rio Grande do Sul: Tomo Editorial, 2010.

COSTA, A. C. G.; VIEIRA, M. A. Protagonismo juvenil: adolescên-
cia, educação e participação democrática. São Paulo: FTD; Salvador: 
Fundação Odebrecht, 2006.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1981.

MOREIRA, Sônia Virgínia. O rádio no Brasil. Rio de Janeiro, Rio 
Fundo,1991. 

PERUZZO, Cicilia Maria Krohling. Observação participante e pes-
quisa–ação. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antônio (orgs). Métodos 
e técnicas de pesquisa em comunicação. 2 ed. São Paulo: Atlas, 
2010.

PIAGET, J. Seis estudos de psicologia. 22. ed. Rio de Janeiro: Foren-
se Universitária, 1997. 136p. (Texto original publicado em 1969).

___
126



SOARES, Ismar de Oliveira. Educomunicação: o conceito, o profssi-
onal, a aplicação – contribuições para reforma do ensino médio. São 
Paulo: Paulinas, 2011.

BRASIL. Portal do Professor. Disponível em: <htp://portaldoprofes-
sor.mec.gov.br/conteudoImpresso.html?conteudo=2154>      acesso em 
08 de junho de 2015

___
127

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoImpresso.html?conteudo=2154%3E%20
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/conteudoImpresso.html?conteudo=2154%3E%20




MECANISMOS MIDIÁTICOS VIRTUAIS
APROVEITADOS EM VERTENTES
EDUCATIVAS: FOMENTANDO A

CONSCIENTIZAÇÃO LEGAL

Mário César Pintaudi Peixoto*

1. INTRODUÇÃO

No  período  da  conhecida  pré–história,  os  acontecimentos
não eram registrados com o objetivo de deixar um legado aos huma-
nos ulteriores (LAGNIER, 2009, p. 9). Dentre as inúmeras funções da
internet é fato que com ela consegue–se a transmissão em larga esca-
la de qualquer informação. A difusão da Internet contribuiu para a
nova era da computação. Castells defne a Internet como “um meio
de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação de
muitos  com  muitos,  num  momento  escolhido,  em  escala  global”
(CASTELLS; 2003, p.7). Antes da internet, no entanto, dependia–se
ainda de uma manipulação em um meio físico, seja um livro, ma-
nuscrito, ou até mesmo um disquete de um programa de computa-
dor. Contudo, atualmente, tudo é informação que circula livremente
pela rede, de forma rápida, dinâmica e com acesso cada vez mais in-
terativo,  onde  apresenta–se  relacionada  diretamente  para  com  as
etapas que constituem o ciclo da informação, ou seja, a construção, a
comunicação e o uso desta Informação (LE COADIC, 2004.) Entre-
tanto, ocorre que a legislação brasileira defende toda e qualquer tipo
de informação gerada no país. Por exemplo, a lei 9.610 de 1998 diz
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que qualquer tipo de produção intelectual produzida, seja ela regis-
trada ou não, publicada ou não, está literalmente protegida. Vem en-
tão uma discussão e refexão: O que de fato isso representa para o
usuário não somente da internet, mas para o próprio professor–edu-
cador? Que cuidados necessariamente devem ser considerados?

2. PANORAMA DOS DIREITOS AUTORAIS

A lei que contempla os direitos autorais no Brasil é bem ex-
tensa e retrata muitas áreas e detalhes sobre os autores e suas obras.
Todavia, aplicando essa lei para a internet, podemos refetir sobre
quatro grupos básicos: a propriedade intelectual, o direito de uso, o
direito de distribuição e a exploração comercial.1 No Brasil, a Lei nº
9.610, de 1998 regula os direitos autorais, cuja gestão está a cargo da
Diretoria de Direitos Intelectuais, do Ministério da Cultura (MinC).
Obras e invenções que não sejam de caráter literário, artístico ou ci-
entífco, como programas de computador, embora sejam protegidas
pelos direitos autorais, estão sob responsabilidade do Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT) e são reguladas pela Lei nº 9.609, tam-
bém de 1998.

Mediante as inúmeras mudanças neste meio digital, com tan-
tas possibilidades de interação e integração, sobretudo junto à inter-
net, vem percebendo–se um panorama diferente para as formas de
gravação e reprodução. Neste contexto, surge o Anteprojeto de Lei
de Modernização da Lei de Direitos Autorais2, na qual busca medi-
das para ampliar, descentralizar e unifcar um sistema de registro de

1 BRASIL. Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação so-
bre direitos autorais e dá outras providências. Diário Ofcial [da República Federativa do Brasil],
Brasília,  DF,  20  fev.  1998.  Disponível  em:  <htp://  www.dou.gov.br/materias/do1/  do1le-
gleg19980220180939p001.htm>. Acesso em: 2 maio 2015. O Brasil assinou os seguintes tratados:
1. Convençao de Berna (9.9.1886), 2. Convenção Universal (24.7.1971)  3. Convenção de Roma
(26.10.1961); 4. Convenção de Genebra (29.10.1971) (fonogramas). Para mais informações aces-
se a LEI No 10.695, DE 1º DE JULHO DE 2003.
2 MinC coloca em debate Anteprojeto de Modernização da Lei do Direito Autoral – htp://in-
ternet–legal.jusbrasil.com.br/noticias/2234268/minc–coloca–em–debate–anteprojeto–de–mo-
dernizacao–da–lei–do–direito–autoral
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obras,  de  forma  digital,  facilitando  aos  autores  saberem  onde  as
obras estão sendo utilizadas.

Tomando–se como base que a internet pode ser considerada
“diretamente  proporcional”  aos  recursos  midiáticos  e  que  ainda
num contexto de educação pós–moderna, o professor hoje é “refém”
de um arsenal  muito vasto de opções para despertar de uma forma
cada vez mais lúdica a atenção do aluno, onde este mesmo professor
lembra–se de preparar–se para esta dinâmica de educação pós mo-
derna, em que a mídia, assim como a internet, possibilitam também
repassar informações em um curto espaço de tempo em uma grande
velocidade, permitindo a sensação de mobilidade. “O espaço deixou
de ser um obstáculo – basta uma fração de segundo para conquistá–
lo”.  (BAUMAN, 1999,  p.  85),  porém, ignora muitas  vezes o olhar
para outro aspecto, que é o direito de distribuição e utilização da in-
formação–conteúdo. Desde meados do fnal do século XX, vivencia-
mos uma troca da “cultura material” por um novo paradigma tecno-
lógico digital, oriundas de uma revolução das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (CASTELLS, 1999). Neste sentido, pensando
no contexto de exploração dos recursos midiáticos como algo inevi-
tável, o professor precisa além de estar inserido às novas tecnologi-
as, também estar atento aos seus direitos e deveres no que compete
o uso legal dos recursos midiáticos neste novo contexto.

3. AS QUESTÕES DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

De maneira geral, o sistema de proteção dos direitos autorais
frma–se ao lado do autor e na sua legitima autoria de obra, seguin-
do a liberação correta e legal com seu consentimento. “O fundamen-
to principal  é a importância  de fornecer ao autor  mecanismos de
proteção à sua obra de modo a permitir que seja o autor devidamen-
te remunerado e possa, diante dos proventos auferidos com a explo-
ração comercial de sua obra, seguir produzindo intelectualmente”.
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(ASCENSÃO; 2002). Existe inclusive termos cunhados como “kpibar”,
quando inserido neste meio virtual 3.

No Código Penal Brasileiro, em vigor, no Título que trata dos
Crimes Contra a Propriedade Intelectual, nos deparamos com a pre-
visão de crime de violação de direito autoral – artigo 184 – que traz o
seguinte teor: Violar direito autoral: Pena – detenção, de 3 (três) me-
ses a 1 (um) ano, ou multa. E os seus parágrafos 1º e 2º, consignam,
respectivamente:

§1º Se a violação consistir em reprodução, por qualquer meio,
com intuito de lucro, de obra intelectual, no todo ou em parte,
sem autorização expressa do autor ou de quem o represente,
[…]: Pena – reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa, […].
§ 2º Na mesma pena do parágrafo anterior incorre quem ven-
de, expõe à venda,  aluga, introduz no País,  adquire, oculta,
empresta, troca ou tem em depósito, com intuito de lucro, ori-
ginal ou cópia de obra intelectual, […], produzidos ou repro-
duzidos com violação de direito autoral. (MIRABETE,200, s.p.)

Discorrendo  sobre  essa  espécie  de  crime,  afrma  Mirabete
(MIRABETE,2007, s.p):

A conduta típica  do crime  de violação  de  direito  autoral  é
ofender, infringir, transgredir o direito do autor. O artigo 184 é
norma penal em branco, devendo verifcar–se em que se cons-
tituem os direitos autorais que, para a lei, são bens móveis (art.
3º da Lei nº. 9.610/98)
Aquele que se propõe a produzir conhecimento sério, renova-
dor do Direito, quer seja ele professor, pesquisador ou aluno,
se  obriga  a  respeitar  os  direitos  autorais  alheios.  Conforme
Constituição Federal vigente, aos autores pertence o direito ex-
clusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
[…].proteção legal encontramos na Lei nº. 9.610/98, mais preci-
samente nos seus artigos 7º, 22, 24, I, II e III, e 29, I

3 Verbo que já se cunhou neste sentido digital que é: “kpibar”, como sinônimo de plágio feito na
internet. Onde, às vezes, o professor acaba sendo um “kpibador” às vezes ingenuamente, por
causa de ter copiado textos, imagens ou ideias da internet e ter reproduzido ilegalmente, sem
indicar a fonte, assumindo dessa forma a falsa autoria do conteúdo
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4. SOBRE A DISTRIBUIÇÃO E SEUS DIREITOS DE UTILIZAÇÃO

Normalmente  para  usar  (ou ter  o  direito  de  uso),  o  autor
cede ao solicitante esta possibilidade. Seja por registro em carta, liga-
ção gravada, e–mail assinado, ou algum outro meio que comprove
esta liberação por parte do autor, contanto claro, que mantida a inte-
gridade da obra original.  Em suma, o direito de uso permite que
uma pessoa possa utilizar uma foto, citando o nome e site do autor
se não modifcar em nada a foto original, bem como um vídeo (mes-
mo que o professor acrescente trechos, blocos ou demais inserções
digitais).

O direito de distribuição vigora de forma elementar no como
e quanto uma determinada obra pode ser repassada a outras pesso-
as. Por exemplo, um vídeo criado e lançado na internet pode ter sua
distribuição limitada pela lei ou por desejo do autor ou detentor dos
direitos sobre a obra. 

Conforme  a  Motion  Picture  Licensing  Corporation  Brasil
(MPLC,  2015),  de  acordo  com  a  Lei  de  Direitos  Autorais  (Lei
9610/1998), para utilizar ou exibir publicamente, ou seja, em locais
não residenciais, obras cinematográfcas ou audiovisuais no formato
DVD, VHS ou eletrônicos é fundamental possuir a autorização pré-
via do detentor dos direitos dos flmes. Qualquer apresentação em
âmbito diversifcado do domiciliar (home entertainment), sem licen-
ça, infringirá a lei. Isto está descrito na lei assim como nos avisos de
advertência presente nos DVDs e vídeos a exibição em âmbito domi-
ciliar não necessita de permissão.

A violação dos direitos do autor e os que lhe são conexos pode
render uma pena de detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano,
ou multa. O §1 ° deste artigo garante a proteção dos direitos
autorais punindo a reprodução total ou parcial de uma obra
com intuito de lucro sem que o detentor dos direitos permita,
no caso de obras cinematográfcas e audiovisuais, distribuido-
res e produtores (MPLC, 2015,s.p.).
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O uso da informação construída pelo dono dos direitos auto-
rais passa por um tempo de produção, ao qual depois passa pela
fase da comunicação desta obra publicada até seu uso legitimo em
defnitivo ao mercado ou ambiente liberado para seu uso, respeitan-
do assim de certa forma, este “ciclo de vida”.

 5. PIRATARIA 

Convêm ao professor, se deter aos cuidados quanto à ques-
tão de exploração comercial. Se determinada pessoa lucra direta ou
indiretamente de certa forma, com algum conteúdo distribuído pela
internet, diz–se que ela está explorando comercialmente essa obra.
Lucrar com venda não autorizada de qualquer conteúdo, seja ele um
livro, música ou flme, é considerado pirataria, ou seja, é crime. E ser
de certa forma um intermediador também poderá causar problema
ao professor. O professor como mediador da transposição da infor-
mação,  no  processo  de  ensino  aprendizagem,  precisaria  entender
que transmitir um vídeo que publicamente está exposto e disponível
no Youtube é diferente de absorver este mesmo vídeo convertendo
em um arquivo de extensão mp3, mp4, avi, etc. e repassar ao aluno
como um “bem” de autoria comum a ser compartilhada4.

Abaixo  traremos dois  importantes  trechos  destacados  pela
MPLC Brasil,  que faz parte de uma rede de empresas de licencia-

4 Existe  por  exemplo  um  arsenal  imenso  de  ferramentas–aplicativos  para  este  fm:
htp://www.baixakpi.com.br/categorias/342–ferramentas–para–o–youtube.htm. Embedar ou in-
corporar vídeos em programas como YouTube ou Vimeo não é crime. Mas é ilegal disponibili -
zar vídeos que não sejam de sua própria autoria ou cuja utilização não tenha sido formalmen-
te autorizada. Uma ressalva deve ser feita ao caso mencionado do YouTube, sobre comparti-
lhamento de vídeos, objeto do meu post anterior: não há problemas em compartilhar vídeos
provenientes do YouTube, pois o que na verdade se disponibiliza é o linkp que dá acesso ao ví-
deo, e não o vídeo em si. O compartilhamento de vídeos do YouTube também não outorga di-
reito ao Ecad de cobrar pela execução pública do vídeo. Isso porque, como acima comentado,
há o compartilhamento do linkp do vídeo (que dá acesso ao site do YouTube) e já existe um
acordo formalizado entre Ecad e Google, proprietário do YouTube, para remuneração da exe-
cução pública dos arquivos sonorizados em seus vídeos – [htp://logobr.org/branding/como–
compartilhar–na–rede/]
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mento  de  exibições  de  obras  cinematográfca,  sobre  orientações
quanto ao uso de mídias DVD e seu uso singular5.

Advertência do DVD

Os detentores dos direitos de exploração das obras cinemato-
gráfcas advertem no seu aviso que as obras cinematográfcas
serão de uso exclusivo doméstico. Os que têm posse dos títu-
los das obras proíbem expressamente a exibição pública,  re-
produção, distribuição, aluguel em estabelecimento diferente
de locadoras assim como sua comunicação pública em centros
culturais, comunidades, instituições educativas, empresas, ho-
téis, bares, aviões, hospitais, restaurantes e qualquer outro tipo
de  lugar  onde  as  pessoas  possam  assistir  o  seu  conteúdo.
(MPLC, 2015, s.p.)

Uso Singular

Para exibir um DVD publicamente é preciso estar de acordo
com as leis dissertadas acima. Os distribuidores e produtores
das  obras  audiovisuais  são  os  únicos  representantes  legais,
logo, detém seus direitos. Portanto, é necessário pedir autori-
zação para exibi–los.(MPLC, 2015,s.p.).

6. COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Conforme retrata (MELLO FILHO,2004), ao se buscar o cam-
po específco da comunicação, não se pode prescindir das defnições
referentes ao público e ao privado, onde se diz que a partir de análi-
ses é possível explicitar noções a respeito daquilo que a sociedade
não pode ser subtraída de si. A comunicação pública está inserida
nas  esferas  dos  movimentos  sociais  e  populares,  de  maneira  que
exista uma comunicação comunitária com acesso e uso da tecnolo-

5 MPLC Brasil começou a atuar em Janeiro de 2006 quando percebeu–se a necessidade de um
segmento do mercado brasileiro em relação ao licenciamento audiovisual. Há uma grande re-
ceptividade das empresas e instituições, pois realmente estavam precisando de uma empresa
que realizasse o serviço de legalização das exibições públicas de obras audiovisuais.
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gia,  possibilitando assim uma comunicação de fato democrática e
social. 

É nesse sentido que se estabelece a perspectiva de comunica-
ção pública identifcada com a comunicação do Estado, apresentada
por Brandão (BRANDÃO, 2007, p.4), “sendo uma dimensão da co-
municação pública que entende ser de responsabilidade do Estado e
do Governo estabelecer um fuxo informativo e comunicativo com
os seus cidadãos”. 

A defnição de exibição pública de DVD é: Apresentação de
obra audiovisual em qualquer local diferente do âmbito residencial
– independentemente do número de pessoas e de ser com ou sem
fns lucrativos (MPLC, 2015). Conforme Art 29 Lei 9160/90 E Art. 184
Código Penal Art. 29, depende de autorização prévia e expressa do
autor a utilização da obra, por quaisquer modalidades, tais como:

 a reprodução parcial ou integral e a própria edição;

 a  adaptação,  o  arranjo  musical  e  quaisquer  outras
transformações;

 a tradução para qualquer idioma;

 a inclusão em fonograma ou produção audiovisual;

 a distribuição, quando não intrínseca ao contrato fr-
mado pelo autor com terceiros para uso ou exploração
da obra;

 a distribuição para oferta de obras ou produções me-
diante cabo, fbra ótica, satélite, ondas ou qualquer ou-
tro sistema que permita ao usuário realizar a seleção
da obra ou produção para percebê–la em um tempo e
lugar previamente determinados por quem formula a
demanda,  e  nos casos em que o acesso às  obras  ou
produções se faça por qualquer sistema que importe
em pagamento pelo usuário;

 a utilização,  direta ou indireta,  da obra literária,  ar-
tística ou científca, mediante:
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 representação, recitação ou declamará, bem como exe-
cução musical;

 emprego de alto–falante ou de sistemas análogos;

 radiodifusão sonora ou televisiva e emprego de satéli-
tes artifciais;

 captação de transmissão de radiodifusão em locais de
freqüência coletiva;

 sonorização ambiental;

 a exibição audiovisual, cinematográfca ou por proces-
so assemelhado;

 emprego de sistemas  óticos,  fos telefônicos  ou não,
cabos de qualquer tipo e meios de comunicação simi-
lares que venham a ser adotados;

 exposição de obras de artes plásticas e fgurativas;

 a inclusão em base de dados,  o armazenamento em
computador, a microflmagem e as demais formas de
arquivamento do gênero;

 quaisquer outras modalidades de utilização existentes
ou que venham a ser  inventadas (JUSBRASIL,  1998,
s.p.).

Uma forma na qual o professor pode ter uma facilidade em
não ter que fcar procurando autor por autor daquilo que gostaria de
expor, repassar, apresentar, utilizar de forma legal, sobre determina-
da obra–produção, seria contatar a MPLC Brasil seja adquirindo a
chamada  Licença  Guarda–Chuva®,  que  já  contempla  vários  dos
maiores distribuidores, facilitando muito o trabalho, ou buscando al-
gum tipo de autorização formal, na qual ela represente determinado
autor.
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7.  CUIDADOS NA INSERÇÃO DA INFORMAÇÃO PELA INTER-
NET

Mesmo sabendo que existem leis que protejam o direito au-
toral de conteúdo intelectual, existem algumas formas de disponibi-
lizar tal conteúdo sem infringir a lei e isso deve ser de consciência
do professor, educador, conforme citações até aqui mencionadas. De
maneira que resumidamente, a melhor delas é sempre citar a fonte
de onde se retirou tal informação e jamais claro, utilizar o conteúdo
para obtenção de lucro. O professor, por exemplo, poderia copiar a
informação de um blog, contanto que cite a fonte original e coloque
um linkp para a postagem. Além disso, a pessoa que copiou o conteú-
do não pode vendê–lo sem a autorização do autor.

Outra forma é procurar o Escritório Central de Arrecadação
de Direitos Autorais, o ECAD, e verifcar se é possível e como se faz
para utilizar um conteúdo cujo direito pertence a outra pessoa. Ge-
ralmente, isso é possível através do pagamento do Direito Autoral.
Isso lhe dará algum direito sobre a obra, dependendo do acordo com
o ECAD.

8. COPYRIGHT

É um direito autoral, valendo–se da propriedade literária, ao
qual atribui ao autor de trabalhos originais os direitos exclusivos de
explorar sua obra, seja ela artística, literária ou científca, bloquean-
do assim a reprodução por qualquer outro tipo de meio, esta sendo,
um direito intelectual. Denomina–se, contudo ainda, os direitos de
autor ou direitos autorais, este chamado copyright, que impede a có-
pia ou exploração de uma obra sem que haja a devida permissão
para tal direito de uso. Fornecendo assim, exclusividade ao proprie-
tário o uso da obra original tais como música, imagens, vídeos, do-
cumentos digitais, fotografas, arranjo gráfco.

O símbolo do copyright ©, quando existente numa obra, res-
tringe  a  sua  impressão  sem  autorização  prévia,  bloqueando  que
ocorra benefícios fnanceiros para outros que não sejam o autor ou o
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editor da mesma. Geralmente a palavra copyright é advinda pela
frase em português "todos os direitos reservados", que indica que tal
obra está protegida por lei. O vencimento do copyright varia confor-
me a legislação defnida em cada país. No Brasil, os direitos de autor
podem durar toda a vida do autor e mais 70 anos após sua morte.
Passado esse período, a obra passa a ser de domínio público.

8.1 – Situação do acesso à informação

A  Consumers International divulgou seu Watchlist  2012.  No
relatório, o Brasil está na 5ª posição na lista dos países com o pior
acesso  às  informações.  A  culpa  é  da  atual  lei  de  direito  autoral,
9610/98, considerada muito restritiva. (CONSUMERS INTERNATI-
ONAL, 2012). A CI avalia quesitos como acesso à cultura, exceções e
limitações para uso de obras (como a permissão de cópias para fns
educacionais, uso privado ou preservação) e adaptação da lei às no-
vas tecnologias.

A Consumers International é uma federação que reúne 115 paí-
ses e 220 entidades de defesa do consumidor. O Instituto de Defesa
do  consumidor  (Idec)  foi  a  organização  brasileira  que  contribuiu
para  o  relatório.  A  ONG  divulga  o  que  considera  boas  práticas,
como o uso de alternativas para o DRM (trava digital que proíbe co-
piar mídias). Outra sugestão é usar as leis de defesa do consumidor
para inibir abusos dos direitos de propriedade intelectual. (CONSU-
MERS INTERNATIONAL, 2012)..

 
9. SOBRE O ECAD

O Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)
tem sua existência prevista no art. 99 da LDA, que determina que as
associações manterão um único escritório central para a arrecadação
e distribuição, em comum, dos direitos relativos à execução pública
das obras musicais e lítero–musicais e de fonogramas, inclusive por
meio da radiodifusão e transmissão por qualquer modalidade, e da
exibição de obras audiovisuais. O ECAD é uma sociedade civil, de

___
139



natureza  privada  e  sem  fns  lucrativos.  Foi  instituído  pela  Lei
5.988/73 e mantido pela atual Lei de Direitos Autorais (LDA).

De acordo com o website da instituição6, o órgão possui ca-
dastrados em seu sistema mais de 214 mil titulares diferentes. Estão
catalogadas 795 mil obras, além de 412 mil fonogramas, que contabi-
lizam todas as versões registradas de cada música. Os números en-
volvidos fazem com que 40 a 50 mil boletos bancários sejam envia-
dos por mês, cobrando os direitos autorais daqueles que utilizam as
obras musicais publicamente,  os  chamados “usuários de música”,
que somam mais de 225 mil no cadastro do ECAD.

10. SOBRE A ABRD

A ABDR (Associação Brasileira de Direitos Reprográfcos) é
uma associação sem fns lucrativos que reúne algumas das mais im-
portantes editoras de livros do País. Seu objetivo é a conscientização
da população sobre a necessidade de se respeitar o direito autoral,
na esteira da Lei nº 9.610/98 que o regulamenta no Brasil, esclarecen-
do, educando, proporcionando encontros e discussões sobre a pre-
servação destes direitos, atuando como entidade fscalizadora e re-
pressora da reprodução ilegal das obras de seus associados.

Segundo a cartilha da ABRD, fazendo–se o questionamento
se é possível o professor fotocopiar ilustração ou página de obras
para trabalhar com seus alunos em sala de aula, com indicação da
fonte?

A resposta foi a seguinte:  “Quanto à reprodução de páginas de
obra para trabalhar com alunos em sala de aula, há a necessidade de autori-
zação do autor, já que tal utilização não está coberta pelo conceito de cópia
única nem nas limitações legais.”

Outro questionamento: Por que a ABDR luta contra a “pasta
do professor”, procedimento habitual nas universidades?

Resposta: “A pasta do professor é uma deformação da função de
ensinar. Isto porque impõe aos alunos a leitura fragmentada de textos que,
na maioria das vezes, descaracteriza o conteúdo das obras e altera sua iden-

6 Cf. www.ecad.org.br.
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tidade. O aluno não adquire o hábito da leitura, da pesquisa, do questiona-
mento. Não desenvolve o senso crítico nem aprende a atribuir os créditos ao
autor da obra. Por outro lado, a formação dos alunos a partir de reprodu-
ções de obras, e não de obra”. (ABDR, 2015)

11. DOMÍNIO PUBLICO

O "Portal Domínio Público", lançado em novembro de 2004
(com um acervo inicial de 500 obras), propõe o compartilhamento de
conhecimentos de forma equânime, colocando à disposição de todos
os usuários da rede mundial de computadores – Internet – uma bi-
blioteca virtual que deverá se constituir em referência para professo-
res, alunos, pesquisadores e para a população em geral. Este portal
constitui–se em um ambiente virtual que permite a coleta, a integra-
ção, a preservação e o compartilhamento de conhecimentos, sendo
seu principal objetivo o de promover o amplo acesso às obras literá-
rias, artísticas e científcas (na forma de textos, sons, imagens e ví-
deos), já em domínio público ou que tenham a sua divulgação devi-
damente autorizada, que constituem o patrimônio cultural brasileiro
e universal.

Acesse, conheça e desfrute:
htp://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

12. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO7

Neste contexto, foi elaborado um estudo prático de pesquisa
lançada virtualmente para professores responderem o questionário
online. Com base nos resultados e perante toda pesquisa aqui apre-
sentada,  desenvolveu–se um aplicativo em formato de FAQ, para
servir como uma plataforma de consulta, ajuda e orientação ao pro-
fessor, podendo o mesmo instalar com a praticidade em seu apare-
lho móvel.

7 Algumas  ideias  da  temática  foram  apresentadas  e  discutidas  no  evento  II–Seminario–
Anhembi–SAO–PAULO.
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FORMULARIO ONLINE DE PESQUISA: QR BARCODE
(Instalador do aplicativo mobile)

htp://goo.gl/forms/ieIqvRhKF9

RESULTADOS:

htp://migre.me/qjQze

CONSIDERAÇÕES

As linguagens documentárias, bem como as midiáticas, be-
nefciam a recuperação e o uso da informação, relacionando–se dire-
tamente ao paradigma do usuário e ao princípio de consumo que se-
guem este ciclo de vida da informação, conforme citado durante este
artigo.  Isto porque o primeiro promove a elaboração de produtos
documentários com vistas de melhorar o acesso e uso da informação
por parte dos usuários e o segundo (princípio do consumo) foca a
utilização de um serviço de informação, que deve ser pensado no
uso da informação, como em sua causa, efeito e consequências, des-
se uso pelo seu utilizador, sem medir consequências.

Neste panorama de grande exposição da informação, de for-
ma mais interativa, integrativa, de fácil acesso e com diferentes tipos
virtuais de conteúdo, o professor é cada vez mais um agente media-
dor responsável desta informação ao transmitir, compartilhar, modi-
fcar, descartar, organizar e expor o conteúdo ao seu aluno, preocu-
pando–se agora não tão somente no processo de ensino–aprendiza-
gem, que é o principal, mas agora também no uso legal, correto, de
direito de uso daquilo que apresenta. Ao qual fazendo uma analogia
do professor para com os pais que educam seus flhos, devem ainda
se deterem aos conceitos orientativos de instrução legal de que de-
terminadas ações diante seus flhos podem acarretar  penalizações
em juízo penal.
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CULTURA, ARTES VISUAIS E
EDUCOMUNICAÇÃO: ALGUNS

APONTAMENTOS1

Carina Aparecida Bento da Costa*

INTRODUÇÃO

Esse artigo é resultado dos estudos desenvolvidos durante o
primeiro  semestre  de  2015  na  disciplina  de  Educomunicação  do
Mestrado Profssional em Tecnologias, Comunicação e Educação da
Universidade  Federal  de  Uberlândia.  Objetiva–se  nessa  refexão
apontar algumas características e relações entre as artes visuais e a
cultura, cibercultura, comunicação, cultura de massa, ensino da arte
e educomunicação. 

CULTURA E CIBERCULTURA

O ser humano está inserido em um contexto sociocultural do
qual ele consome e produz cultura. Cada povo possui sua própria
cultura e que se manifesta de diversas formas. Uma das manifesta-
ções culturais mais antigas da história da humanidade são as artes
visuais, é impossível deixar de associar a arte com a vida. Desde os
primórdios da humanidade as artes visuais são usadas na comunica-
ção dos povos e na manifestação de suas culturas  a partir de uma
construção verbal e não verbal dialeticamente.

1 As ideias iniciais desse artigo foram apresentadas e discutidas no XX Congresso de Ciências
da Comunicação – Região Sudeste, na divisão temática “Interfaces Comunicacionais” sob a
orientação da Profa. Dra. Diva Souza Silva.
* Mestra em Tecnologias, Comunicação e Educação (UFU). Participa do Grupo de Pesquisa em
Tecnologias, Comunicação e Educação (GTECOM) vinculado ao Programa de Pós–Graduação
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Desde o momento em que os seres humanos, no início, come-
çaram a usar as palavras, signos e outras formas simbólicas de
representação para signifcar as suas experiências e comparti-
lhar os signifcados possíveis, a reconstrução é permanente. O
processo de construção continuará enquanto houver seres hu-
manos, pois nós somos por natureza “fazedores de cultura”,
visto que criamos formas simbólicas para dar sentido e coerên-
cia às nossas vidas. (EFLAND, 2005, p.183)

Somos produtores de cultura, através de nossa subjetividade
usamos as palavras, signos e formas simbólicas para representar a
nossa leitura de mundo, nossas experiências e sonhos.  Consideran-
do  o  pensamento de  OSTROWER (1995,  p.223)  a  arte  é  essencial
para sensibilização dos alunos em um mundo tão descaracterizado,
onde a cultura não é valorizada.

O termo cultura é citado por SANTOS (1992, p.23) a partir de
duas concepções: “A primeira concepção de cultura remete a todos
os aspectos de uma realidade social; a segunda refere–se mais espe-
cifcamente ao conhecimento, as ideias e crenças de um povo.” Ao
longo da história as sociedades passam por diversas transformações
e suas culturas  também passam por mudanças.  A cultura  de um
povo é o seu patrimônio imaterial que deve ser preservado.

Em  meio  ao  fenômeno  da  crescente  massifcação  cultural,
ocorrido nas últimas décadas, perceber a importância e ativar
mecanismos para a preservação e a promoção das tradições
populares,  os  saberes,  as  manifestações  culturais  e  lugares
onde elas se realizam, signifcou não somente um avanço seto-
rial  no campo em questão,  mas um alinhamento a políticas
mais amplas de valorização da cidadania e respeito à diversi-
dade cultural. (UNESCO, 2014, p.5).

Cada pessoa é portadora de cultura e traz consigo um reper-
tório de conhecimentos que deve ser respeitado e valorizado.  “Ao
olhar para outras culturas também o observador altera e renova sua
própria visão do mundo e das coisas.” (RICHTER, 2004, p.143)

As  culturas  reproduzem  as  transformações  sociais  pelas
quais passamos, estamos atualmente inseridos em um novo contexto
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e que apresenta novos paradigmas e dentre eles existe a clara noção
da reorganização dos novos modelos de socialização que hoje estão
relacionados com a nossa adesão ao ambiente virtual da cibercultu-
ra.

O uso da internet na escola é exigência do ambiente comunica-
cional–cultural  que  surge  com  a  interconexão  mundial  de
computadores em forte expansão no início do século XXI, de-
nominado por muitos pesquisadores como cibercultura – espa-
ço de sociabilidade, organização, entretenimento, informação,
comunicação, conhecimento, trabalho e educação, emergindo
com o novo cenário sociotécnico. (SILVA, 2014, p.173)

Estamos diante de novos aspectos da cultura, o desafo da es-
cola e da sociedade atual é interatividade a partir de relações de reci-
procidade. 

Somente assumindo os meios como dimensão estratégica da
cultura hoje é que a escola poderá interagir, em primeiro lu-
gar, com os novos campos de experiência surgidos da reorganiza-
ção dos saberes, dos fuxos de informação e das redes de inter-
câmbio criativo e lúdico; pelas hibridações da ciência e da arte,
do trabalho e do ócio. E em segundo lugar, com os novos modos
de representação e ação cidadãs que a cada dia são mais articula-
dores  do  local  com o  mundial.  (MARTÍN–BARBERO,  2014,
p.52–53).

A sociedade e a escola hoje são desafadas a discutirem a for-
ma como interagir neste espaço da cibercultura que apresenta novos
contextos para a socialização e a cidadania. 

Ao pensarmos em viajar a outro país, uma das primeiras di-
cas que podemos receber é a de estudar sobre a cultura daquela na-
ção para conseguirmos relacionar com as pessoas da região e estabe-
lecer uma boa comunicação.

Precisamos conhecer melhor essa nova cultura chamada de
cibercultura e assim podermos ter uma participação satisfatória em
nosso deslocamento para o mundo virtual que apresenta o espaço e
o tempo de maneiras diferentes. 
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ARTES VISUAIS E A CULTURA DE MASSA

Existe uma grande simetria entre a arte e a vida. A função da
arte e suas linguagens (artes visuais, dança, música e teatro) na soci-
edade é estabelecer relações, buscar discutir informação pela própria
arte  com  criticidade.  A  arte  levanta  questões,  cria  diálogos  para
compreensão do mundo e suas diversidades. 

“Em sua essência, a obra de arte sempre foi reprodutível.”
(BENJAMIN, 1987, p.166). O que as pessoas faziam podia ser imita-
do por outras, alguns imitavam para propagar as obras e outros imi-
tavam com intuito apenas de ter lucro. A partir de uma das técnicas
das artes visuais foi possível reproduzir textos e imagens para pro-
dução de livros. Trata–se da xilogravura que é uma técnica de gra-
vura de origem chinesa que permite a impressão de diversas gravu-
ras a partir de uma matriz de madeira, cada cópia reproduzida é nu-
merada e assinada pelo artista e compõe–se uma tiragem.  “Com a
xilogravura, o desenho tornou–se pela primeira vez tecnicamente re-
produtível, muito antes que a imprensa prestasse o mesmo serviço
para a palavra escrita.” (BENJAMIN, 1987, p.166).

A partir da técnica da xilogravura foi possível que Gutenberg
inventasse a tipografa e a imprensa. Com a invenção de Gutenberg
em meados do século XV foi possível baratear os preços dos livros e
assim tornar possível à cultura em massa. As artes visuais a partir
da xilogravura vieram contribuir com a invenção da imprensa e o
desenvolvimento da área de comunicação.  

A comunicação é um conceito amplo, MARTINO (2014, p.14)
cita que “é uma área que constrói seu objeto ressaltando o aspecto
comunicativo de qualquer relação social”. 

Na história da humanidade, a obra de arte comunica ideias,
sentimentos e diversos outros aspectos da subjetividade do artista
inserido na sociedade. Na história das artes visuais até início do sé-
culo XX, a obra de arte desdobra–se em sua existência única.

“Na medida em que ela multiplica a reprodução, substitui a
existência  única  da  obra  por  uma existência  serial”  (BENJAMIN,
1987, p.168). A reprodução técnica da obra de arte é um processo
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novo na história.  Contemporaneamente as artes visuais experimen-
tam momentos da reprodutibilidade técnica, cuja forma de reprodu-
ção veio permitir que a obra fosse ao encontro da população das di-
versas cidades, tornando–se possível a popularização da arte. Esta
técnica aproxima a arte do público em geral e traz novas questões a
cerca da compreensão visual desses ledores a partir de seu contato
com a reprodução da obra e da inserção da arte na cultura de massa.

Historicamente  a  forma  de  percepção  dos  diversos  segui-
mentos sociais refete o seu modo de existência. Os movimentos de
massa possuem a necessidade de adquirir o objeto, de fazer as coisas
“fcarem mais próximas”, tanto na obra de arte única ou na sua re-
produção. Na obra de arte única são nítidas suas características en-
quanto unidade e durabilidade. No caso da reprodução é perceptí-
vel  a  sua transitoriedade e repetibilidade. “Mas, no momento em
que o critério da autenticidade deixa de aplicar–se à produção ar-
tística, toda a função social da arte se transforma. Em vez de fundar–
se no ritual, ela passa a fundar–se em outra práxis: a política” (BEN-
JAMIN, 1987, p.171–172).

As artes visuais passam a questionar como no caso da arte
urbana, a abordagem de questões que vão do pichar ao grafte, do
vandalismo à arte, do comprometimento social e político dos seus
autores até as políticas públicas, enfocando as artes visuais enquanto
comunicação, educação e construção da cidadania. Ao refetir sobre
“arte”  e  “comunicação”,  podemos falar  especifcamente  de  “cine-
ma“. O cinema é visto hoje como a mais importante forma cultural. 

A reprodutividade técnica do flme tem seu fundamento ime-
diato na técnica de sua produção. Esta não apenas permite, da
forma mais imediata, a difusão em massa da obra cinemato-
gráfca, como a torna obrigatória. A difusão se torna obrigató-
ria, porque a produção de um flme é tão cara que um consu-
midor, que poderia, por exemplo, pagar um quadro, não pode
mais pagar um flme. (BENJAMIN, 1987, p. 172)

Os  flmes  reproduzidos  no  cinema  conseguem  comunicar
uma ideia, fato ou mensagem para milhares de espectadores e esti-
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mulam o homem nas novas percepções e reações exigidas pelo gi-
gantesco aparelho técnico do nosso tempo.

As artes visuais no século XX romperam com as fronteiras da
própria arte e assimilou as contribuições das novas mídias eletrôni-
cas para se expressarem. 

Na arte computacional o artista também é considerado um en-
genheiro,  na maioria das vezes  autodidata. Especifcamente,
na elaboração de imagens interativas, as técnicas e a tecnologia
interativa vêm se desenvolvendo rapidamente, desde os anos
60 do século passado. (VENTURELLI, 2007, p.1681)

A arte como questionadora dos acontecimentos que afetam
diretamente o homem, se apropria das linguagens computacionais e
as transforma em um meio de produzir trabalhos artísticos. Através
da internet no ambiente da cibercultura temos acesso a trabalhos ar-
tísticos que deixaram de ser palpáveis, tornando a defnição de arte
ainda mais complexa. O artista visual que trabalha com o computa-
dor se apoia a partir conhecimentos acumulados na história da hu-
manidade, pois parte de dados observados, da realidade para criar
simulações  numa  visão  estruturada  de  confgurações  e  afnidade
com tecnologias de ponta. As poéticas em arte computacional tra-
zem novos questionamentos à medida que cria um vocabulário pe-
culiar. A produção poética em arte computacional contempla objetos
virtuais que trazem sensações visuais de texturas de materiais, de
movimento, de espaço, de sons; tudo isso se pensarmos no âmbito
da realidade virtual é produzido para melhor imersão do usuário no
mundo criado. Não existe mais uma verdade única a ser seguida e já
não é possível afrmar, como antes, por exemplo, que "arte é tudo o
que é belo".  Vive–se,  enfm, uma era de liberdade,  para cada um
pensar e defnir seu próprio conceito.

[…] os artistas computacionais são também, de certo modo,
engenheiros e se envolvem com pesquisas  e questões emer-
gentes de outros campos do saber, como a ciência da computa-
ção, que se subdividiu em outras áreas, tais como realidade
aumentada,  computação  ubíqua,  pervasiva,  nanotecnologia,
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inteligência  artifcial,  entre  outras.  (VENTURELLI,  2007,
p.1687)

Todo avanço na pesquisa de arte em conjunto com a ciência é
muito precioso porque amplia o espaço cultural do imaginário cul-
tural e coletivo. Surge o distanciamento do criador e da imagem, e
aproximação do criador e processo geração de imagens. Mudou a
maneira de como a imagem é transmitida, distribuída, reproduzida,
conservada,  difundida e  socializada.  A tecnologia tornou as  artes
onipresentes.

Com o avanço das tecnologias neste cenário da cibercultura
questiona–se o lugar, visto que a relação espaço/tempo se transfor-
ma de modo incontestável. O que se busca é a diminuição do tempo
do percurso e não do espaço do percurso, diminuem as distâncias
tornando o fuxo de informações contínuo e ininterrupto. E nesse es-
paço virtual onde as pessoas estão sempre online, comunicam e ma-
nifestam os desequilíbrios, as situações de confito e as tendências da
sociedade que se volta para o mundial. O essencial neste cenário da
cibercultura não é mais dominar um território, mas ter acesso à in-
ternet e saber se comunicar.

POSSIBILIDADES NO ENSINO DE ARTE: AÇÕES EDUCOMUNI-
CATIVAS

A Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, LDB –
Lei nº 9.394/96 cita a obrigatoriedade da Arte2 na educação básica:
“O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos
diversos níveis da educação básica de forma a promover o desenvol-
vimento cultural dos alunos” (artigo 26, § 2o ).

No Brasil o conceito pós–moderno no Ensino da Arte não é
baseado em disciplinas, mas em ações: fazer, ler e contextualizar. A
interpretação pós–moderna do Ensino de Arte no Brasil é chamada
atualmente de Abordagem Triangular e foi proposta por Ana Mae

2 O texto atual da lei menciona Ensino da Arte, mas na realidade a disciplina era e permanece
com a nomenclatura de Educação Artística nas escolas.
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Barbosa.  Tal  metodologia  veio  responder  as  nossas  necessidades,
principalmente à de ler o mundo criticamente.

A Educação através da Arte é,  na verdade,  um movimento
educativo e cultural que busca a constituição de um ser huma-
no completo, total, dentro dos moldes do pensamento idealista
e democrático. Valorizando no ser humano os aspectos intelec-
tuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência in-
dividual, harmonizada ao grupo social ao qual pertence. (FU-
SARI e FERRAZ, 1993, p.15)

O ensino de arte tem a tarefa de trabalhar a prerrogativa de
desenvolver no aluno habilidade perceptiva, capacidade refexiva e
consciência crítica, formando–se assim leitores visuais informados e
que vejam a importância da arte enquanto objeto do saber. Deve–se
trabalhar o conteúdo da arte a partir do cotidiano desses alunos e
com eles buscar os melhores caminhos.      

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN, 1997) indicam a
necessidade de uma formação para os estudantes que considere as
novas tecnologias, os processos e as linguagens da comunicação es-
senciais para as demandas sociais atuais e assim criar possibilidades
para que o estudante construa uma consciência crítica e cidadã.

A Educomunicação vem atender a demanda dos Parâmetros
Curriculares Nacionais ao se basear em ações que buscam integrar
às práticas educativas o estudo metódico das linguagens da comuni-
cação além de conceber e fortalecer ecossistemas comunicativos em
espaços  educativos  conforme a  defnição de  Soares  (2004)  para  o
Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo
(NCE/USP).

O NCE/USP desenvolve estudos sobre a inter–relação comu-
nicação e educação, apontando para práticas educomunicativas vin-
culadas à prática social e a cidadania a partir do desenvolvimento de
uma consciência crítica e valorizando a participação de todas as pes-
soas  envolvidas  independente  de  posição  social  considerando  o
exercício do direito de todos à expressão e comunicação.

O ensino da arte a partir de ações educomunicativas podem
trabalhar a alfabetização visual dos alunos promovendo práticas que
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estimulem o protagonismo do aluno/cidadão e possibilitam o afora-
mento do senso crítico e da responsabilidade, além de fomentar o
respeito às diferentes opiniões.

Atualmente com as novas tecnologias as pessoas têm mais
acesso as informações do que nos anos 60 e 70. As tecnologias e as
redes sociais aumentaram a velocidade das informações e da veicu-
lação das imagens, mas é preciso saber transformar informações em
conhecimento. E a partir da perspectiva educomunicativa é possível
que os professores de arte tenham uma visão ampliada destes pro-
cessos de comunicação virtual para instigar nos alunos uma pers-
pectiva crítica, um distanciamento crítico da imagem e da informa-
ção, procurando mais informações e questionando o que está sendo
apresentado. 

A Educomunicação nos faz refetir como está a comunicação
visual na escola, no bairro, na cidade, entre alunos e professores e
entre tantas outras  situações.  O desafo do professor ao trabalhar
com a educomunicação na cibercultura é educar os estudantes para
autonomia e interação ativa e efcaz através de leituras de imagens,
produções,  perguntas,  análises,  contextualizações,  comparações,
críticas e refexões. E esse processo educacional se constrói a partir
de ambientes abertos e democráticos que favoreçam a participação
de todos os alunos e que juntos construam conhecimento.

O professor deve estar atento para a inserção do aluno no
universo que o rodeia, questionando o momento atual e produzindo
conhecimento.

A tríade comunicação, educação e novas tecnologias resume
uma das problemáticas substantivas do novo milênio. Consti-
tui um desafo central, não só para os comunicadores e os edu-
cadores preocupados pelo avanço da tecnologia telemática e
digital e suas múltiplas vinculações mútuas, mas também para
a democracia e, claro, para a cultura, como processos maiores
que contextualizam e condicionam a geração, circulação e con-
sumo do conhecimento (OROZCO–GÓMEZ, 2011, p.159–160).

Cada vez mais as novas tecnologias adentram as escolas, em-
presas,  casas  e  comunidades  e  permitem que  as  pessoas  tenham
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acesso rápido as informações e que estabeleçam comunicação com
outras pessoas em qualquer parte do mundo que possua acesso à in-
ternet. Algumas pessoas acolhem essas novidades com encantamen-
to e outras pessoas criam resistência e desconfança. O ensino da arte
precisa se reconfgurar neste cenário tecnológico em que cresce in-
vestimentos para o uso das tecnologias nas escolas. Porém é ingênuo
pensar que as tecnologias vão resolver o problema da educação. A
educomunicação vai trabalhar com a prerrogativa de deslocar o es-
tudante do papel de receptor de informação para uma postura críti-
ca que produza comunicação.

Algumas possibilidades de ações educomunicativas no ensi-
no da arte podem ser a partir da rádio–escola, vídeo, fanzine, blogs,
fotografas, arte urbana, etc. 

É um desafo para o ensino da arte lidar com a tecnologia e a
internet.  Pelo computador com acesso à internet  as informações e
imagens são transmitidas rapidamente e em tempo real para qual-
quer lugar no mundo. Cada nova informação é:

[…] susceptível de leituras plurais, que variam de acordo com
a circulação  desigual  dos códigos e  das  chaves  próprios  de
cada fórmula de representação, e também consoante os distan-
ciamentos dos saberes e das competências dos diferentes pú-
blicos (CHARTIER, 1990, p.221). 

E cabe ao professor de arte no exercício de sua prática docen-
te ter consciência do repertório de seus alunos, estar sempre infor-
mado e criar conexões em suas aulas. Uma informação e uma ima-
gem podem ser vista e compreendida de maneira diferente pelo lei-
tor.

Para sermos mais coerentes com a nossa contemporaneidade
temos que incorporar o aqui e o agora. Passo a passo vamos apren-
dendo a lidar com a informação, com a imagem e a comunicação por
meio das tecnologias, fazer a leitura de seus códigos, explorar suas
possibilidades, buscando um olhar crítico e consciente, pois o pro-
fessor de arte deve ter em mente uma percepção de que cada cida-
dão é portador de sonhos, decepções, alegrias e encantos, e juntos te-
mos o desafo de promovermos a criticidade para fazer a leitura do
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mundo que nos rodeia. O exercício de ler o mundo é complexo, co-
nhecemos apenas frações do mundo.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A arte enquanto disciplina é essencial para desenvolver no
aluno  habilidade  perceptiva,  capacidade  refexiva  e  formação  de
consciência crítica, não se limitando à autoexpressão e à criativida-
de. Desenvolver a autonomia do sujeito para ler o mundo que o ro-
deia. O ensino da arte com as contribuições da educomunicação são
muito bem–vindos. Porém o ensino da arte com os meios de comu-
nicação e tecnologia devem promover o aluno crítico e não o sujeito
passivo.

No que diz respeito ao emprego de meios na educação, bem–
vindos sejam,  desde que aplicados crítica e criativamente,  a
serviço de um projeto pedagógico, ultrapassando a mera raci-
onalidade tecnológica; como meios de comunicação e não de
simples transmissão; como promotores do diálogo e da partici-
pação; para gerar e potenciar novos emissores mais que para
continuar fazendo crescer a multidão de receptores passivos.
Enfm, não meios que falam, e sim meios para falar.(KAPLÚN,
2011, p.184)

São várias as interferências e infuências que a escola e o ensi-
no da arte recebem nesta era da tecnologia e da cibercultura. O pro-
fessor de arte e a escola devem lidar com essas infuências e exerce-
rem sua função social de conectar a educação com o mundo ao re-
dor. Diante deste novo cenário da educação o professor de arte deve
estar atento a sua formação continuada, que valorize a educomuni-
cação como ação efcaz para enriquecer as práticas educativas neste
cenário da cibercultura e que desta forma possa promover a constru-
ção de conhecimento de maneira signifcativa que colabore formação
de cidadãos críticos e atuantes na sociedade.
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PROFESSORES MEDIADORES E A
CONSTRUÇÃO DE OBJETOS DE

APRENDIZAGEM EM ECOSSISTEMAS
COMUNICATIVOS

Gilmara Ozorio da Silva Santos*

INTRODUÇÃO

A crescente ascensão das Novas Tecnologias de Informação e
Comunicação (NTIC) no contexto educacional infuenciam a inser-
ção dos artefatos no cotidiano escolar, naturalmente as escolas de-
vem incorporar tais transformações, intervindo para sistematizar e
integrar recursos pedagógicos e tecnológicos. Assim o professor me-
diador constitui–se um facilitador nos processos de ensino e apren-
dizagem. 

Neste contexto o artigo justifca–se pela relevância de com-
preender os desafos e dilemas em relação à atuação do professor
mediador, no intuito de incorporar as novas metodologias e estraté-
gias de ensino a partir da construção coletiva de Objetos de Apren-
dizagem (AO) a partir de Ecossistemas Comunicativos.

Para viabilizar o desenvolvimento desse estudo, a trajetória
foi traçada em eixos centrais, objetivou–se: refetir sobre dilemas e
desafos que perpassam a atuação do professor mediador e seu pa-
pel na (re)construção do conhecimento no intuito de promover a for-
mação integral dos educandos a partir das concepções de mediação
tecnológica e mediação pedagógica; Apresentar metodologias e es-
tratégias para a construção coletiva de OA como recursos pedagógi-
cos que auxiliam as práticas educacionais, além de estimular meto-

* Mestranda em Tecnologias, Comunicação e Educação da UFU. Professora na PMU (Prefeitu-
ra  Municipal  de  Uberlândia).  Pedagoga,  especialista  em  Informática  na  Educação
(UFLA/2009). Grupo de Pesquisa (CNPq): Tecnologias, Comunicação e Educação da UFU. E–
mail: gilmaraozorio@yahoo.com.br.
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dologias  e  ações  educomunicativas  que possam contribuir  com a
função social dos Ecossistemas Educomunicativos no acesso à cida-
dania. 

O caminho percorrido ao longo da pesquisa foi delineado a
partir de uma abordagem qualitativa para análise e refexão da pro-
blemática  em  questão,  apoiando–se  no  aporte  teórico  de  Freire
(1996); Lévy (2000); Kenskpi (2006); Maseto (2009); Nogueira (2014)
Nóvoa (1995); Perrenoud (2000); Soares (2002–2009), Martín–Barbero
(2011) dentre outros teóricos  por serem da literatura atual.

A problemática foi delineada a partir do seguinte questiona-
mento: de que forma a construção de OA podem contribuir com as
práticas dos professores mediadores no processo de ensinar e apren-
der a partir de Ecossistemas Comunicativos? 

Percebe–se um amplo leque de possibilidades provenientes
da construção e inserção dos OA nas escolas, entretanto pouco ex-
ploradas em suas potencialidades. Nesse sentido, tal artefato, deve
integrar–se à proposta das Instituições educacionais como ferramen-
ta pedagógica e interdisciplinar. 

O  PROFESSOR  MEDIADOR  NO  PROCESSO  DE  ENSINO  E
APRENDIZAGEM

 Durante muitos anos, a instituição escolar teve como pressu-
posto transmitir conhecimentos adquiridos de geração em geração, a
ideia central era a submissão do educando à sabedoria e autoridade
do mestre. Nesta concepção convencional a escola pressupõe uma
relação de dependência entre professor e aluno, sendo o educador o
centro dos conhecimentos e condutor das técnicas de ensino, já o es-
tudante é um simples receptor e reprodutor de informações.

Freire  (1996)  defne  esse  modelo  convencional  de  ensino
como uma "educação bancária" (p.25), ou seja, uma abordagem tra-
dicional onde a criatividade é deformada e o aluno não tem possibi-
lidades de questionar, discutir ou criar condições que favoreçam a
(re)construção de conhecimentos.
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Cabe salientar, que na relação com o conhecimento na histó-
ria da humanidade pode ser descrita a partir de três grandes fases: a
oralidade (narrativas orais), a escrita (memória relativizada pelo re-
gistro) e a cibercultura (cultura voltada para o uso das tecnologias).

Na atualidade, o advento cibercultura a partir das NTIC es-
tão transformando as novas formas de pensar, ensinar, aprender e
compartilhar.  Diante  deste  novo olhar  impulsionado pelo  avanço
das tecnologias, em especial a  internet, surgiu um novo conceito: o
ciberespaço.

Neste viés,  Pierry Lévy (2000) destaca que o ciberespaço é
um:

[…] espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial
de computadores e das memórias dos computadores. Essa de-
fnição  inclui  o  conjunto  dos  sistemas  de  comunicação  ele-
trônicos, na medida em que transmitem informações proveni-
entes de fontes digitais ou destinadas à digitalização.  Insisto
na codifcação digital,  pois ela condiciona o caráter plástico,
fuido, calculável com precisão e tratável em tempo real, hiper-
textual, interativo e, resumindo, virtual da informação que é,
parece–me a marca distinta do ciberespaço.  (LÉVY, 2000, p.
92).

A partir destas inovações propiciadas pelo avanço do cibe-
respaço, o mestre, não é mais o detentor do conhecimento, o traba-
lho isolado do  professor  já  não satisfaz  as  expectativas  do aluno
cada vez mais interativo diante das novas mídias de informação e
comunicação.

Espera–se que o professor deixe de ser um mero transmissor
de informações, mas um profssional interativo, que tenha por base
uma proposta pedagógica fexível e dialógica, comprometido e imer-
so no processo educativo, pois "ensinar não é transferir conhecimen-
to, mas criar possibilidades para a sua produção ou a sua constru-
ção" (FREIRE, 1996, p. 21). 

Neste sentido, a incorporação das NTIC na educação impli-
cam em inovações no espaço escolar e nas práticas docentes, esta
perspectiva demanda um permanente processo de formação. Assim,
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a (re)construção do conhecimento de forma descentralizada e fuida1

abre  precedentes para reavaliar o papel do professor e sua efetiva
atuação no contexto educacional.

Perrenoud (2000) apresenta requisitos profssionais que con-
sidera essenciais à formação do professor do século XXI. Em seu re-
ferencial as competências contempladas são:

1) Organizar e estimular situações de aprendizagem; 2) Gerar
a progressão das aprendizagens; 3) Conceber e fazer com que
os dispositivos de diferenciação evoluam; 4) Envolver os alu-
nos  em suas  aprendizagens  e  no  trabalho;  5)  Trabalhar  em
equipe; 6) Participar da gestão da escola; 7) Informar e envol-
ver os pais; 8) Utilizar as novas tecnologias; 9) Enfrentar os de-
veres e os dilemas éticos da profssão; 10) Gerar sua própria
formação continuada (PERRENOUD, 2000, p. 12).

Em suas atribuições o professor precisa desenvolver habili-
dades e competências essenciais para sua atuação. A ele cabe o desa-
fo de propor práticas de ensino transformadoras que possibilitem
uma aprendizagem signifcativa e colaborativa, além de potenciali-
zar  a  aprendizagem,  tendo como referência  os  Quatro  Pilares  da
Educação no século XXI propostos por Jacques Delors (1988, p. 101–
102): aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e apren-
der a conviver.

Esta perspectiva precisa estar contemplada desde a formação
inicial, além de contribuir para propiciar um ambiente de intercâm-
bio  e  comunicação,  onde  o  conhecimento  seja  descentralizado  e
construído coletivamente.

Neste sentido, o perfl profssional é delineado a partir  da
pesquisa, das inovações metodológicas e tecnológicas, na organiza-
ção dos saberes e na refexão sobre suas ações. Essa visão também é
referenciada nos estudos de Nóvoa (1995). O autor, destaca que a
formação docente cabe:

1 Modernidade Líquida: expressão apresentada por Zygmunt Bauman. De acordo com o autor
a modernidade imediata é "leve, líquida e fuida" e infnitamente mais dinâmica que a moder-
nidade sólida que a suplantou. Fluidez ou liquidez são metáforas adequadas para captar a na-
tureza da presente fase da história da sociedade.
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[…] estimular uma perspectiva crítico–refexiva, que forneça
aos professores os meios de um pensamento autônomo e que
facilite dinâmicas de autoformação participada. Estar em for-
mação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e
criativo sobre os percursos e os projetos próprios, com vistas à
construção de uma identidade, que é uma identidade profssi-
onal (NÓVOA, 1995, p. 25).

O professor deverá promover a interação, provocar avanços,
estar  capacitado  para  atender  as  difculdades  e  expectativas  do
aprendiz, pois desta forma será capaz de promover uma educação
que vislumbre todo o processo educativo e não tão somente o pro-
duto.

Neste aspecto, o aprendiz deverá ser motivado a pesquisar e
aprender de forma criativa, ativa e dinâmica, ser capaz de analisar e
solucionar problemas reais, buscar constantemente interagir com o
grupo e compartilhar os saberes construídos. 

É importante que o planejamento seja orientador da prática 
pedagógica, estruturado a partir de um plano de aula fexível, con-
sistente e diversifcado, com objetivos, metas, recursos, atividades e 
práticas que atendam às necessidades e expectativas do aprendiz.

As metodologias precisam propor a iniciativa e a tomada de 
decisão do educando, envolver atividades signifcativas e mais com-
plexas, impulsionar discussões coletivas e refexivas. Para isso, é 
preciso uma avaliação constante dos resultados. 

Neste contexto, a visão de coletividade nos espaços escolares
viabiliza o desenvolvimento de relações sociais e afetivas, pois a so-
ciedade só cresce com a cooperação, participação e colaboração de
todos. 

Esta perspectiva envolve as esferas pedagógicas, tecnológicas
e didáticas, assim o educador poderá contribuir para concretizar o
perfl autônomo dos alunos, tornando–os mais críticos, refexivos e
atuantes. Este cenário emergente depara–se com uma problemática a
ser considerada: uma ampla demanda de profssionais que precisam
dominar as tecnologias. 
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De acordo com Kenskpi (2006, p. 23) as NTIC são "caracteriza-
das como midiáticas, são portanto, mais do que simples suportes.
Elas interferem em nosso modo de pensar, sentir, agir, de nos relaci-
onarmos  socialmente  e  adquirirmos  conhecimentos.  Criam  uma
nova cultura e um novo modelo de sociedade". Portanto, a mudança
de postura, do ensino tradicional ao inovador, vai em busca da que-
bra de antigos paradigmas, atribuindo ao professor um novo papel:
o de mediador!

Numa perspectiva histórica, a abordagem de mediação teve
início ainda no século XIX a partir das concepções de Célestin Frei-
net2 e Janusz Korczakp3. De acordo com estes teóricos o professor não
é aquele que detêm o conhecimento,  mas aquele profssional  que
deve apoiar o aluno no acesso ao conhecimento.

Neste sentido, cabe salientar que a mediação deve ocupar lu-
gar  central  no  processo  de  ensino–aprendizagem,  especialmente
porque estabelece vínculo com todas as forma de relação do sujeito,
com a realidade em que atua, com seus pares e com o mundo.

 Numa abordagem pedagógica mais recente Maseto (2000) 
destaca que:

[…] a mediação pedagógica é atitude,  o  comportamento do
professor que se coloca como facilitador, incentivador ou mo-
tivador da aprendizagem, que se apresenta com disposição de
ser  uma ponte  entre o aprendiz  e sua aprendizagem – não
uma ponte estática, mas uma ponte "rolante", que ativamente
colabora para que o aprendiz chegue a seus objetivos. É a for-
ma de se apresentar e tratar um conteúdo ou tema que ajuda o
aprendiz  a  coletar  informações,  relacioná–las,  organizá–las,
manipulá–las, discuti–las e debatê–las com seus colegas, com o
professor e com outras pessoas (interaprendizagem), até che-
gar  a produzir um conhecimento que seja signifcativo  para

2 Célestin Freinet nasceu em 15 de outubro de 1896 na aldeia de Gars, sul da França. O autor
propõe uma prática pedagógica centrada na produção do aprendiz e na cooperação entre os
pares.
3 Janusz Korczakp é pseudônimo de Henrikp Goldszmit. Nasceu em 22 de julho de 1878 em Var -
sóvia na Polônia. Judeu e médico pediatra, foi pedagogo inovar e autor de obras no campo da
teoria e prática educacional. Faleceu em 07 de agosto de 1942 no campo de concentração de
Treblinkpa na 2ª Guerra Mundial.
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ele, conhecimento que se incorpore ao seu mundo intelectual e
vivencial, e que ajude a compreender sua realidade humana e
social, e mesmo interferir nela. (MASETTO, 2000, p. 144–145).

Logo, na mediação pedagógica, a troca de experiências e a
interação entre os envolvidos é uma forte aliada no processo educa-
tivo, pois facilita as relações, além de fomentar práticas colaborati-
vas e dinâmicas que perpassem a interface entre a comunicação, a
educação e as novas tecnologias.

Neste princípio,  para que a atuação do professor mediador
se concretize pode–se propor a mediação tecnológica, destacada por
Soares (2002) como processo que considera "[…] as decorrências da
incidência das inovações tecnológicas no cotidiano das pessoas e dos
grupos sociais, assim como o uso das ferramentas da informação nos
processos  educativos,  sejam  presenciais,  sejam a  distância.  (SOA-
RES, 2002, p. 18).

Assim,  relacionar  a  mediação  pedagógica  e  tecnológica  é
uma alternativa que pretende contribuir para desenvolver no apren-
diz uma postura mais ativa, assumindo responsabilidades, além de
habilidades e atitudes imprescindíveis ao cidadão do século XXI. 

OBJETOS DE APRENDIZAGEM: RECURSOS QUE COLABORAM 
COM AS PRÁTICAS DO PROFESSOR MEDIADOR

As NTIC estão cada vez mais presentes no contexto educaci-
onal, esta realidade demanda um desafo ao professor mediador: re-
fetir criticamente sobre a relação entre a informação e o conheci-
mento, entre o ensino e a aprendizagem, entre os professores e os
alunos.

Neste universo a informação e o conhecimento são propulso-
res do ensino e da aprendizagem, devem estar conectados e delinea-
dos por uma postura ativa, crítica e refexiva.  

A sinergia entre ensino e aprendizagem favorecem a diversi-
dade de ideias entre professor mediador e aprendiz, oferecem subsí-
dios para a efetiva construção de conceitos e práticas, além de possi-
bilitar novas descobertas. 
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Ambos, professores e alunos são simultaneamente emissores
e  receptores  de  informação  e  conhecimento,  devem  envolver–se
num  trabalho  dialógico  e  colaborativo,  numa  relação  que  requer
aprender, aperfeiçoar, dominar e aplicar as tecnologias no processo
de ensinar e aprender coletivamente.

Quanto às práticas colaborativas em sala de aula, Dias (2004)
aborda que:

[…] o estímulo do trabalho em conjunto, com o objetivo de
atingir um propósito em comum, não deve apenas promover
práticas cooperativas, e sim práticas colaborativas que impli-
cam na correção dos membros com o objeto, compartilhando–
o, indo além da fragmentação, na qual cada um atua de forma
isolada,  fazendo  uma  parte  diferente  para  montar  o  todo.
(DIAS, 2004, p. 23).

Diante do exposto,  o professor mediador precisa atentar–se
ao  impacto  dos  artefatos  tecnológicos,  considerar  o  interesse  do
aprendiz, estimular o processo de autonomia, transformar o apren-
dizado em momentos signifcativos, acompanhar e valorizar a não–
linearidade das ideias na (re)construção do conhecimento, além de
inserir recursos atrativos que possam inovar e enriquecer as práticas
pedagógicas. 

Visando a utilização dos recursos tecnológicos de forma efe-
tiva, os OA – Objetos de Aprendizagem – construídos de forma cole-
tiva e colaborativa podem constituir–se uma possibilidade real de
potencializar o currículo, enriquecer o planejamento, além de apre-
sentar os conteúdos de forma criativa, dinâmica e interdisciplinar. 

Torna–se essencial fornecer subsídios teórico–metodológicos
para  compreender  as  novas  exigências  profssionais  do  professor
mediador para o uso dos OA. Entretanto, ainda nos dias atuais, ain-
da não há um consenso entre os autores sobre o conceito de OA.
Neste  estudo,  abordaremos  a  defnição  de  OA  apresentado  pelo
IEEE –  Institute of Electrical and Eletronics Engineers  – (2014) que con-
ceitua da seguinte forma:

Os Objetos de Aprendizagem são entidade digital ou não–di-
gital, que pode ser usada, reusada ou referenciada durante o
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ensino com suporte tecnológico. Exemplos de ensino com su-
porte tecnológico incluem sistemas de treinamento baseados
no computador, ambientes e aprendizagens interativas, siste-
mas instrucionais auxiliados por computador, sistemas de en-
sino  a  distância  e  ambientes  de  aprendizagem colaborativa.
Exemplos  de  Objetos  de  Aprendizagem  incluem  conteúdo
multimídia,  conteúdos  instrucionais,  objetos  de  ensino,
software  instrucional  em  geral  e  pessoas,  organizações  ou
eventos referenciados durante um ensino com suporte tecno-
lógico. (IEEE, 2000 apud NOGUEIRA, 2014, p. 51).

Pode–se dizer que os OA são recursos projetados e desenvol-
vidos com possibilidades didático–pedagógicas, além de auxiliar o
aluno e o professor mediador ao longo do ensino e da aprendiza-
gem, os quais podem se construídos, reelaborados e compartilhados
em diferentes mídias e formatos, o mais relevante é que se tenha in-
tencionalidade educacional defnida e compreendida por todos os
envolvidos. 

Estes artefatos podem ser construídos, utilizados e reutiliza-
dos em contextos educacionais diversos, oportunizando a interação
e criar situações signifcativas de ensino e aprendizagem. Uma van-
tagem de construir estes recursos de forma coletiva e colaborativa é
a possibilidade de fazer uma interface entre comunicação, educação
e tecnologias. 

Neste sentido,  os OA devem aproximar–se da realidade do
aprendiz, contribuir para impulsionar e facilitar processos, ser deli-
neados por um embasamento teórico metodológico, além de promo-
ver a participação, a interação e a colaboração. A partir daí, as práti-
cas pedagógicas devem ser planejadas, estruturadas e desenvolvidas
no intuito de potencializar a educação e a comunicação.

Estes apontamentos serão norteadores do trabalho pedagógi-
co, ou seja, o professor mediador deve elaborar uma intervenção or-
ganizada, dialógica e sistematizada por meio de uma teia de rela-
ções, assim, as metodologias e estratégias educativas poderão conec-
tar os ecossistemas que contemplam o ambiente educacional. 
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OS ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS

A interface entre a Comunicação e a Educação, discute novas
formas de integração social e de construção de práticas educativas,
seja em contextos formais, informais e não formais. 

Neste aspecto, SOARES (2000) aponta ser fundamental reco-
nhecer que "a inter–relação entre a Comunicação e a Educação como
um campo de intervenção social e de atuação profssional, conside-
rando que a informação é um fator fundamental para a Educação".
(SOARES, 2000, p. 163).  Surge uma nova área do conhecimento: a
Educomunicação. 

Segundo Soares (2011) a Educomunicação trata–se de:

[…] uma decisão ético–político–pedagógica, que necessita na-
turalmente se circundada pela defnição de tecnologias de au-
xílio.  Um  ambiente  escolar  educomunicativo  caracteriza–se,
justamente,  pela opção de seus construtores pela abertura à
participação, garantindo não apenas a boa convivência entre
as  pessoas  (direção–docente–estudantes),  mas,  simultanea-
mente, um efetivo diálogo sobre as práticas educativas (inter-
disciplinares, multidisciplinares, pedagogia de projetos). (SO-
ARES, 2011, p. 45).

Diante dos fuxos educomunicativos e das inovações tecnoló-
gicas, os OA poderão provocar rupturas no ensino convencional, de-
safar o aprendiz na busca de novos conhecimentos e propor um tra-
balho coletivo a partir  da conexão entre os  diversos Ecossistemas
Comunicativos. 

Em  suas  concepções  MARTÍN–BARBERO  (2011)  destaca:
[…] "a primeira manifestação e materialização do Ecossistema Co-
municativo é a relação com as novas tecnologias, [ ] um segunda di-
nâmica é a da comunicação, que se concretiza com o surgimento de
uma ambiente  educacional  difuso e  descentrado no qual  estamos
imersos".  (MARTÍN–BARBERO,  2011,  p.  125–126).  Assim,  escola,
numa perspectiva transformadora faz parte de um grande ecossiste-
ma interconectado por outros ecossistemas, com projeções educacio-
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nais  que tem como princípio  fomentar  o  protagonismo juvenil,  a
participação e a formação integral do ser humano para a cidadania.

Neste sentido,  os  Ecossistemas Comunicativos são espaços
abertos, dialógicos e criativos, formados por uma diversidade de es-
critas,  linguagens,  representações e narrativas que possibilitam ao
professor mediador delinear percursos que tenham como propósito
promover processos, que envolvem a Comunicação e a Educação. 

Neste olhar, a ação pedagógica deve ser planejada, adminis-
trada e avaliada em direção a um movimento dialógico, democrático
e colaborativo, que favoreça o fuxo das relações entre seus membros
e o uso adequado dos OA nos espaços educativos.

Pode–se inferir que o professor mediador deve estar prepara-
do para contribuir na construção de OA que possibilitem descober-
tas, estar aberto para delegar vozes aos discentes, apto para mediar
confitos, proporcionar situações de interação e aprendizagem, pro-
por práticas de intervenção pautadas em ações integradas: sensibili-
zar, motivar e promover a autonomia do indivíduo, além de fomen-
tar processos que integrem todos os membros desse grande ecossis-
tema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O avanço das NTIC é um processo cada vez mais presente na
sociedade moderna, esta evolução abre precedentes para repensar
sua inserção nas escolas, nas práticas pedagógicas, na formação pro-
fssional do educador, e nas novas formas de ensinar e aprender co-
letivamente.

Tais inovações evidenciam a necessidade do educador trans-
cender a abordagem pedagógica tradicional, incorporar os desafos
tecnológicos às suas ações, além de estabelecer uma relação dialética
entre teoria e prática. 

Nesta perspectiva, a construção colaborativa de OA contri-
buem para ampliar as possibilidades de aperfeiçoar metodologias,
delinear estratégias, fornecendo subsídios para que o professor me-
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diador possa relacionar teoria e prática de forma dinâmica e inova-
dora.

Diante da variedade de artefatos tecnológicos, os cursos de
formação docente, seja inicial ou continuada, devem impulsionar a
apropriação dos OA de forma efetiva, legitimar saberes relevantes à
sua atuação, oportunizando a refexão das múltiplas formas deste
recursos midiáticos serem difundidos nas práticas pedagógicas.

 Deste modo, o professor mediador destaca–se como facilita-
dor, aquele que favorece uma postura ativa e refexiva do aprendiz,
incentivando–os  na  busca  de  alternativas  criativas  e  interativas.
Pode–se enfatizar que tanto a mediação pedagógica quanto media-
ção tecnológica são processos de fundamental importância para po-
tencializar a construção coletiva de OA nas práticas educativas, es-
pecialmente por estimular a criação e fortalecimento de Ecossiste-
mas Comunicativos.

Espera–se que esse artigo possa contribuir para fomentar no-
vos questionamentos e que as possibilidades e desafos apresentados
possam ser um ponto de partida para futuras pesquisas relacionadas
à prática pedagógica.

REFERÊNCIAS

CITELLI, A. O; COSTA, M. C. C. Educomunicação: construindo uma
nova área de conhecimento. In: Desafios culturais: da comunicação 
à educação. São Paulo: Paulinas, 2011. 253 p. 

DELORS, Jacques (Coord.). Os quatro pilares da educação. In: Edu-
cação: um tesouro a descobrir. São Paulo: Cortezo. 1988. p. 89–102. 

DIAS, Paulo. Aprendizagem colaborativa. In: DIAS, Ana Augusta  
Silva; GOMES, Maria João. E–learning para e–formadores. Minho: 
TecMinho, 2004, p. 20–31.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à 
prática educativa. 26. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 148 p.

___
170



KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distân-
cia. 4. ed. São Paulo: Papirus. 2006. p. 20–45.

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed.34, 2000, p. 92.

MASETTO, M. T. In MORAN, J.M; BEHRENS, M.A. Novas tecnolo-
gias e mediação pedagógica. 3 ed. Campinas, SP: Papirus, 2009, 
p.140–173. 

NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Práticas pedagógicas e uso da tecnolo-
gia na escola.  Ed. Saraiva 2014, p. 51–120 

NÓVOA. A.(Org.). Vidas de professores. 2ª ed. Porto: Ed. Porto, 
1995. p. 50 – 100.

PERRENOUD, P. Dez Novas Competências para Ensinar. Ed. Art-
med, Porto Alegre: 2000. p. 10–30.

SOARES, Ismar de oliveira. Gestão Comunicação e Educação: Cami-
nhos da Educomunicação. In Comunicação & Educação, n 23, 
jan/abril 2002, p.16–25. 

pppppppppp.  Planejamento e avaliação dos projetos de comunica-
ção. Disponível em 
<htp://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/131.pdf>. Acesso em 
26/06/2015.

ppppppppppp. Caminhos da gestão comunicativa como prática da 
Educomunicação. In: BACCEGA, Maria Aparecida e COSTA, Maria 
Cristina. Gestão da Comunicação: Epistemologia e Pesquisa Teóri-
ca, São Paulo, Paulinas, 2009, pg. 161 a 188. 

___
171

http://www.usp.br/nce/wcp/arq/textos/131.pdf




NARRATIVA FOTOGRÁFICA: 
DESENHO DE LUZ

Valéria Patrícia Martins dos Reis*

1. INTRODUÇÃO

A palavra Fotografa vem do Grego "fós" (luz) e "grafs" (pin-
cel), e signifca "desenhar com a luz".  A descoberta da fotografa foi
um processo de acúmulo de avanços por parte de várias pessoas,
trabalhando, juntas ou em paralelo, ao longo dos anos.  Fotografa-
mos porque queremos registrar e congelar uma determinada ima-
gem.

As  fotografas  embora  pareçam  semelhantes  à  realidade,
nunca são iguais a ela, por isso, permitem que a pessoa que faz a fo-
tografa possa se expressar de várias maneiras, utilizando diferentes
recursos. O primeiro recurso de que se dispõe é a escolha do que vai
ser fotografado, ou seja, o enquadramento, onde a atenção será dada
a uma parte do que está sendo observado e é essa a imagem que a
câmera registrará. 

A percepção espacial da realidade pode ser construída atra-
vés da visualização de coisas próximas ou distantes de nós. Desta
maneira, a percepção tridimensional do espaço é uma construção de
nossa mente, pois tudo o que vemos está, de fato, compreendido em
uma projeção que ocorre dentro de nossos olhos. Igualmente a visão,
como também a fotografa é lida com a luz refetida pelas superfícies
e cria uma ilusão espacial do mundo, ao reduzir uma cena tridimen-
sional a uma representação bidimensional.

Coelho et al. (2008) afrma que a formação das imagens que
observamos a olho nu podem ser modifcadas se recorrermos ao au-

* Mestranda do Programa de Pós–graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação da Fa-
culdade de Educação da Universidade Federal  de Uberlândia.  E–mail:  valeriap.aax@terra.-
com.br.
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xílio de óculos, binóculos, telescópios, dentre outros. Na fotografa
também podemos alterar a formação da imagem ao utilizarmos dife-
rentes dispositivos, tais como: fltros para trocar as cores, mudar a
abrangência do campo de visão usando diversas distâncias  focais
através da aproximação ou afastamento dos objetos e pessoas para
produzir diversas sensações. 

As imagens produzidas pela câmera são diferentes das ima-
gens que enxergamos uma vez que nossos olhos registram as cenas
com pequenos e velozes movimentos, construindo uma imagem em
movimento, em um grande campo visual sem bordas ou fronteiras
limitadas.

A câmera fotográfca, entretanto, estabelece uma janela para
a entrada da imagem com a intenção de capturá–la e torná–la estáti-
ca. Delimitando o que será visto através dessa janela, por esse moti-
vo, podemos afrmar que toda fotografa é uma escolha, não só do
que desejamos mostrar, mas também daquilo que desejamos excluir.
O enquadramento fotográfco estabelece um recorte da cena. Algu-
mas câmeras produzem imagens quadradas, mas a maioria das câ-
meras nos força a compor imagens em um enquadramento retangu-
lar. Os formatos diversos possibilitam ao fotógrafo a exploração de
interessantes composições dentro do enquadramento estabelecendo
diferentes valores de equilíbrio visual.

Nos dias atuais a introdução da tecnologia digital tem modi-
fcado drasticamente os paradigmas que norteiam o mundo da foto-
grafa. Os equipamentos, ao mesmo tempo que são oferecidos a pre-
ços cada vez menores, disponibilizam  recursos cada vez mais sofs-
ticados, assim como maior qualidade de imagem e facilidade de uso.
A simplifcação dos processos de captação, armazenagem,  impres-
são e reprodução de imagens através da arte de fotografar torna esta
linguagem bem atrativa na escola para os alunos,  uma vez que a
maioria tem câmera no próprio celular.

Por conseguinte, levando em consideração, todos os aspectos
mencionados sobre a  fotografa,  o presente  artigo visa analisar,  a
partir de um viés educomunicativo, as diversas contribuições da ex-
ploração  dessa  linguagem em um projeto  realizado  na  escola  da
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rede publica estadual de ensino com uma determinada turma do 1º
ano do ensino médio (38 alunos, no total, com idades entre 16 e 18
anos).

O projeto surgiu, tendo em vista a necessidade de utilizar a
linguagem fotográfca como meio de comunicação e referência no
exercício  da  percepção  visual,  possibilitando uma rica  alternativa
educativa no ensino das Artes Visuais.

Fica patente a necessidade de se pensar a importância da arte
ao proporcionar a compreensão de sua linguagem, de sua função e
das diferentes possibilidades de representação e comunicação.

O mundo está cada vez mais visual, são imagens que apare-
cem e desaparecem e todas deixam uma mensagem, um signifcado.
A cultura visual precisa ser analisada, logo, a leitura da imagem ofe-
rece caminhos para a pluralidade de ideias e ideologias coexistirem
em um mesmo ambiente.

Somos seres simbólicos, isso faz com que sejamos capazes de
inventar e criar símbolos, ordenando e interpretando o mundo
por meio de sistemas de representação. Cada indivíduo, como
um ser simbólico que é, realiza o ato de simbolizar utilizando
sistemas de representação para elaborar e objetivar seus pen-
samentos e sentimentos com o intuito de compreender o que
se passa no mundo. (MARTINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998,
p. 36).

A arte é linguagem por tratar–se de um sistema de represen-
tações que utiliza principalmente signos não–verbais (cor, luz, som-
bra, forma…) com os quais poderemos com alguma intenção com-
por uma obra, atribuindo signifcados a esses elementos. 

2. NATUREZA IN FOCO

As tecnologias para o registro fotográfco, tais como celulares
com câmera integrada e câmeras digitais, estão cada vez mais pre-
sentes no cotidiano dos alunos em vários aspectos, por conseguinte
surgiu a necessidade da criação de um projeto para contemplar estes
aparatos. 
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O projeto foi concebido para incentivar e despertar diferentes
formas de manifestação de talentos na disciplina de Arte integrando
outra disciplina a Biologia, bem como a comunicação com os outros
por meio da tecnologia presente na fotografa digital. Recebeu este
nome por ter como proposta principal fotografar a natureza presen-
te na escola e mostrar um olhar diferente e inusitado, como também
divulgar a importância de saber respeitar a natureza, e a responsabi-
lidade na preservação e valorização do que temos com toda sua pre-
ciosidade.

Seus objetivos foram sensibilizar o aluno nas suas possibili-
dades de desenvolvimento e crescimento enquanto participante de
um grupo, aperfeiçoar habilidades como observação, análise e sínte-
se, estabelecer conexões entre diferentes áreas do conhecimento, re-
conhecer a importância da natureza na arte e vice–versa, compreen-
der a arte como um processo de produção do pensar criativo e como
possibilidade de encantar a vida, expandir a criatividade e o senso
estético, melhorando a integração consigo e com a realidade externa.

No início do trabalho, durante as primeiras propostas de en-
saios fotográfcos a serem desenvolvidos com os alunos, foi consta-
tado que os mesmos não consideravam que a construção da imagem
fotográfca, antes de tudo, fosse uma elaboração pensada por um ser
cultural e social, o fotógrafo, que munido de uma câmera enquadra
o mundo, em um recorte de tempo e espaço. Fazer com que os alu-
nos reconhecessem que o fotógrafo é o principal elemento na elabo-
ração da imagem e nem tanto a câmera, foi o nosso primeiro desafo.

Na imagem fotográfca, encontram–se, indissociavelmente in-
corporados, componentes de ordem material que são os recur-
sos técnicos, ópticos, químicos ou eletrônicos, indispensáveis
para a materialização da fotografa e, os de ordem imaterial,
que são os mentais e os culturais. Estes últimos se sobrepõem
hierarquicamente aos primeiros e,  com eles,  se articulam na
mente e nas ações do fotógrafo ao longo de um complexo pro-
cesso de criação. (KOSSOY, 2009, p. 27).

A imagem fotográfca pode por si só transmitir uma mensa-
gem, ela é um texto e como tal pode ser lida, provocando no leitor a
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refexão e a emoção. Essa leitura dar–se–á por seus elementos – co-
res, formas, planos, luz, sombra, ângulo.

Ao fotografar, recortamos do real exatamente aquilo que nos
interessa um fragmento pequeno do mundo. Através dessa técnica
aumenta–se a capacidade de expressão, porque a fotografa se trans-
forma em um veículo de representação.

Fotografar é um modo de debater uma imagem, é uma ma-
neira de observar o passado, é uma forma de expressão, é um modo
de comunicar e informar. 

2.1. A Produção das Fotografas Digitais

Procuramos à intensidade de luz mais adequada e seleciona-
mos elementos que poderiam compor a fotografa de acordo com o
tema proposto.

Variados materiais e linguagens da arte concebidos durante
o ano na sala de aula serviram como facilitadores da expressão du-
rante  a produção  das fotografas.  As atividades foram planejadas
com o intuito à manutenção da qualidade das funções cognitivas en-
tre os participantes, integração e a construção de um espaço para ex-
pandir a criatividade. Portanto, as atividades programadas fora da
sala de aula com os alunos, tiveram grande contribuição na forma-
ção e aproximação dos seus participantes nas diferentes formas de
expressão e comunicação. 

O trabalho  “Natureza in Foco” foi escolhido para ser apre-
sentado na VI Feira de Ciências e Tecnologia1, foi realizado com a
linguagem fotográfca: o olhar do aluno sobre a natureza na escola
que culminou em uma rica Mostra de Fotografas.

Foram reveladas 20 fotografas no tamanho 20 x 30, selecio-
nadas por diversos professores, funcionários, gestores, pais de alu-
nos e  alunos representantes de turmas do ensino médio e  funda-

1 A VI Feira de Ciências e Tecnologia foi realizada em 2012 cujos objetivos eram promover a
participação efetiva de professores e alunos na formação pedagógica, a uma parceria em busca
do conhecimento científco e tecnológico, desenvolvendo o espírito investigativo e cultural de
ambos, tornando–os criativos, críticos e promovendo práticas sustentáveis para a comunida-
de.
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mental. Após esta etapa entre as fotografas reveladas houve outra
votação para escolher as cinco melhores fotos de acordo com a pro-
posta e o tema.

Os trabalhos apresentados após a feira foram para a Galeria
permanente de Arte que se encontra no Anfteatro da escola, espaço
muito visitado durante eventos e aulas no decorrer do ano letivo por
um público bem diversifcado. As fotografas digitais foram arquiva-
das para serem também utilizadas no projeto POLITALENTOS, que
incentiva e desperta diferentes formas de manifestação de talentos
através da expressão artística nas áreas das artes visuais, audiovisu-
ais, dança, música ou teatro.

Para as fotografas selecionadas seus autores, os alunos, ga-
nharam certifcado de menção honrosa pela participação no concur-
so que gerou a Mostra de Fotografas. Para os alunos autores das
melhores fotos foi disponibilizada uma premiação.

Figura 1: Caminhos, fotografa digital.

Fonte:  Acervo POLITALENTOS, 2012.
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Após estudarmos vários aspectos da arte de fotografar cami-
nhamos em grupos para diversos espaços dentro da escola em busca
do nosso tema que ia ganhado novos títulos em diversos momentos
de diálogos: “Natureza – Obra do criador: Magia que se transforma
e renova”. 

                             
Figura 2: Descansar de um Pássaro, fotografa digital.

Fonte: Acervo POLITALENTOS, 2012.

O enquadramento é compreendido como o processo de sepa-
ração, de acordo com o que nos interessa mais, de uma parte de um
determinado ângulo do nosso campo visual. A defnição do termo
enquadramento indica a posição da câmera em relação ao ângulo
que será centralizada a imagem. Em uma composição ao enquadrar
chamamos a atenção para a imagem que desejamos captar.
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Figura 3: Da Raiz as Flores, fotografa digital.

Fonte: Acervo POLITALENTOS, 2012

O ponto de vista também pode ser utilizado nas fotografas
para fazer com que as coisas pareçam maiores ou menores do que
são, esse recurso se chama angulação. Se fotografarmos algo olhan-
do de baixo, parecerá maior e mais importante. Se fotografarmos de
cima, parecerá que o estamos dominando e fcará menor do que é na
realidade.   
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Figura 4: Flor de Pedra, fotografia digital.

Fonte: Acervo POLITALENTOS, 2012

No que se refere à produção de fotografas, há de se observar
um aspecto primordial a luz, suas características mais importantes
são a sua intensidade, sua cor e sua direção, elas defnem os aspectos
das imagens registradas,  conferindo às mesmas possibilidades ex-
pressivas diversas, a serem exploradas de acordo com cada situação.

Sabemos  que  a  expressão  artística  aumenta  extraordinaria-
mente as potencialidades de expressão e realização que fazem
parte integrante do processo de transformação pessoal. E que
o cérebro de uma pessoa contém  todo potencial  de percep-
ções,  belezas e  arranjos  lingüísticos,  simbólicos,  sinestésicos,
pictóricos e lógicos que abrigam todo saber humano possível.
Todo ser humano é saber em semente, pronto para brotar e
forescer tão logo aprenda a construir–se em comunhão com o
objeto  imprescindível  de  todas  as  fantasias  previsíveis  –  o
mundo em que vivemos. (ANTUNES, 2001, p. 5).

A Arte é uma área de conhecimento fundamental na forma-
ção dos jovens. Ela expande o universo cultural dos alunos, abre es-
paço à participação social e favorece a aprendizagem em todas as
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disciplinas,  além de desenvolver a sensibilidade e abrir  as  portas
para a produção do imaginário, das emoções e da subjetividade.

3. A FOTOGRAFIA COMO PRÁTICA EDUCOMUNICATIVA

Uma teoria de referência, que afrma  a inter–relação comuni-
cação–educação como um campo de diálogo, espaço para o conheci-
mento crítico e criativo, para a cidadania e a solidariedade, vai se es-
tabelecendo  na América Latina, a Educomunicação.

Soares (2011) defne a Educomunicação como um campo de
intervenção social  e  descreve–o em quatro sub–áreas,  que são:  1)
educação para a comunicação, 2) mediação das tecnologias na edu-
cação, 3) gestão da comunicação nos espaços educativos, 4) refexão
epistemológica  sobre  a  inter–relação  comunicação/educação  como
fenômeno cultural.  Com certeza,  muitos dos projetos têm caracte-
rísticas das quatro áreas, dado que o processo educativo, na prática,
trata de atender, de forma harmônica, à totalidade da pessoa. A clas-
sifcação responde mais à necessidade de compreender o processo
da educomunicação de forma mais clara.

A Educomunicação apresenta–se como um campo interdis-
cursivo conforme incorpora, a seu modo próprio de expressar e de
construir o conhecimento, os fundamentos que vem da educação, da
comunicação e de outras áreas, o que possibilita criar pontos de con-
vergência na aprendizagem. É interdisciplinar ao dialogar com inú-
meras disciplinas que estimulam o conhecimento humano e tem nas
novas tecnologias a mediação para assimilar conceitos já formulados
em outras áreas, como também para descobrir novas maneiras para
a construção de novos conceitos.

As atividades no campo da Educomunicação podem ser vis-
tas pelo entrelaçamento das sub–áreas. Nesta abordagem, a utiliza-
ção de meios tecnológicos como suportes didáticos podem desenvol-
ver nos alunos uma percepção crítica da mídia e de sua própria rea-
lidade social. 

Martín–Barbero aponta as transformações diante da circula-
ção do saber ao afrmar que “a escola deixou de ser o único lugar de
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legitimação do saber, pois existe uma multiplicidade de saberes que
circulam por outros canais, difusos e descentralizados” (MARTÍN–
BARBERO, 2011, p.126). Partindo desta perspectiva, a escola deve
trabalhar os conhecimentos acumulados com um novo olhar, com
uma nova postura que favoreça a comunicação para a construção de
um conhecimento respaldado no respeito às diferenças. Neste aspec-
to, não há mais o controle de transmissão de conhecimento e a Edu-
comunicação foresce como alternativa voltada para o diálogo.  

A Educomunicação se propõe a contribuir para o desenvolvi-
mento completo do ser humano. 

Com o novo campo e as tecnologias na educação, o professor
continua sendo o grande agente mediador do conhecimento com o
aluno em situações de ensino e aprendizagem que, ressalte–se, po-
dem acontecer em diferentes espaços físicos. 

Quando se fala em tecnologias e informação e comunicação,
muitos pensam em equipamentos caros, mas existem aqueles mais
acessíveis que podem ser facilmente utilizados em sala de aula, au-
xiliando no processo de ensino e aprendizagem. Uma dessas tecno-
logias que pode ser facilmente encontrada no cotidiano da escola e
dos alunos é a fotografa, que está presente nos jornais, nas revistas,
nos anúncios, na internet e também nos próprios álbuns de recorda-
ções dos alunos.

No dizer de Freire (1985): “A educação é comunicação, diálo-
go, na medida em que não é transferência de saber, mas um encon-
tro de sujeitos interlocutores que buscam a signifcação do signifca-
do” (FREIRE,  1985 apud CITELLI 2011,  p.64).  A Educomunicação
propicia ainda o diálogo aberto e espontâneo como metodologia de
ensino, aprendizagem e convivência – situação em que a escola pas-
sa a ser um espaço de interação de saberes, experiências, informa-
ções, percepções e sentimentos.

Todos os docentes devem ter a preocupação de refetir o co-
nhecimento, a cidadania, a escola, a educação em tempos marcados
pela comunicação.

Na abordagem educomunicativa pode–se destacar os inúme-
ros trabalhos de Mário Kaplún, um dos primeiros a utilizar a expres-
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são “Educomunicação”,  para  quem “Educar–se  é  envolver–se  em
um processo de múltiplos fuxos comunicativos. O sistema será tan-
to mais educativo quanto mais rica for a trama de interações comu-
nicacionais que saiba abrir e pôr à disposição dos educandos” (KA-
PLÚN, 2011, p. 183).

Em relação às práticas educomunicativas, presentes no traba-
lho “Natureza in Foco” objetivos foram alcançados a partir do mo-
mento em que foi possível aos alunos dialogar sobre a diversidade
presente na natureza, suas cores, formas, aprender sobre a preserva-
ção e conservação das espécies da fora brasileira e reconhecer um
pouco mais sobre o espaço que se insere sua escola, o olhar foi agu-
çado para o que havia dentro da sua realidade, o seu espaço.  A
prática do diálogo é uma forma de horizontalidade que a sociedade
não está acostumada porém sua presença na educação é de suma
importância para um aprendizado mais efetivo. 

A linguagem fotográfca viabiliza uma maneira própria de
expressão, como uma construção intencional, uma seleção, um re-
corte conforme afrma Kossoy (2009, p. 34) "o dado do real, registra-
do fotografcamente, corresponde a um produto documental elabo-
rado cultural, técnica e esteticamente, portanto ideologicamente: re-
gistro/criação." O aluno através da utilização de uma mídia estática,
a fotografa, interpreta e registra uma dada realidade de acordo com
seus referenciais. 

O campo comunicação/educação é considerado um espaço
privilegiado  da  atuação  dos  professores,  uma vez que  possibilita
práticas  comunicacionais  no âmbito  da escola,  desenvolvendo no
aluno uma postura crítica diante da mídia, diante do mundo.

Para Baccega (2011) existem ainda vários desafos para o uso
dos meios de comunicação em sala de aula, a primeira barreira a ser
transposta é pensar criticamente a infuência que estes exercem na
sociedade: “São os meios de comunicação que selecionam o que de-
vemos conhecer os temas a serem pautados para a discussão e, mais
que isso, o ponto de vista a partir do qual vamos ver as cenas esco-
lhidas e compreender esses temas” (BACCEGA, 2011, p. 33).   
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É importante realizar uma refexão para mostrar aos alunos
que o mundo que conhecemos através das mídias já vem editado a
partir da subjetividade de quem produziu o conteúdo. Sendo para o
educador um grande desafo proporcionar condições ao aluno para
que este possa compreender as constantes manipulações que privile-
giam os interesses existentes, ou seja: 

O mundo a que temos acesso é este, o editado. É nele, com ele
e para ele que se impõe construir a cidadania. O desafo do
campo é dar condições plenas aos receptores, sujeitos ativos
para, ressignifcando–o a partir de seu universo cultural, se-
rem  capazes  de  participar  de  uma  nova  variável  histórica.
(BACCEGA, 2011, p. 38). 

Baccega (2011) aponta que com a educomunicação, os novos
sujeitos construirão novos modos de atuação da mídia no mundo. 

Superados os desafos, a educomunicação propiciará ao alu-
no a valorização da sua cultura e o reconhecimento da sociedade em
que vive através de novas linguagens.

Para Schulte (2003) os processos mediados na escola com a
utilização da imagem fotográfca proporciona uma nova compreen-
são que se converte no reconhecimento da fotografa como uma rea-
lização feita por uma câmera digital, porém com uma interface que
resulta de um sujeito social, o fotógrafo, que conserva naquela cons-
trução suas referências pessoais, e que será recebida e interpretada
de maneiras diferenciadas pelos outros sujeitos sociais envolvidos
no processo, os receptores que são  leitores e fruidores.

As condições de expressão através da fotografa na escola, se
viabilizam através das artes  proposta  pela educomunicação:  reco-
nhecer a fotografa como uma forma expressiva e comunicativa. Esta
construção e elaboração da imagem fotográfca vai permitir diálogos
intertextuais com outras linguagens, como desenho, pintura ou cola-
gem e propiciam aos alunos a oportunidade de comunicar sua pró-
pria expressão, atuando como criadores ativos, e não somente recep-
tores de imagens que circulam a seu redor. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como foi possível observar, a base conceitual da Educomu-
nicação visa integrar às práticas educativas o estudo dos sistemas de
comunicação, de modo a construir uma convivência positiva e críti-
ca entre alunos e mensagens midiáticas. O processo educomunicati-
vo pretende também criar e fortalecer ecossistemas comunicativos
nas escolas. Um ecossistema educativo consiste no sistema de troca
recíproca de saberes e ideias entre todos os participantes do círculo
que formam o ecossistema comunicativo: alunos, pais, professores,
gestores e demais funcionários da escola. Assim sendo, a Educomu-
nicação surge como um novo campo de intervenção social que apro-
xima a comunicação da escola.

A avaliação do processo realizado culminou na Mostra de
Fotografas e na verifcação das mudanças signifcativas ocorridas
no grupo ao se apropriarem desta linguagem.

Desta  forma,  acreditamos  que  o  diálogo  desencadeado no
processo de produção e leitura das fotografas possibilitou ao grupo:

A compreensão dos signifcados expressivos e comunicativos
das formas visuais e sua contribuição na alfabetização visual; 

A identifcação dos múltiplos sentidos na apreciação de ima-
gens fotográfcas, fexibilização do olhar e, consequentemente,
da produção da subjetividade;

O desenvolvimento da memória visual estimulando a capaci-
dade de observação;

A expressão e representação de ideias, emoções, sensações por
meio da articulação de poéticas pessoais, desenvolvidas atra-
vés da linguagem fotográfca;

A socialização através da arte da fotografa, favorecendo o au-
mento da autoestima;

O exercício da capacidade em ampliar e/ou focar situações, ge-
neralizando–a para novas realidades. 

A linguagem fotográfca propiciou o entendimento entre o
visível e o invisível, desenvolvendo a construção de um olhar atento
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e crítico. A análise do enquadramento e da angulação foram exercí-
cios que permitiram ampliar a percepção visual.

A câmera fotográfca só armazena as imagens, contudo é o
olhar  do  aluno/fotógrafo  que  determina  o  signifcado.  Este  olhar
contém toda a criatividade, imaginação e cultura, principalmente à
medida que acumulamos trajetórias. 

Foi reconhecido pelo grupo que é o fotógrafo o mais impor-
tante nesse processo, todos fcaram à vontade, fazendo seleções para
fotografarem, enfm, enquadrando a natureza dentro da escola.

A Educomunicação é de fato um grande desafo, mas sem
sombra de dúvidas um novo campo interdisciplinar e interdiscursi-
vo que permite promover a educação de qualidade compromissada
com os imperativos da cidadania, suscitando o diálogo constante em
projetos coletivos e cooperativos.

Apesar  de  todas  as  difculdades  enfrentadas  na  educação,
existem caminhos por meio da aproximação das práticas pedagógi-
cas à diversidade do aluno, através da exploração do seu potencial
criador que podem levá–lo a um aprendizado mais pleno. Desta ma-
neira, ele se sentirá mais motivado para alcançar objetivos mais ele-
vados, se não podemos escapar de nossa condição, nos é, entretanto
permitido transcendê–la.

As  difculdades  não  desaparecem se  não  se  modifcam as
condições, se não se criam situações diferentes, desafadoras e novas
para nossos alunos.
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APROXIMAÇÕES ENTRE O PENSAMENTO
EDUCACIONAL DE JOHN DEWEY E A

EDUCOMUNICAÇÃO1

Christiane Pitanga*

O modelo de educação cunhado nos tempos modernos se-
guiu os princípios da racionalidade e do liberalismo econômico, um
modelo homogêneo, sistematizado, que pudesse ser universalizado
para atender as demandas sociais e econômicas. A lógica da socieda-
de industrial, que implantou a divisão social do trabalho, serviu de
inspiração para educação escolarizada, que fragmentou o ensino e
dividiu os conteúdos em disciplinas científcas,  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, implantan-
do um processo de ensino focado na fgura do professor e na trans-
missão dos conteúdos. Nesse modelo educacional, os alunos são su-
jeitos 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).

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 fos-
se construído a partir das vivências dos alunos em busca de soluções
para os problemas apresentados pelos professores. Dewey, conside-
rado o flósofo americano mais importante na primeira metade do
século XX, percebeu que o ensino estruturado na transmissão e me-

1 Artigo apresentado como atividade avaliativa da Disciplina Educação e Modernidade, do
Programa de Pós–Graduação em Educação, da Universidade Federal de Uberlândia (dezem-
bro, 2016)
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Comunicação e Graduada em Design Gráfco. Professora do Curso de Jornalismo da Universi-
dade Federal de Uberlândia – UFU; E–mail: pitanga@ufu.br 
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morização de conhecimentos não despertava interesse no aluno e
não o motivava a participar da aprendizagem, sendo um dos princi-
pais 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 impor-
tante papel na edifcação de uma sociedade democrática.

A Escola Nova ou Educação Progressista surgiu do pensa-
mento de Dewey em unir teoria e prática, em que os conteúdos tra-
tados 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” (MAY-
THEW;  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, quan-
do os alunos relacionarem a refexão 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 enfrenta-
mento de situações problemáticas que surgem no curso das
atividades que merecerem seu interesse. O pensamento consti-
tui, 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; TEI-
XEIRA, 2010, p.15)

As experiências, as vivências e o repertório dos alunos são
importantes para Dewey e devem ser considerados no processo edu-
cativo. A relação entre teoria e prática passa pela demonstração da
aplicação dos conteúdos no cotidiano dos alunos ou no contexto so-
cial em que estão inseridos. O que o flósofo defende é a conexão en-
tre os conteúdos a serem ensinados com o mundo real, para que a
prática educativa seja signifcativa para os alunos. Para isso, os pro-
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fessores devem oferecer aos alunos problematizações em torno da
teoria para que eles possam buscar soluções à questão apresentada.  

A educação problematizadora é uma das principais caracte-
rísticas da educação progressista desenhada por Dewey, que encon-
tra ressonância na abordagem de ensino cognitivista.

O termo cognitivista se refere a psicólogos que investigam os
denominados  ‘processos  centrais’  do  indivíduo,  difcilmente
observáveis, tais como: organização do conhecimento, proces-
samento de informações, estilos de pensamento ou estilos cog-
nitivos,  comportamentos  relativos  à  tomada de  decisão  etc.
(MIZUKAMI, 1986, p.59)

Tal abordagem, que tem Piaget como um dos principais pes-
quisadores, defende que o professor deve fomentar e propiciar expe-
riências 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 experiên-
cias provocadas pelos professores.

Nesse sentindo, Dewey advoga que a aprendizagem seja ins-
tigada através de problemas ou situações que procuram de uma for-
ma intencional gerar dúvidas, desequilíbrios ou perturbações inte-
lectuais. A educação problematizadora, também defendida por Pau-
lo  Freire  (1987),  valoriza  experiências  concretas  e  cotidianas,  com
forte motivação prática e estímulo cognitivo para possibilitar esco-
lhas e soluções criativas. De acordo Pereira et al (2009, p.158), essa
prática educativa “leva o aluno a uma aprendizagem signifcativa,
pois o mesmo utiliza diferentes processos mentais (capacidade de le-
vantar hipóteses, comparar, analisar, interpretar, avaliar), de desen-
volver  a  capacidade de  assumir  responsabilidade  por  sua forma-
ção”.

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, prepa-
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rados  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 demo-
cracia 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  contribua”  (DEWEY  apud WESTBROOK;TEIXEIRA,
2010, p.20). 

Ao ter convicção que a função primordial da escola é zelar
pela  democracia  e  promover  a  transformação  social,  Dewey  de-
monstra preocupação com a formação integral das crianças, em que
o carácter ocupa ponto central, pois, “na medida em que a escola de-
sempenha papel  decisivo na formação do caráter  das crianças de
uma sociedade, pode, se a prepara para isso, transformar fundamen-
talmente essa sociedade” (IDEM, p.21). Ou seja, para Dewey, a esco-
la deve fomentar o espírito social das crianças e desenvolver seu es-
pírito democrático. Em outras palavras, Freire (1987) reforça o papel
transformador  da  educação  ao  afrmar  que  “toda  ação  educativa
deve ser feita no sentido de levar o homem a refetir 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 apren-
dizagem e, por isso, sua atividade cognitivo–afetiva é funda-
mental para manter uma relação interativa com o objeto do co-
nhecimento. O professor é protagonista porque é ele quem faz
a mediação do aluno com os objetos dos conhecimentos (VEI-
GA et al., 2006, p. 179–180)

Seguindo as ideias 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 perspecti-
va contemporânea sobre as relacões pedagógicas, “o professor passa
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a ser o mediador entre a cultura ofcial e a cultura dos alunos, ele já
não é mais a fonte básica do conhecimento, mas, sim, responsável
pela qualifcação 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  ideias  de Dewey fossem revolucionárias  e  pro-
gressistas,  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 ofcialmente pelas instituições de ensino no Brasil. O
que se verifca é a prática isolada de alguns professores e instituições
de ensino ou comunitárias (ONGs) que, mesmo sem conhecer a teo-
ria do Dewey, aplicam–na intuitivamente em seus processos educa-
tivos. 

EDUCOMUNICAÇÃO

Educomunicação é uma interface entre educação e comuni-
cação e pode ser compreendida como um conjunto de ac ̧ões voltadas
para a criação ou desenvolvimento de ecossistemas comunicativos
abertos e democráticos nos espac ̧os educacionais.  Não se trata da
mera utilização de mídias nas práticas educativas, mas de um pro-
cesso de produção de conhecimento mediado pelas tecnologias da
comunicac ̧ão, tendo como meta construir e favorecer processos edu-
cativos 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 conter  a evasão escolar  nas  escolas
municipais da capital paulista. Por meio desse projeto, estudantes de
comunicação, orientados pelos professores, foram às escolas munici-
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pais 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 comuni-
cação criados por elas, como rádio, canal de vídeo, jornal etc. Os as-
suntos abordados eram os mesmos tratados em sala de aula, mas
sob o ponto de vista e repertório das crianças. Isso signifca que as
crianças ao produzirem um programa de rádio na escola, por exem-
plo, “traduziam” os conteúdos escolares de acordo com suas percep-
ções, conferindo sentido e aplicabilidade prática às teorias estuda-
das.

A educomunicação, inserida no contexto educacional, consis-
te em possibilitar o acesso dos jovens ao mundo da comunicação e
de suas tecnologias, dentro de uma perspectiva a serviço do bem co-
mum e da prática da cidadania (SOARES, 2011). Os projetos educo-
municativos estimulam a criatividade, ampliam o vocabulário, insti-
gam a participação e a visão crítica do mundo. Ou seja, a educomu-
nicação é processo de ensino–aprendizagem que parte dos saberes e
fazeres que o estudante traz consigo, coloca–o em contato com ou-
tros saberes e, por meio da prática social (ações de intervenção soci-
al), busca ressignifcar esses saberes e fazeres.

A práxis social é a essência dos projetos educomunicativos,
isto é, para a educomunicação não importa o ferramental tecnológi-
co 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 desafo que o ecossistema comunicativo co-
loca 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/recep-
tores dos meios de comunicação fazem dos conteúdos compartilha-
dos, como reagem e articulam as informações e ressignifcam o seu
cotidiano e as suas relações sociais. “É desse encontro de sujeitos à
busca da signifcação do signifcado, momento particular de ativa-
ção dos princípios da reciprocidade, ou da retroalimentação, que os
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atos comunicativos ganham efetividade, conquanto sustentados por
mediadores técnicos ou dispositivos amplifcadores do que está sen-
do 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 jo-
vens,  principalmente,  assimilam os avanços tecnológicos paralela-
mente ao seu desenvolvimento educacional, acessando e comparti-
lhando conteúdos a que são expostos de maneira rápida e intensa. A
educomunicação, então,  pretende estimular a aprendizagem apro-
veitando os saberes dos estudantes numa construção coletiva do co-
nhecimento. Para Soares,

[…] os trabalhos em educomunicação têm hoje um papel fun-
damental em canalizar essas habilidades já evidentes para a
produção de mídia de qualidade, marcada pela criatividade,
motivação, contextualização de conteúdos, afetividade, coope-
ração,  participação,  livre  expressão,  interatividade  e  experi-
mentação (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 conheci-
mentos.

Os projetos educomunicativos acenam para uma educação
pautada pela pedagogia de projetos, pela interdisciplinaridade, bus-
cando despertar e valorizar as habilidades e competências. Essa con-
cepção de educação exige ousadia e criatividade de professores e es-
tudantes, numa constante preparação pessoal que visa a solução de
problemas que surgem a partir da própria prática social, como res-
salta 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–
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forma, sujeitos–saberes–experiências e perspectivas interdisci-
plinares (Malusá et all , 2015, p.110).

Ao incorporar a educomunicação às estratégias pedagógicas,
o ambiente educativo transforma–se num espaço dinâmico, favorá-
vel à troca de saberes entre professor e estudante, onde o processo
ensino–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, confgurando–se como a interface entre
estes campos. A educação, enquanto ação comunicativa, é um fenô-
meno que permeia todas as maneiras de formação de um ser huma-
no e, assim, sob a mesma ótica, toda ação de comunicação tem, po-
tencialmente, uma ação educativa. Nesse sentido, a construção de
uma comunicação dialógica e participativa no ambiente educacio-
nal, pautada em uma efcaz gestão compartilhada por órgãos gover-
namentais, administração escolar, docentes, alunos e a comunidade
abre oportunas perspectivas de melhoria motivacional e de fortaleci-
mento dos laços entre alunos e professores ao longo do processo de
ensino–aprendizagem.

DEWEY E EDUCOMUNICAÇÃO

A educomunicação tem um viés extensionista, mas se incor-
porada às estratégias de ensino apresenta alguns pontos em comum
com as ideias de Dewey. O primeiro deles é a valorização do reper-
tório 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 signifcativas no processo ensino–aprendizagem. So-
bre esse assunto, Pereira et al  (2009) relembram o pensamento de
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Dewey,

O  conhecimento  se  torna  signifcativo  quando  é  adquirido
através da vivência. Pois tanto professores como alunos possu-
em experiências próprias e que devem ser aproveitadas no co-
tidiano escolar. Dessa maneira além dos conteúdos formais o
aluno teria a disposição algo concreto para apreender. E atra-
vés  das  experiências  compartilhadas no  ambiente  escolar,  a
aprendizagem e a produção do conhecimento seriam coleti-
vas. 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 identifcar os sujei-
tos no processo de ensino–aprendizagem a partir do cotidiano e da
valorização da experiência vivida. É um processo que engloba a for-
mação da cidadania a fm de que haja uma leitura crítica da realida-
de e uma participação efetiva na produção do conhecimento.

Dewey comunga desse pensamento, pois considera a educa-
ção um processo formativo indissociável do contexto político, cultu-
ral, 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 trans-
formar a sociedade e não apenas reproduzi–la. Para Dewey, “na me-
dida em que a escola desempenha papel decisivo na formação do ca-
ráter 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, a fm de
formar gerações comprometidas com a cidadania e a justiça social. 

A ideia de uma educação problematizadora, em que o pro-
fessor deve atuar para despertar no estudante uma consciência críti-
ca,  também é ponto em comum entre a pedagogia deweyana e a
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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 educomuni-
cação a participação ativa dos alunos na produção de conhecimen-
tos. Dessa forma, o professor assume a mediação do processo educa-
cional e os alunos ocupam o centro do processo ensino–aprendiza-
gem. 

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 apli-
cabilidade prática no cotidiano dos alunos; a educação problemati-
zadora, em que os professores são mediadores do ensino e os alunos
protagonistas da produção do conhecimento; e, por fm, a educação
como uma prática social, voltada para a democracia, que forme não
apenas profssionais técnicos, mas cidadãos comprometidos com a
justiça social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na pesquisa bibliográfca sobre as ideias do flósofo america-
no John Dewey e a educomunicação percebe–se que ambos advo-
gam por uma educação progressista em oposição à educação tradici-
onal, baseada na mera transmissão de conteúdos. Para que a educa-
ção realmente possa ser um vetor de transformação social, faz–se ne-
cessário inserir os alunos no centro do processo ensino–aprendiza-
gem, 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 ver-
dade, a educação sob o ponto de vista de Dewey e da educomunica-
ção, atenta aos problemas sociais e voltada para a formação de uma
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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 algumas insti-
tuições  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, verifca–se algumas ini-
ciativas da educomunicação em projetos de extensão dos cursos de
Pedagogia e Comunicação Social. No entanto, há o curso de Licenci-
atura em Educomunicação, oferecido pela Universidade de São Pau-
lo  (USP),  o  bacharelado  em  Comunicação  Social,  habilitação  em
Educomunicação, oferecido pela Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG), e a experimentação da educomunicação na gradua-
ção, como prática formativa no curso de Jornalismo, oferecido pela
Universidade Federal de Uberlândia. 

Essas práticas educomunicativas têm sido estudadas em pro-
gramas de pós–graduação e compartilhadas pelos pesquisadores em
eventos científcos. 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 de-
mocrática, como a educação proposta por Dewey.
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O DIÁLOGO EM REDES SOCIAIS NA
INTERNET E AS NOVAS DIMENSÕES DE

TEMPO E ESPAÇO EM UM ECOSSISTEMA
EDUCOMUNICATIVO

Danilo Fonseca Silva*

1.  EDUCOMUNICAÇÃO:  EDUCAÇÃO  EM  UM  ECOSSISTEMA
COMUNICATIVO CONTEMPORÂNEO

O processo comunicativo, numa perspectiva contemporânea,
é constituído por sujeitos participantes, não mais passivos, cuja ca-
pacidade crítica proporciona a interpretação das mensagens. A cul-
tura popular não é mais de massa ou folclórica; surge do cotidiano e
nele adquire vida, dinamismo e é resultado de uma construção dos
sujeitos pensantes.

Nem indivíduos soberanos, nem massas uniformes. Os estu-
dos sobre quem assiste flmes em salas de cinema, vídeos ou
televisão, ouve música em concertos, no rádio e na Internet
[…] há anos abandonaram as generalizações apocalípticas so-
bre a homogeneização do mundo (CANCLINI, 2008, p. 17).

A comunicação realizada através de novas plataformas e mí-
dias sociais digitais é, nessa abordagem, um fenômeno contemporâ-
neo popular, rápido, abrangente e intenso, dada a possibilidade de
participação de diversos sujeitos e, também, à convergência midiáti-
ca concomitante aos diálogos estabelecidos. Freire (2011, p. 29) des-
taca, em sua clássica obra Extensão ou Comunicação, a importância
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da participação coletiva, da troca, do diálogo e da comunicação para
a arte do ensino, dizendo que “aquele que é ‘enchido’ por outros de
conteúdos cuja inteligência não percebe; de conteúdos que contradi-
zem a forma própria de estar em seu mundo, sem que seja desafa-
do, não aprende”.

Diante das possibilidades de novas plataformas midiáticas
interativas e de seus recursos, o processo dialógico se intensifcou
além dos limites da sala de aula convencional. Espaços escolares vir-
tuais podem ser criados nas denominadas redes sociais digitais, ge-
rando ambientes não–convencionais de grande potencial dialógico.
A tecnologia se torna aliada da juventude e:

[…] o uso fuente e especializado dos recursos de comunicação
tem  modifcado  alguns  conceitos  de  aprendizagem,  dando
destaque a uma dinâmica em que o estudante demonstra mai-
or autonomia para a experimentação, o improviso e a auto ex-
pressão. Nesse sentido, a tecnologia se torna, igualmente, uma
aliada do educador interessado em sintonizar–se com o novo
contexto cultural vivido pela juventude (SOARES, 2011, p. 29).

O processo educativo imbrica–se, então, ao processo comuni-
cativo à medida que supera pressupostos comportamentalistas, ba-
seados em estímulo–resposta, e absorve ideais pautados numa cons-
trução conjunta. Tal perspectiva reforça que 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. 

Essa concepção de educação exige ousadia e criatividade de
professores e alunos, numa constante preparação pessoal que visa a
solução de problemas que surgem a partir da própria prática social.
Os processos de educação e comunicação, hoje permeados por novas
tecnologias, são, também, elementos constituintes da prática cotidia-
na e demandam melhor entendimento. E, para isso, o saber do edu-
cando não pode ser negado, pois a construção do conhecimento é
conjunta.

A educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o
ato de depositar, ou de narrar, ou de transferir, ou de transmi-
tir “conhecimentos” e valores aos educandos, meros pacientes,
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à maneira da educação “bancária”, mas um ato cognoscente.
Como situação gnosiológica, em que o objeto cognoscível, em
lugar de ser o término do ato cognoscente de um sujeito, é o
mediatizador de sujeitos cognoscentes, educador, de um lado,
educandos,  de  outro,  a  educação  problematizadora  coloca,
desde logo, a exigência da superação da contradição educa-
dor–educandos. Sem esta, não é possível a relação dialógica,
indispensável  à  cognoscibilidade  dos  sujeitos  cognoscentes,
em torno do mesmo objeto cognoscível (FREIRE, 1987, p. 39).

A abordagem Freireana enfatiza, nesse trecho, a exigência de
superação  de  um  modelo  educacional  contraditório  e  impositivo,
pautado pela narração de conteúdos de um docente para seus dis-
centes, como uma questão essencial na construção do conhecimento
e para a existência do diálogo. Tal refexão corrobora para o fato de
que a utilização de um ferramental de comunicação interativo como
ambiente virtual de discussão pode fomentar o diálogo ao estimular
a troca de ideias e a possível participação de sujeitos detentores de
conhecimento. 

A  Educomunicação  possui,  em  sua  essência,  pressupostos
que visam superar  possíveis  limites  conceituais  entre  as  áreas  da
educação e da comunicação, confgurando–se como a interface entre
estes campos. A educação, enquanto ação comunicativa, é um fenô-
meno que permeia todas as maneiras de formação de um ser huma-
no e, sob a mesma ótica, toda ação de comunicação tem, potencial-
mente, uma ação educativa. Nesse sentido, a construção de uma co-
municação dialógica  e  participativa no ambiente  escolar,  pautada
em uma efcaz gestão  compartilhada  por  órgãos  governamentais,
administração escolar, docentes, alunos e a comunidade abre opor-
tunas perspectivas de melhoria motivacional e de fortalecimento dos
laços entre alunos e professores ao longo do processo de aprendiza-
gem.

Como consequência, defendemos a tese segundo a qual uma
comunicação essencialmente dialógica e participativa,  no es-
paço do ecossistema comunicativo escolar, mediada pela ges-
tão compartilhada (professor/aluno/comunidade escolar)  dos
recursos e processos da informação, contribui essencialmente
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para a prática educativa, cuja especifcidade é o aumento ime-
diato do grau de motivação por parte dos estudantes, e para o
adequado relacionamento no convívio professor/aluno, maxi-
mizando as  possibilidades  de  aprendizagem,  de  tomada de
consciência e de mobilização para a ação  (SOARES, 2011, p.
17).

Quando se aborda a motivação da expressão dos sujeitos en-
volvidos, 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
signifcativos para as novas gerações, como pais, professores e gesto-
res de projetos na área de mídia e educação, estimula os jovens a as-
sumirem responsabilidades enquanto elementos essenciais na cons-
trução de uma comunicação mais intensa e sustentada por informa-
ções direcionadas à edifcação de uma sociedade mais humanizada.

Ao tratar–se de um ecossistema comunicativo com a partici-
pação efetiva da escola e dos sujeitos signifcativos, torna–se rele-
vante pontuar a importância dos recursos tecnológicos da informa-
ção como ferramental midiático no contexto da educação e, também,
como suporte para a realização dessa investigação científca. Apesar
de as novas ferramentas disponibilizarem muita informação, por di-
versos canais, o que importa, na concepção teórica aqui abordada, é
a apropriação dessas mensagens e o processo de dar sentido, de in-
terpretar tais informações, confgurando, potencialmente, um cená-
rio propício ao processo dialógico, construído. 

As tecnologias avançadas trouxeram no seu bojo a expressão
de  um novo tempo –  a  era  da  Informação,  modifcação  de
hábitos  e  comportamentos principais  e  organizacionais.  Isso
exige de planejadores organizadores de quaisquer  organiza-
ções, inclusive e principalmente das instituições de ensino su-
perior, uma postura mais refexiva sobre uma adequação fren-
te à nova realidade e à educação voltada ao mundo globaliza-
do (SCHAUN, 2002, p. 87).

Nesse processo de apropriação e construção coletiva em no-
vos ambientes comunicacionais é que reside a importância da medi-
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ação  pedagógica,  no que  concerne  à  orientação,  pelos  docentes  e
pela  gestão  escolar,  visando  ao  aperfeiçoamento  educacional  dos
discentes e vislumbrando a efetivação de iniciativas e projetos edu-
comunicativos.

É essencial ressaltar que o conceito de Educomunicação ul-
trapassa a mera aplicação das TICs (Tecnologias da Informação e da
Comunicação) no ensino ou a visão míope de uma simples mescla
de educação com a comunicação.

O desenvolvimento tecnológico, mais especifcamente o avan-
ço dos meios de comunicação, desenvolveu um campo novo
de convergência de saberes, em que o percurso da educação
para a comunicação, ou da comunicação para a educação, pas-
sou a ser um campo que perpassa as diversidades aparentes
(SCHAUN, 2002, p. 79).

 Educomunicação é um campo de intervenção social, e, como
tal, é composta por muitas variáveis e demanda outras investigações
e discussões acerca de seus processos constituintes e dos sujeitos de-
les participantes. Como esclarece Soares (2011, p. 18), “Com relação
às tecnologias,  o que importa não é a ferramenta disponibilizada,
mas o tipo de mediação que elas podem oferecer para ampliar os di-
álogos  sociais  e  educativos”.  Tal  refexão  é  reforçada por  Schaun
(2002), quando afrma que:

A supremacia do campo dos media não deve, porém, ser com-
preendida de maneira absoluta e total. O saber por ele enunci-
ado carece da credibilidade reconhecida no discurso educacio-
nal,  na  qualidade de autoridade competente  e  detentora de
um saber mais sistematizado e legitimado do ponto de vista
institucional (p. 77).

Nesse contexto, no próximo tópico, serão abordados aspectos
essenciais referentes aos diálogos estabelecidos em redes sociais na
internet, a fm de que seja ressaltado que as fronteiras acadêmicas
institucionais não mais se limitam aos espaços e tempos tradicional-
mente estabelecidos.
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2. O DIÁLOGO EM REDES SOCIAIS NA INTERNET E O ESVAIR
DAS FRONTEIRAS ENTRE TEMPO E ESPAÇO

As conversações no ciberespaço são práticas sociais discuti-
das por diversos autores, especialmente no que concerne ao impacto
dessas manifestações na realidade contemporânea. Neste artigo, os
esforços foram direcionados às especifcidades das relações dialógi-
cas no ambiente das redes sociais na internet, bem como suas possi-
bilidades e limitações. Nesse contexto, cabe discutir aspectos como a
maior imbricação dos conceitos de tempo e espaço em um contexto
acadêmico permeado por tecnologias sustentadas pela internet, bem
como os papéis do professor e da instituição de ensino no processo.

O meio de comunicação que surge da interconexão global de
computadores, usualmente denominado “rede” ou ciberespaço, sob
a ótica de Lévy (2010, p. 17),  “especifca não apenas a infraestrutura
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico
de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que
navegam e alimentam esse novo universo”.

No ciberespaço, o tempo acadêmico, curricular, extravasa os
limites institucionais e adentra tempos e espaços particulares dos su-
jeitos. As discussões iniciadas em sala de aula, sob a hegemonia da
oralidade,  são potencializadas e sequenciadas através de platafor-
mas midiáticas móveis ou fxas, assumindo, em sites de redes sociais
na internet, características apropriadas às peculiaridades dos espa-
ços virtuais em que são estabelecidas.

A  primeira  mudança  no  processo  de  conversação  mediada
pelo computador é a utilização e a criação de um novo ambi-
ente de conversação. Trata–se de um ambiente mediado, que,
portanto, possui características e limitações específcas, que se-
rão apropriadas, subvertidas e amplifcadas pela conversação.
O ambiente da conversação, assim, é o ciberespaço. E, por isso,
muitos rituais construídos no espaço digital perpassam várias
ferramentas utilizadas para a conversação (RECUERO, 2012,
p. 40).
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Os professores e alunos internautas ampliam as possibilida-
des de diálogo ao levar as discussões acadêmicas dos processos es-
colares  ao  ciberespaço,  esfumaçando  os  tradicionais  conceitos  de
tempo e espaço acadêmicos, limitados aos aspectos físicos.

[…] se falarmos de internauta, fazemos alusão a um agente
multimídia que lê, ouve e combina materiais diversos, proce-
dentes da leitura e dos espetáculos. Essa integração de ações e
linguagens redefniu o lugar onde se aprendiam as principais
habilidades – a escola – e a autonomia do campo educacional
(CANCLINI, 2008, p. 22).

Ao se referir à questão da fuidez das barreiras entre tempo e
espaço, no prefácio da edição de 2010 de “A Sociedade em Rede”,
Castells (1999, p. XV), enfatiza que “a matriz da comunicação ele-
trônica se sobrepõe a tudo o que fazemos, em qualquer lugar e em
qualquer momento”. Em 1999, o mesmo autor já afrmava que

O novo sistema de comunicação transforma radicalmente o es-
paço e o tempo, as dimensões fundamentais da vida humana.
Localidades fcam despojadas de seu sentido cultural, históri-
co e geográfco e reintegram–se em redes funcionais ou em co-
lagens  de  imagens,  ocasionando  um  espaço  de  fuxos  que
substitui o espaço de lugares. O tempo é apagado no novo sis-
tema de comunicação já que passado, presente e futuro podem
ser programados para interagir entre si na mesma mensagem.
O espaço de fuxos e o  tempo intemporal são as bases principais
de uma nova cultura, que transcende e inclui  a diversidade
dos sistemas de representação historicamente transmitidos: a
cultura da virtualidade real, onde o faz–de–conta vai se tor-
nando realidade (CASTELLS, 1999, p. 462).

No que concerne à relação entre tempo e espaço,  Recuero
(2012) afrma que o processo conversacional mediado por computa-
dores:

[…] não necessariamente ocorre em um mesmo momento tem-
poral onde os interlocutores estão presentes, com um contexto
negociado e escrito naquele momento. Ao contrário, são uni-
dades temporais elásticas, que podem ser estendidas pelo tem-
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po  desejado  pelos  interlocutores,  cujo  contexto  precisa  ser
adaptado para essas trocas no tempo (p. 50).

Nessa perspectiva, os sujeitos passam a ter múltiplas possibi-
lidades para estabelecer e construir sistemas interativos em que se
confgurem  relações  de  dialogicidade.  A  questão  da  elasticidade
temporal  nas  comunicações  mediadas  por  computadores  permite
tanto a conversação síncrona como assíncrona1, ampliando contextos
dialógicos, “que podem ser recuperados, buscados e atualizados por
novas interações, gerando conversações que podem estender–se por
largos períodos de tempo” (RECUERO, 2012, p. 51). 

O que vai defnir as características e o nível de intimidade de
uma interação em uma rede social na internet são as especifcidades
técnicas e as ferramentas disponibilizadas pelo espaço virtual seleci-
onado para o estabelecimento do diálogo, bem como as relações so-
ciais estabelecidas pelos sujeitos interagentes. O espaço virtual, no
âmbito da conversação, “é construído enquanto ambiente social  e
apropriado  enquanto  ambiente  técnico”  (RECUERO,  2012,  p.  41).
Nesse contexto, a Comunicação Mediada pelo Computador:

[…] não é infuenciada somente pelas suas ferramentas. Ela é,
também, um produto da apropriação social, gerada pelas res-
signifcações que são construídas pelos atores sociais quando
dão sentido a essas ferramentas em seu cotidiano (RECUERO,
2012, p. 24).

No âmbito da liberdade intrínseca aos processos dialógicos
saudáveis, as redes sociais na internet também possibilitam trocas e
conversações  que apresentam uma estruturação  específca  da  lin-
guagem, fenômeno denominado por Recuero (2012) de “escrita ora-
lizada”. Trata–se de uma apropriação linguística, realizada pelos su-
jeitos, que passaram a utilizar elementos no intuito de manifestar, na
língua escrita, características da língua falada, utilizando, dentre ou-

1 Os conceitos de conversação síncrona e assíncrona dizem respeito ao tempo das respostas
em um ambiente de comunicação mediada por computadores. Enquanto a primeira alude a
trocas imediatas, instantâneas, a segunda se refere a diálogos que se estendem no tempo. Tais
perspectivas, com o desenvolvimento tecnológico, tendem a imbricar–se conforme os recursos
midiáticos das ferramentas utilizadas para a conversação, tornando–se fuidas e intermitentes.
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tros  recursos,  ícones  representativos  de  gestos  e  expressões.  Sem
essa apropriação, a “fala” poderia se tornar ruidosa no espaço  on–
line.

Nesse sentido,  em relações dialógicas livres,  características
das  interações  mútuas,  cujo  grau  de  intimidade  entre  os  sujeitos
pode aumentar no decorrer no processo, observa–se que:

[…] os interagentes vão se conhecendo e aprendendo a convi-
ver entre si através do intercâmbio de mensagens eletrônicas –
incluindo aí não apenas os textos e sua qualidade, mas tam-
bém os emoticons2, as imagens, os sons e outros recursos anexa-
dos.  Tais  relacionamentos  podem inclusive  se  tornar  muito
íntimos, dependendo do quanto de si os interagentes revelam,
da intensidade e recorrência das mensagens, entre outros fato-
res (PRIMO, 2011, p. 119).

A apropriação da linguagem oral, recurso usual aos intera-
gentes em redes sociais na internet, ameniza a ausência física de um
diálogo presencial ao lançar mão de ferramentas que:

[…] vão oferecer espaços de construção de práticas que vão
ampliar a negociação de sentido de seus usuários, criar con-
venções (como os emoticons) e ajustar contextos que vão permi-
tir a conversação. Assim, ferramentas diferentes vão oferecer
contextos de apropriação diferentes de linguagem. E grupos
diversos  podem,  também,  ressignifcar  esses  elementos  de
acordo com sua própria percepção da ferramenta e seu univer-
so contextual (RECUERO, 2012, p. 49).

Rebs (2011) também destaca a questão da linguagem em am-
bientes na internet ao afrmar que as sociedades podem criar suas
formas próprias de comunicação:

[…]  como é  o  caso  das  comunidades  virtuais  que  parecem
apropriar–se de aplicativos, situações e lugares virtualizados
para restabelecer novas práticas que facilitem o processo inte-
racional  entre os  atores  sociais  no  ciberespaço.  É  o caso  da

2 Emoticon é um termo resultante da junção de palavras provenientes da língua inglesa: emoti-
on (emoção) e icon (ícone). Trata–se de uma sequência de caracteres tipográfcos ou desenhos
que visam demonstrar, em ambientes interativos na internet, o estado emocional ou uma ex-
pressão facial de quem os emprega.
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construção de emoticons, de gírias, abreviações e de comporta-
mento que surgem na comunicação mediada pela Internet. A
partir  disso,  constata–se  como  fundamental  a  compreensão
destas linguagens, tanto como para o processo de entendimen-
to e interação do grupo virtual, como também como uma for-
ma de cultura produzida e apropriada por eles (p. 93–94).

A estruturação de redes sociais na internet é um fenômeno
que amplifca a possibilidades de relações dialógicas horizontaliza-
das, livres e construtivas. Em um processo educacional, tais redes vi-
abilizam e reforçam a continuidade de um processo ininterrupto,
haja vista que os sujeitos podem estabelecer diálogos além do ambi-
ente escolar, em diferentes lugares e momentos de suas vidas. 

3. E O PROFESSOR, TEM ESPAÇO NESSE DIÁLOGO?  

O papel do professor, nesse contexto, mostra–se fundamental
para fomentar a construção dialógica do conhecimento através dos
suportes midiáticos via internet. Cabe a ele estimular a criação de
ambientes de aprendizagem nos quais as conversações possam efer-
vescer.

A principal função do professor não pode mais ser uma difu-
são dos conhecimentos, que agora é feita de forma mais efcaz
por outros meios. Sua competência deve deslocar–se no senti-
do de incentivar a aprendizagem e o pensamento. O professor
torna–se um animador da inteligência coletiva dos grupos que
estão a seu encargo. Sua atividade será centrada no acompa-
nhamento e na gestão das aprendizagens: o incitamento à tro-
ca dos saberes, a mediação relacional e simbólica, a pilotagem
personalizada  dos  percursos  de  aprendizagem  etc.   (LÉVY,
2010, p. 173).

Em suas refexões sobre as relações entre educadores e edu-
candos, Freire (2011) reforça a importância de uma educação pauta-
da na comunicação e intercomunicação imbricadas pela dialogicida-
de. Em um período caracterizado pela iminência das relações via in-
ternet, em 1996, época da primeira edição da obra “Pedagogia da
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Autonomia”, Paulo Freire já afrmava que uma construção coletiva
do conhecimento deve ser permeada por relações humanizadas e di-
alógicas. Tais afrmações ainda apresentam–se, na contemporaneida-
de, pertinentes e relevantes ao contexto abordado por esse artigo.

A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo
como ser humano a irrecusável prática de inteligir, desafar o
educando com quem se comunica e a quem comunica, produ-
zir sua compreensão do que vem sendo comunicado. Não há
inteligibilidade que não seja comunicação e intercomunicação
e que não se funde na dialogicidade. O pensar certo por isso é
dialógico e não polêmico (FREIRE, 2011, p. 39).

A esse respeito, o grande desafo às relações favorecedoras às
práticas acadêmicas, estabelecidas em ambientes permeados por no-
vas possibilidades tecnológicas, surge nas próprias políticas tradici-
onais  das instituições escolares  e  no engessamento das estruturas
curriculares e dos processos pedagógicos. Faz–se necessária, para o
exercício da liberdade dialógica que favorece a construção coletiva
do conhecimento, uma nova pedagogia em que: 

[…] se partiria do sujeito educando e de seu contexto. Isso sig-
nifca que, em uma nova perspectiva, o conteúdo seria sempre
o ponto de chegada. O que supõe, aliás, para sermos coerentes
com a dinâmica própria das novas tecnologias, tal qual o hi-
pertexto,  que os  conteúdos não existam independentemente
dos sujeitos que os constroem. Os conteúdos são o resultado
de um processo naturalmente estimulado por certos conteú-
dos  iniciais,  mas  nunca  determinado  em  uma  forma  única
(OROZCO–GÓMEZ, 2011, p. 170–171).

A escola contemporânea esbarra, então, em aspectos desafa-
dores referentes ao largo acesso discente a conteúdos extracurricula-
res e à perda de sua infuência na vida de seus alunos. A escola, em
muitas situações erigida sob preceitos behavioristas e hierarquizan-
tes, vê–se compelida a repensar seu papel e procedimentos acadêmi-
cos seculares a fm de resgatar um aluno envolto por uma imensa
gama de estímulos digitais criativos e agradáveis.
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A escola  vê  reduzir–se  sua  infuência:  primeiro  a  mídia  de
massa e, recentemente, a comunicação digital e eletrônica mul-
tiplicaram os espaços e circuitos de acesso aos saberes e à for-
mação cultural. Mesmo a educação formal mais aberta à incor-
poração de meios audiovisuais e informáticos oferece só uma
parte  dos conhecimentos  e  ocupa  parcialmente  as  horas  de
aprendizado. Os jovens adquirem nas telas extracurriculares
uma formação bem mais ampla em que conhecimento e entre-
tenimento se combinam. Também se aprende a ler e a ser es-
pectador sendo telespectador e internauta (CANCLINI, 2008,
p. 23–24).

Tal desafo acadêmico também é compartilhado por Schaun
(2002), ao enfatizar a relevância do processo formativo docente, no
contexto da Educomunicação, devidamente permeado por habilida-
des interdisciplinares fexíveis e adequadas ao novo contexto acadê-
mico, envolto por interfaces entre as áreas de Educação e Comunica-
ção:

A formação de um profssional com habilidades para atuar no
contexto  da  inter–relação  Comunicação/Educação  deve  con-
templar o aporte de uma consciência ética e uma pragmática
voltada para as transformações da sociedade e apresentar a
fexibilidade  e  as  articulações  necessárias  para  a  construção
desse novo campo de intervenção social (SCHAUN, 2002, p.
97).

Corroborando com as refexões acerca do papel da escola e
do professor como mediadores no processo de construção de rela-
ções humanizadas e educativas, Fígaro (2011) afrma que

Os  professores  também  são  mediadores,  do  mesmo  modo
constituem e podem ter o poder de constituir, de dar ao dis-
curso escolar essa força de ser um mediador diferenciado, por-
que nele há potencial para isso. O professor está a todo mo-
mento recebendo o retorno do seu discurso e vê quanto é dife-
rente esse retorno. […] Os professores também são represen-
tantes do discurso da instituição escolar, mas as contradições,
a diversidade de realidades que vem do aluno, estão muito
mais próximas (p. 96).
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Nesse cenário apresenta–se um novo perfl de aluno, embebi-
do por diversifcadas possibilidades comunicativas e com acesso a
conteúdos disponibilizados pelas redes interativas constituídas em
ambientes na internet. Nesse contexto, o diálogo saudável entre alu-
nos e professores apresenta–se como recurso relevante no processo
de construção de um conhecimento pautado nas relações horizonta-
lizadas  e  complementares,  nas  quais  os  docentes  apresentam–se
como mediadores e os discentes como fontes dinâmicas de lingua-
gens, saberes e inovações, especialmente no que concerne às novas
tecnologias da informação e da comunicação. “Diante do professor
que sabe recitar muito bem sua lição, hoje, senta–se um alunado que,
por osmose com o meio ambiente comunicativo, está embebido de
outras linguagens, saberes e escrituras que circulam pela sociedade”
(MARTÍN–BARBERO, 2011, p. 126).

Torna–se relevante esclarecer, nessa abordagem, que o diálo-
go estabelecido pelos sujeitos docentes e discentes, mediado por su-
portes  tecnológicos  propícios  a  tal  manifestação,  objetiva relações
construtivas e favoráveis  ao desenvolvimento de um aprendizado
conjunto. A liberdade dialógica, abordada nas refexões desta pes-
quisa, pressupõe, então, a utilização dos aparatos midiáticos como
elementos  favoráveis  ao  estabelecimento  de  processos  educativos
permeados por interações e conversações positivas.

O diálogo é desenvolvido entre professores e alunos ao longo
das interações que ocorrem quando alguém ensina e os de-
mais reagem. Os conceitos de diálogo e interação são muito
parecidos, e de fato são por vezes usados como sinônimos. No
entanto, uma distinção importante pode ser feita. O termo "di-
álogo" é usado aqui para descrever uma interação ou série de
interações que possuem qualidades positivas que outras inte-
rações podem não ter. Um diálogo é intencional, construtivo e
valorizado por cada parte. Cada parte num diálogo é um ou-
vinte respeitoso e ativo; cada uma elabora e adiciona algo à
contribuição de outra parte ou partes. Pode haver interações
negativas ou neutras; o termo "diálogo" é reservado para inte-
rações positivas, onde o valor incide sobre a natureza sinérgica
da relação entre as partes envolvidas. O diálogo em uma rela-
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ção  educacional  é  direcionado  para  o  aperfeiçoamento  da
compreensão por parte do aluno (MOORE, 2002, p. 3).

No contexto das relações dialógicas positivas e direcionadas
à edifcação coletiva do conhecimento, elementares à sustentação de
um processo acadêmico construtivo, torna–se importante a alimen-
tação recíproca e a mediação docente, exercidas tanto no ambiente
escolar tradicional, a sala de aula, quanto nos ambientes virtuais na
internet.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  realidade  contemporânea,  estruturada  em  redes  sociais
presenciais e virtuais, apresenta possibilidades para docentes e dis-
centes empenhados em assimilar e participar da construção de um
novo sistema de ensino, que proporcione um mútuo aprendizado
dialógico. A compreensão da realidade social e de seus sujeitos, não
só no que diz respeito aos alunos, é uma tarefa que exige mais que
habilitação  técnica  específca  para  lecionar:  demanda  disposição
para a pesquisa e um papel ativo e mediador em sua comunidade
acadêmica, imersa em um ecossistema educomunicativo permeado
por novas tecnologias e possibilidades interativas.

A  capacidade  de  professores  e  alunos  não  é  determinada
pelo domínio desses recursos tecnológicos e de suas potencialida-
des, mas ampliada por eles. A habilidade para interpretar e assimi-
lar a realidade social para estabelecer diálogos construtivos são a es-
pinha dorsal do processo de aprendizagem. Novas ferramentas sem-
pre existiram e existirão, mas o que a contemporaneidade apresenta
é uma disseminação e convergência de linguagens que, se bem tra-
balhadas e direcionadas, apresentam grande fertilidade para a con-
cepção de novos processos didáticos, que extrapolam os limites aca-
dêmicos institucionais.

O desafo está, então, na capacidade criativa, investigativa e
interativa de docentes e discentes que, ao compreenderem e atuarem
na realidade de seu ambiente educacional e social, podem edifcar–
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se como sujeitos abertos ao diálogo, difusores e mediadores de práti-
cas que envolvam e motivem os sujeitos envolvidos. 

Cabe, neste processo, a gradual substituição de modelos ver-
ticalizados de ensino, que engessam e não colaboram para a imple-
mentação de uma comunicação contemporânea efetivamente dialó-
gica. Da mesma forma, são apropriadas as discussões e refexões que
questionem e proporcionem a implementação de políticas públicas e
ações das instituições educacionais para dar suporte a esse trabalho
através de projetos consistentes, interdisciplinares e, acima de tudo,
remunerados de maneira adequada e estimulante. 

A nova realidade acadêmica presencial–virtual, envolta por
um  complexo  ecossistema  educomunicativo,  apresenta  desafos  e
oportunidades. Trata–se de um processo amplo, complexo e co–par-
ticipativo: órgãos governamentais,  instituições públicas e privadas
de educação, docentes e discentes dialogando e promovendo um sis-
tema educacional cujo objetivo fnal seja o aperfeiçoamento do pro-
cesso de aprendizado e a construção de um conhecimento acessível
e compartilhado.
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