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RESUMO

Esta dissertação estuda, desde uma perspectiva qualitativa, a inter-relação entre as áreas da
Educomunicação e a cidadania no campo formal da educação. É um estudo binacional que
visa compreender quais são as contribuições da educomunicação na construção da cidadania,
tomando como referência a licenciatura em Educomunicação da Universidade de São Paulo,
no Brasil e, a Licenciatura em Comunicación e Informática Educativa da Universidad
Tecnológica de Pereira, na Colômbia. Para tanto, estudam-se os Projetos Políticos de cada
curso visando compreender como cada uma das universidades materializou os ideais teóricos
sobre os temas de educomunicação e cidadania em objetivos reais de formação e na
estruturação dos currículos. Analisa-se, o que antecedeu à criação de cada curso, a matriz
curricular como estratégia para materializar os ideais propostos e a sua relação com a
cidadania. E, por último, analisam-se também as expectativas dos cursos, identificando de que
forma a educomunicação e cidadania estão presentes, ou não, nos projetos, metodologias e
ações promovidas por cada curso. A metodologia usada foi a análise de conteúdo, aplicada a
cada um dos PPC, com a qual procura-se compreender as possibilidades e os limites deles em
cada país, pretendendo estabelecer uma análise crítica e categorial sobre a construção de
cidadania que a área da educomunicação está aportando nesses dois países.

Palavras Chave: Educomunicação, Cidadania, Escola, Tecnologia.

RESUMEN

Esta investigación estudia, desde una perspectiva cualitativa, la interrelación entre las áreas de
educomunicación y ciudadanía en el campo formal de la educación. Es un estudio binacional
que busca comprender cuáles son las contribuciones de la educomunicación en la
construcción de ciudadanía. Tomando como referencias la licenciatura en Educomunicação de
la Universidad de São Paulo, en Brasil y la Licenciatura en Comunicación e Informática
Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, en Colombia. Para tanto, se estudian los
Proyectos Educativos Institucionales (PEI) de cada curso, con el objetivo de comprender
cómo cada una de las universidades materializó los ideales teóricos sobre los temas de
Educomunicación y Ciudadanía en objetivos reales de formación en la estructuración de sus
currículos. Se analizan también los antecedentes a la creación de los cursos, la matriz
curricular como estrategia para materializar los ideales propuestos y su relación con la
ciudadanía. Y, por último, se analizan las expectativas de los cursos, identificando de qué
forma la educomunicación y la ciudadanía están presentes, o no, en los proyectos,
metodologías e acciones promovidas por cada licenciatura. La metodología usada fue Análisis
de contenido, aplicada a cada uno de los Proyectos Educativos Institucionales de cada curso,
con la cual se intentó comprender las posibilidades y los límites de éstos en cada uno de los
países, pretendiendo establecer un análisis crítico y categorial sobre la construcción de
ciudadanía que estas licenciaturas están aportando en dichos países.

Palabras Clave: Educomunicación, Ciudadanía, Escuela, Tecnología.
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INTRODUÇÃO
Esta dissertação aborda temas centrais à cidadania, à educomunicação e à escola.
Nasce da profunda e sentida necessidade de trabalhar na construção de outro mundo possível,
mais justo, mais equitativo, mais livre. Mundo, sem dúvida, possível de se construir pelo
caminho da educação. Mas qual educação é essa?
Reconhecemos que a educação acontece não só nas escolas, mas também no bairro, na
família, na rua. Ou seja, em toda a extensão da vida. Contudo, decidimos, ainda assim, focar
na educação escolar, ancorando nossa decisão nos diversos discursos de inconformidade de
professores e de estudantes. A educação na escola está em crise e, com efeito, toda a
sociedade. Não é possível forçar as crianças e adolescentes a passarem a maior parte de suas
vidas submetidos a algo que não lhes produz satisfação. A insistência nessa educação forçada
pode levar à construção de uma sociedade resentida, desinteressada, obediente e reprodutora
de comportamentos, preconceitos e atitudes onerosas.
Atualmente a escola é a antítese do que a sociedade reclama para si: escola fechada,
que não discute as realidades dos seus estudantes; escola que reprime, que nega o diálogo, que
“ensina” democracia pela imposição. A escola, ao contrário, deveria ser um lugar de alegria,
emancipação, criatividade, de participação e diálogo; um lugar que permita e convoque à
reflexão do que acontece na sociedade, formando cidadãos conscientes, ativos e propositivos.
Essa controvérsia em torno da educação escolar nos levou a adentrar no campo da educação
não só como opção profissional, mas como opção de vida, de compromisso ético, cidadão e
social, procurando sempre outras rotas possíveis, caminhando na resistência como modo de
ser, estar e agir no mundo.
Nesse caminho e nessas buscas das alternativas possíveis, encontramos autores como
Paulo Freire com os seus argumentos de Educação como prática da liberdade, com suas
críticas à educação bancária – tão real nestes tempos e a sua Pedagogia da Esperança. Depois
encontramos a educomunicação, campo teórico-prático importantíssimo para vislumbrar
alguma mudança embasando-se no que Freire propôs em suas ideias de educador crítico. Foi
assim que esta pesquisa surgiu e tomou forma.
Os resultados desta pesquisa pretendem ser uma contribuição para um acúmulo maior
de forças para continuar caminhando em busca da utopia. É preciso lembrar, como disse
Eduardo Galeano, que a “utopia está lá no horizonte, me aproximo dois passos, ela se afasta
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dois passos. Caminho dez passos, o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe,
jamais a alcançarei. Para que serve então a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de
caminhar.” A educomunicação, mesmo que esteja realizada hoje como uma nova área do
conhecimento, do mesmo modo da utopia, reinventa-se a cada dia para se atualizar e
continuar vigente, é dinâmica e inacabada, ela é uma utopia que se conquista dia a dia e que
se reinventa constantemente.
Assim, a questão problema desta pesquisa permite saber quais são as contribuições
da educomunicação na construção de cidadania, tendo como referência a Licenciatura em
Educomunicação no Brasil e a Licenciatura em Comunicación e Informática Educativa na
Colômbia.
O problema de pesquisa pretende compreender como estas duas universidades
decidiram se organizar para materializar os debates sobre educação e a comunicação por meio
de cursos de licenciaturas, cujo perfil profissional vai se desenvolver na interface da
comunicação e educação como um campo de conhecimento emergente e esperançoso de
mudanças na educação e por consequência na formação cidadã.
Escolhemos as licenciaturas acima citadas devido ao contato íntimo com as duas. Por
um lado, a minha presença como pesquisadora no Brasil imergiu-me na Educomunicação
praticada neste país e, por outro lado, a Licenciatura en Comunicación e Informática
Educativa foi um dos meus primeiros andares na formação profissional. Além disso, as duas
licenciaturas: 1) fazem parte das materializações dos debates ocorridos na América Latina
sobre comunicação e educação; 2) oferecem cursos que pensam a criação de um novo
profissional a fim de atingir as necessidades de uma nova formação e nova educação; 3)
compreendem as necessidades sociais; 4) repensam a cidadania levando em consideração as
novas Tecnologias de Informação e Comunicação, a Sociedade da Informação, o ciberespaço,
a cibercultura etc.
Deste modo, propomos como objetivo geral identificar quais são as contribuições da
Educomunicação na construção de cidadania na sociedade contemporânea. Para tanto,
analisou-se as propostas dos projetos políticos pedagógicos de cada uma das universidades,
visando compreender, primeiro, o que as levou a propor a criação do curso, seu histórico e o
perfil profissional que buscam para a sociedade. Segundo, como cada curso estruturou sua
matriz curricular para materializar os ideais propostos e garantir que a cidadania esteja
presente. E, terceiro, quais são as expectativas dos cursos identificando de que forma a
educomunicação e cidadania está presente, ou não, nos projetos, metodologias e ações
promovidas por cada curso.
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No primeiro capítulo abordamos a criação e consolidação da Escola Latino-americana
da comunicação, desde a teoria crítica até a Leitura Crítica dos meios. Vale ressaltar que o
conceito de Leitura Crítica dos meios propulsionou o vínculo entre educação e comunicação.
Nesse sentido, fazemos um trajeto histórico dos modelos educativos e comunicativos,
embasando-se na crítica estruturada pelo educador Paulo Freire ao que ele denominou de
Educação Bancária. Abordamos também o início da comunicação participativa através de
autores como Mario Kaplún e Diaz Bordenave. Com isto, passamos em revista os primeiros
exercícios de incorporação de tecnologia e meios de comunicação nas salas de aulas,
realizados nos anos 1960, e que foram os primeiros andares da área conceitualizada e debatida
hoje como Educomunicação.
No segundo capítulo discutem-se os desafios que o desenvolvimento tecnológico traz
para a escola e a sociedade em geral. Autores como Orozco e Barbero são revisados para
discutir sobre quais os desafios que a escola enfrenta diante do panorama tecnológico. Eles
argumentam, respectivamente, sobre a existência de uma Racionalidade eficientista e outra da
relevância, e a necessidade da criação de um ecossistema comunicativo [BARBERO, 2011;
OROZCO, 2011].
Na mesma lógica, coloca-se a importância da alfabetização digital na perspectiva
defendida pelo Freire, visando não somente uma alfabetização instrumental e mecânica, mas a
própria dialogicidade e compreensão crítica do mundo. Logo, os desafios não estão postos só
para a escola, pois, as políticas públicas de comunicação também são fatores importantes para
se propiciar uma mudança na educação. Desta forma, faz-se referência com uma visão crítica
a alguns exercícios que ensaiam uma resposta a esses desafios, tais como a Lei de
Educomunicação criada na cidade de São Paulo e do plano de governo na Colômbia que
procura diminuir a pobreza por meio da incorporação de tecnologias nas escolas. Assim,
descreve-se a criação de novos empregos e perfis profissionais nas universidades.
Para essa discussão, trazemos duas licenciaturas imersas na área interface
comunicação e educação e suas importâncias na formação de novos professores capacitados
para assumirem os desafios da sociedade atual. Trata-se da Licenciatura em Educomunicação,
criada pelo Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) da Universidade de São Paulo (USP),
no Brasil, e a Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa na Universidad
Tecnológica de Pereira (UTP).
O terceiro capítulo discute o conceito de cidadania para além do reconhecimento de
direitos e deveres dos cidadãos. Entende-se que a cidadania é o modo dos cidadãos
participarem ativa, crítica e responsavelmente na construção do projeto político do seu país,
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mas, para alcançar a condição cidadã é preciso garantir os direitos, além da teoria, na prática.
Ou seja, não é suficiente só garantir o acesso à educação, é preciso garantir uma educação de
qualidade que ensine a pensar e não só a reproduzir conteúdos e comportamentos. Do mesmo
modo, se não se garantem tanto as ferramentas fundamentais para a cidadania ter a capacidade
de escolha crítica diante dos conteúdos midiáticos, quanto os conhecimentos técnicos para
usar os meios de comunicação para eles próprios se expressarem, não se está garantindo
realmente o direito à comunicação. Retoma-se neste capítulo o conceito de cidadania
denegada, proposto por Durston (1996) e o conceito de cidadania comunicativa proposto por
Orozco (2014), como conceitos fundamentais para o fortalecimento da cidadania na época
atual do ciberespaço e da cibercultura. Nesse sentido, argumentamos sobre a educomunicação
enquanto caminho possível na busca por fortalecer um cidadão comunicativo que participe e
se compromete na construção do seu país.
No capítulo quatro propõe-se a abordagem metodológica para a realização desta
pesquisa. Ressaltamos primeiro que a parte empírica acontece, como expomos acima, em duas
licenciaturas afins com a área de educomunicação. Trata-se de um estudo teórico de tipo
qualitativo, abordado por meio de uma análise de conteúdo da Bardin, usando a técnica de
análise categorial. Para tanto foi criado um instrumento de observação para coletar os dados.
O instrumento de observação criado para esta análise foi embasado no formato para
apresentação de cursos do Ministério de Educação do Brasil, instrumento esse que é
estruturado em três grandes categorias de análise e cada uma delas contém outras
subcategorias que permitem reunir os elementos em comum para abarcar o tema amplo da
categoria. As categorias foram criadas tendo como referências as qualidades de “Exclusão
mútua”, “Homogeneidade”, “Pertinência”, “Objetividade e a fidelidade”, e a “Produtividade”
cada uma definida por a autora.
O capítulo cinco apresenta a coleta dos dados, seguindo a metodologia proposta por
Bardin, fazendo uma distribuição categorial dos dados para, posteriormente, realizar as
inferências de cada caso. Os dados são apresentados no formato do Instrumento de
observação criado para tal fim (encontra-se anexo), foi aplicado para cada uma das
licenciaturas. Este capítulo apresenta também algumas tabelas que permitem contrastar os
dados coletados em cada categoria, de cada universidade.
Por fim, no capítulo seis estruturam-se as considerações finais embasadas na análise
dos dados coletados. As considerações finais versam no entendimento do binômio
Educomunicação e Cidadania e evitam as comparações dos contextos, no entanto,
reconhecem as limitações e as possibilidades particulares em cada caso.
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1.

COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO: INTERSECÇÕES.

1.1 SURGIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCOMUNICAÇÃO NO
CONTINENTE LATINO-AMERICANO.
O surgimento da inter-relação dos campos Comunicação e Educação remetem à época
imediata do pós-guerra, no qual, os questionamentos da herança moderna e o
desencantamento da técnica como poder libertador do homem deram origem ao
desenvolvimento de uma teoria crítica da comunicação, a qual é um ponto de partida
importante para a compreensão da comunicação nos tempos atuais. Segundo Mauro Wolf
(1995), os argumentos centrais desta teoria se embasam, por um lado, na construção analítica
dos fenômenos e, por outro, na capacidade de atribuir esses fenômenos às forças sociais que
os provocam, argumento esse que faz entender a sociedade como um todo, ou seja, como
produto de diversas situações histórico-sociais.
Essa teoria Crítica tem como ponto de partida a análise do sistema da economia do
mercado e é motivada pela necessidade de se pensar a sociedade nos seus alcances planejados,
na sua condição humana e não só como produto do acaso e das dominações econômicas e do
poder. Um dos aspectos que ela analisa é o conceito da indústria cultural, o qual, segundo
Wolf é um sistema que estandardiza os gostos e necessidades do público ligadas às lógicas de
consumo acrítico e estereotipado, “este sistema condiciona, evidentemente, de uma forma
total, o tipo e a função do processo de consumo e a sua qualidade, bem como a autonomia do
consumidor” (WOLF, 1985. p. 54). Nesse sentido, a máquina da indústria cultural gera um
indivíduo que não possui autonomia nas suas decisões, cuja vida reduziu-se à esfera do
consumo, e, submergido neste, adere-se acriticamente aos valores que lhe são impostos,
tornando-se um indivíduo que não é mais sujeito e sim objeto das produções midiáticas e das
mensagens massivas da publicidade, “a influência da indústria cultural, em todas suas
manifestações, leva a alterar a própria individualidade do consumidor, que é como prisioneiro
que cede à tortura e acaba por confessar seja o que for mesmo aquilo que não fez” (WOLF,
1985, p. 55). Mas a produção e manipulação midiática não ficaram somente nos filmes e
produtos radiofônicos, passou também ao meio televisivo,
A manipulação do público – perseguida e conseguida pela indústria cultural
entendida como forma de domínio das sociedades altamente desenvolvidas –
passa assim para o meio televisivo, mediante efeitos que se põem em prática
nos níveis latentes das mensagens. Estas fingem dizer uma coisa e dizem
outra, fingem ser frívolas mas, ao situarem-se para além do conhecimento do
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público, reforçam o seu estado de servidão. Através do material que observa,
o observador é continuamente colocado, sem o saber, na situação de
absorver ordens, indicações, proibições. (WOLF, 1987, p. 58)

Daí a necessidade de centrar os objetivos da pesquisa em comunicação na
compreensão da sociedade exposta diante desses produtos como um todo, com o seu contexto
histórico-social e não só desde as intenções funcionais e instrumentais dos produtos. Diante
dessa situação social desatada pela indústria cultural e da proliferação da televisão como meio
massivo de comunicação, nos anos 1970 teve início na América Latina um forte interesse por
desenvolver uma consciência crítica nas audiências, tal caminho que se iniciou foi o
conhecido “Leitura crítica dos meios”, e, nesse contexto se deu início, no continente
americano, aos diferentes projetos em educação para os meios, principalmente “educação para
a TV”. Projetos que se desenvolveram em espaços populares de educação, nos bairros,
coletivos, movimentos sociais e juvenis etc.
Deste modo, o âmbito da educação começa ser criticado, principalmente pelo
educador brasileiro Paulo Freire (1987), por seu modelo de educação tradicional, o qual é
comparado por ele com o modelo da comunicação linear, proposto por Shanon e Weber
(1949), na teoria matemática da comunicação, a qual “é essencialmente, uma teoria sobre a
transmissão ótima das mensagens” (WOLF, 1985, p. 74), o modelo que esta teoria propõe é
basicamente a existência de Emissor-Mensagem-Receptor.
Segundo Freire (1987), esse modelo linear de comunicação evidencia-se perfeitamente
na prática pedagógica nas escolas, na relação Educador-mensagem-educando, e o único que
procura é a transmissão de conteúdos, o que ele chamou de educação bancária “na visão
‘bancária’ da educação, o “saber” é uma doação dos que julgam sábios aos que julgam nada
saber.” (p. 33). O autor argumenta que essa educação é antidialógica e nela:
a) o educador é o que educa; os educandos, os que são educados;
b) o educador é o que sabe; os educandos, os que não sabem;
c) o educador é o que pensa; os educandos, os pensados;
d) o educador é o que diz a palavra; os educandos, os que a escutam docilmente;
e) o educador é o que disciplina; os educandos, os disciplinados;
f) o educador é o que opta e prescreve sua opção; os educandos os que seguem a prescrição;
g) o educador é o que atua; os educandos, os que têm a ilusão de que atuam, na atuação do
educador;

17

h) o educador escolhe o conteúdo programático; os educandos, jamais ouvidos nesta escolha,
se acomodam a ele;
i) o educador identifica a autoridade do saber com sua autoridade funcional, que opõe
antagonicamente à liberdade dos educandos; estes devem adaptar-se às determinações
daquele;
j) o educador, finalmente, é o sujeito do processo; os educandos, meros objetos.
Na sua crítica, Freire (1987) defende que, contrário à educação bancária, a educação
tem que ser um ato de libertação e não de opressão, um ato de amor, de diálogo e de criação.
Nas suas palavras, “a educação libertadora, problematizadora, já não pode ser o ato de
depositar, ou de narrar, ou de transferir “conhecimentos” ou valores aos educando, meros
pacientes, à maneira da educação bancária, mas um ato cognosente” (FREIRE. 1987, p. 39).
O autor afirma que é na dialogicidade que a educação libertadora tem sua prática, na
superação da contradição Educador – Educando, e, é por isso que, nessa situação cognoscente,
“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si,
mediatizados pelo mundo”. (p. 39).
Embasado nos pressupostos freireanos, tem emergência ainda na década de 1970 na
América Latina o movimento em torno da comunicação participativa e dialógica, com autores
como Mario Kaplún, Juan Díaz Bordenave, também Paulo Freire entre outros, os quais, com
uma visão alternativa da comunicação promoveram a crítica e o debate tanto da comunicação
quanto da educação. Nessa visão participativa tanto o diálogo quanto a palavra são elementos
importantes na relação pedagógica. Mario Kaplún (1998), um dos percussores e pesquisadores
da comunicação participativa, afirma que a comunicação social, democrática e eficaz,

Há de estar ao serviço de um processo educativo transformador, no qual os
sujeitos destinatários vão compreendendo criticamente sua realidade e
adquirindo novos elementos para transformá-la. [...], há de ser uma autêntica
comunicação, ou seja, ter como metas o diálogo e a participação (KAPLÚN,
1998 p. 58).

Por sua parte, Bordenave (1983) entende a participação como uma necessidade natural
do ser humano, “tudo indica que o homem só desenvolverá seu potencial pleno numa
sociedade que permite e facilite a participação de todos. O futuro ideal do homem só se dará
numa sociedade participativa” (BORDENAVE, 1983. p.8). Ambos os autores, acreditam na
comunicação como possibilidade para transformar o mundo, de mudar a situação de opressão
para uma situação de libertação. Diante disto, Kaplún (1998) concebe que a educação se
apresenta como um cenário de ação importante, enquanto a prática pedagógica é
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necessariamente uma prática comunicativa e afirma que “a cada tipo de educação corresponde
uma determinada concepção e uma determinada prática da comunicação” (KAPLÚN, 1998 p.
17).
É importante remeter-se à relação entre os modelos de comunicação e os modelos de
educação que o autor retoma da proposta de Diaz Bordenave (1983), o qual propõe: a
educação com foco nos conteúdos; a educação com foco nos efeitos; e a educação com foco
nos processos, tendo como objetivo relacioná-las com os modelos comunicativos mais
destacados: comunicação tradicional, comunicação persuasiva e comunicação participativa e
democrática.

1.1.1 Educação com foco nos conteúdos
Este modelo de educação refere-se à transmissão de conhecimento do professor para o
aluno, no qual o professor tem o papel mais importante, pois ele é quem sabe e, portanto,
aquele que tem o poder. É o tipo de educação que, por muitos anos, tem sido implementado
na educação, em geral, tanto nas escolas quanto nas universidades.
O aluno, por sua vez, é quem recebe a informação, quem obedece às regras, quem
escuta e quem é educado.

Convertendo-o num sujeito passivo (objeto), oprimido e

acostumado a obedecer aos mandatos que lhe são impostos por outros. Este tipo de educação
se relaciona com o modelo de comunicação linear, a qual foi embasada na ideia de um
emissor, mensagem e receptor. Neste modelo vertical e unidirecional, a transmissão de
mensagens foi a característica mais forte, uma transmissão sem ação nenhuma do receptor. O
emissor, assim como o professor, é a fonte da verdade, ele é quem fala, quem tem o poder e, o
receptor é o sujeito passivo, que escuta, obedece e consome sem reflexão. Infelizmente, esse é
o tipo de educação e comunicação que tem predominado até hoje no sistema educativo latinoamericano.

1.1.2 Modelo com foco nos efeitos
Este modelo chega na década de 1960 copiado dos Estados Unidos, como resposta ao
anterior modelo tradicional europeu, e critica a limitada função de transmissão do
conhecimento. Em contraposição, este modelo propõe a ideia de condicionar o aluno para
conseguir os objetivos que o planejador dos conteúdos determina. Caracterizou-se por ser um
modelo de educação manipuladora. Por meio deste modelo o programador (ou professor)
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condicionava os comportamentos do aluno através de estímulos e recompensas próprios da
psicologia condutista, e procurou implementar o hábito na conduta humana, com forte
inspiração behaviorista ou se preferir, cognitiva comportamental de origem skineana. Nesse
sentido, se o aluno modificar seu hábito do jeito que o programador tem planejado será
recompensado com um estímulo positivo. É preciso pontuar que esse estabelecimento da
conduta faz parte da dominação e o controle educativo e social da época, do tecnicismo em
que se quis envolver a educação.
Por sua parte, o modelo persuasivo da comunicação nasce no contexto da guerra e se
instaura com fins de controle e manipulação. Assim, os meios de comunicação ligados à
política e à economia se convertem em um grande aliado para a guerra e o capitalismo.
[...] por um lado a expansão da produção industrial e a necessidade de
ampliar a venda dos novos produtos (de estimular a formação e ampliação
dos mercados consumidores) estimula o investimento em pesquisas voltadas
para o comportamento das audiências e para o aperfeiçoamento das técnicas
de intervenção e persuasão. Por outro lado, a reacomodação do mundo sob o
impacto da fase monopolista do capitalismo, bem como a ascensão dos
Estados Unidos como grande potência imperialista, atribuem à comunicação
um papel estratégico” (VEIGA, 2002, p. 54)

É importante lembrar que foi através de mensagens transmitidas pelos meios massivos
de comunicação que se persuadiu os jovens a participarem da guerra na metade do século XX.
Neste sentido, o comunicador e o professor se converteram em engenheiros da conduta
humana. Os dois, donos do conhecimento, emitem mensagens para um receptor passivo e
moldável, mas o elemento que acrescenta este modelo é a retroalimentação, que, na verdade, é
uma ilusão de uma participação para o receptor, pois é limitada e refere-se especificamente à
confirmação, por meio da conduta, de ter conseguido o efeito planejado e esperado pelo
programador ou emissor da mensagem.
Este foi o modelo pedagógico e comunicativo em que se baseou a conhecida educação
à distância, que, embora seja uma proposta educativa inovadora, não consegue inovar muito
quanto à relação comunicação-educação, pois a proposta se embasa numa visão comunicativa
instrumental, a qual não garante nem o diálogo nem a comunicação, pois, como defende
Signates “aquilo que define a comunicação enquanto tal é justamente o que ultrapassa a
tecnologia” (SIGNATES. 2013. p. 46)
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1.1.3 Modelo com foco nos processos
Este modelo nasceu na América Latina, com educadores como Paulo Freire e outros,
que tentaram pensar a educação de um modo diferente, não só com a intenção de informar,
mas de formar e, o mais importante, trans-formar suas realidades. Para o qual foi necessário
pensar a educação num ato coletivo e de diálogo, na qual o processo se tornou um elemento
importante e a base do modelo. O diálogo permite a reflexão e ação dos sujeitos sobre o
mundo, portanto, este modelo promoveu a educação crítica, na qual cada sujeito é ativo na
construção do seu próprio conhecimento, levando em conta seus contextos e experiências
particulares e também coletivas.
Diante do exposto, o professor deixa de ser o único fator importante no processo e, o
estudante passou a ter um papel ativo no seu aprendizado. O modelo propõe a formação de
sujeitos capazes de criticar seu próprio mundo e conviver nele, desenvolve a crítica e a
reflexão como elementos geradores de conhecimento.
Em relação à comunicação que se relaciona como este modelo pedagógico é
importante dizer que representa um tipo de comunicação que tem no centro do processo o
diálogo, que reconhece no receptor (ou estudante) sua possibilidade e capacidade natural de
participar e dialogar. No entanto, este modelo não tem mais emissores e receptores, tem
emirecs, ou seja, todos os sujeitos são tanto emissores quanto receptores e, desse modo, o
diálogo aparece como força e fonte principal da comunicação e da educação.
Dos três modelos expostos por Mario Kaplún (1998), é nesse último, o da
comunicação e educação participativa e dialógica, que ele se embasa para promover suas
experiências de comunicação popular, as quais atingem como já se disse, aos pressupostos
expostos por Freire no seu modelo de Educação libertadora, entretanto, estes processos não
procuram a transmissão de conhecimentos, nem de conteúdos, pelo contrário salienta a busca
por uma consciência crítica, de um sujeito que aprenda a apreender e a atuar conscientemente
na sua sociedade.
Junto com as discussões dadas pelos autores mencionados, algumas instituições
iniciaram o debate com maior ênfase, e, uma das instituições que mais têm contribuído para o
fortalecimento do pensamento latino-americano foi o Centro Internacional de Estudios
Superiores de Comunicación - CIESPAL - para América Latina-, com a participação de
autores como Juan Diaz Bordenave, Mario Kaplún, Paulo Frere, Daniel Prieto, Jesús Martín
Barbero entre outros, se iniciaram e fortaleceram os debates sobre a importância de uma
educação para a comunicação.
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Como resultado das reflexões, desenvolvidas tanto no CIESPAL quanto na
UNESCO, a pesquisa na América Latina aumenta e encontra novos focos relacionados com a
emergência e as necessidades que estavam sendo demandadas localmente, dentro dos diversos
tópicos que foram considerados como interesses a serem pesquisados. Nesse âmbito, se
plantou a educação como uma necessidade com enfoque reflexivo, possuindo como
motivação “[...] democratizar as oportunidades educacionais, tendo como pressuposto o fato
de que os veículos eletrônicos (rádio, televisão) possibilitaram a alfabetização em massa e a
educação continuada das minorias populacionais, a baixo custo” (MARQUES DE MELO,
1998, p. 89).
Deste modo, no ano de 1973, o CIESPAL, em um encontro de comunicadores
promovido na Costa Rica, questiona e dá prioridade a um aspecto que começa a ser relevante
e a delinear uma tendência local: o papel da comunicação na educação. Daí que a
preocupação pela educação começa a ser uma tendência nos temas de estudo da Escola
Latino-americana, contudo,
Decorridos dez anos da plataforma lançada na Costa Rica, verifica-se que, se
por um lado ela criou uma consciência Latino-americana sobre os problemas
teóricos e metodológicos da comunicação, por outro ela não teve força
suficiente para produzir a alternativa desejada: a construção de novos
modelos, efetivamente latino-americanos. (MARQUES DE MELO, 1998, p.
96).

No entanto, embora os objetivos não fossem alcançados em sua totalidade, essa
iniciativa deixou experiências bem significativas como foi a Rádio Sutatenza, desenvolvida na
Colômbia e outras desenvolvidas em países como Brasil, que se preocuparam em encontrar na
comunicação e, pontualmente, nos meios de comunicação, uma possibilidade para melhorar e
democratizar a educação.
Radio Sutatenza foi uma experiência inovadora de educação à distância por meio do
rádio. A conformação de escolas radiofônicas no período de 1947 a 1994 foi uma iniciativa
para alfabetizar, principalmente, adultos camponeses de zonas distantes no país.
Perante os 47 anos de atividade utilizou-se a radiodifusão, o jornalismo e
diferentes metodologias de comunicação interpessoal e grupal para favorecer
o conhecimento do alfabeto, do cálculo matemático básico, das noções
necessárias para o fortalecimento da saúde individual e familiar e a
prevenção de doenças, de aprendizagem de diferentes técnicas de produção
agropecuária orientadas ao melhoramento da economia camponesa e, por

22

último, do desenvolvimento de valores, práticas e comportamentos cívicos e
religioso aplicáveis na organização familiar e comunitária1 (tradução livre)

Além das emissões radiofônicas, cada comunidade tinha líderes de apoio, cuja função
era ajudar na compreensão e resolução de folhetos para o entendimento dos temas. A
estratégia pedagógica adotada não só se centrou na radiodifusão, mas também em outras
formas de comunicação (jornais, records, folhetos, impressos, cartas etc.), que permitiram
apoiar e potencializar a real aprendizagem dos camponeses, buscando com essa iniciativa
alfabetizar e influir na vida de milhões de camponeses colombianos.
Inspirado na experiência da Colômbia, no ano de 1958, surge o Movimento de
Educação Base - MEB, no Brasil. A implementação da proposta se realizou somente em
alguns estados, inicialmente, no Rio Grande do Norte que, após o êxito obtido em sua
aplicação, foi levada para outros estados de assistência rural, sobretudo em cidade como
Recife, no estado de Pernambuco e na própria capital do estado do Rio Grande do Norte,
Natal. O MEB no Brasil, assim como Sutatenza na Colômbia, foi bem mais que uma prática
educativa.
Voltado para o trabalhador rural e tendo quadros vinculados à Ação Católica
Brasileira (ACB), o MEB foi muito mais do que um Movimento para ensinar
a ler e escrever; preocupou-se em realizar um trabalho social mais amplo:
conscientizar o homem do campo de sua possibilidade de atuar sobre/na
realidade,
transformando-a.
Assim,
temas
como sindicalismo,
cooperativismo e reforma agrária estavam presentes. 2

Foram essas experiências citadas que marcaram o nascimento na América Latina do
que hoje é conhecido como Educomunicação. No entanto, o conceito tem sido pensado,
debatido e reconstruído ao longo dos anos, por diferentes pensadores do mundo, construindo
uma nova área do conhecimento que, tempo depois, se fortalece com criação de programas e
faculdades sobre essa área de estudo.
Na década de 1980, evidencia-se que os educadores para os meios tinham-se
distanciado tanto das teorias científicas provenientes da escola de Frankfurt quanto das
ideologias e moralismos religiosos. Começaram assim a luta pela democratização das
políticas de comunicação na América Latina. Esse fato foi contundente no início de um novo
caminho no continente,

1

http://www.banrepcultural.org/radio-sutatenza/textos/radio-sutatenza-un-modelo-colombiano-de-industriacultural-y-educativa
2

http://www.pucsp.br/cedic/fundos/movimento_de_educacao.html
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[...] o fato afastou, definitivamente, um grupo significativo de ativistas
latino-americanos – vinculados ao movimento social e a grupos de pesquisa
universitários - das visões tradicionais, centradas no fenômeno midiático,
inerentes ao conceito de media education europeia e da media literacy norte
americana, colocando-os no caminho de busca por um novo sentido de se
fazer educação para a comunicação. (SOARES, 2014, p. 12)

Com esse afastamento das teorias funcionalistas, redirecionou-se a metodologia de
pesquisa latino-americana para uma abordagem dos efeitos, isto é, para o problema da
recepção, sob a influência dos estudos culturais introduzidos no continente por Jesús Martín
Barbero (2010)

A difusão dos estudos culturais, pela academia, acabou por facilitar a
superação da bipolaridade (emissor x receptor) estabelecida pela corrente
funcionalista, fortalecendo a perspectiva dialética que reconhece o papel
ativo do consumidor de mídias em quanto um construtor de sentidos. (p. 13)

Voltar os interesses para o estudo da recepção implicou o reconhecimento de que os
meios de comunicação de massas não constituem a única força na dominação cultural e do
consumo. As audiências tem a capacidade de reagir coletivamente frente ao consumido, tanto
para aderir-se quanto para afastar-se criando novos significados, ou seja, existe uma produção
de sentido por parte delas que tem a ver principalmente com as suas construções sócioculturais, e, com as mediações que fazem os grupos como a família, o bairro, a escola etc.
Nesse sentido Canclini (1995) defende, no seu texto “O consumo serve para pensar” que o
consumo não só é assimilação da cultura hegemônica, pelo contrário, ele define o consumo
como “o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos
produtos” (p. 42), nessa perspectiva o autor reconhece no consumo a possibilidade de
expressão e adesão social num sentido cidadão, a reapropriação dos objetos consumidos como
intercâmbio para a satisfação de necessidades culturais,
Podemos atuar como consumidores situando-nos só num dos processos de
interação – o que regula o mercado – e também podemos exercer como
cidadãos uma reflexão e uma experimentação mais ampla que leve em
consideração as múltiplas potencialidades dos objetos, que aproveite seu
“virtuosismo semiótico”, nos variados contextos que as coisas permitem nos
encontrar com as pessoas (CANCLINI, 1995, p. 54)

Vassallo de Lopes (2011), no seu artigo Pesquisas de recepção e Educação para os
meios diz a este respeito que,
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As pesquisas de recepção, espécie de etnografia de audiências, revelam, cada
uma mais nitidamente, nem tudo está dado quando se analisa a produção e
que os usos modificam a cultura. Portanto que o consumo deve ser
considerado como um conjunto de práticas que produz sentido e não apenas
assimila a cultura hegemônica. ( p. 49)

Assim, é questionada a eficácia da dominação dos meios massivos como único fator
de imposição cultural e se reconhece a existência de uma esfera social e popular capaz de agir
com posturas de resistência à ordem estabelecida “massivamente” pelos meios de
comunicação, superando então os alinhamentos tecnicistas que tinham sido exaltados nas
teorias da comunicação de massas, como bem reconhece Ismar de Oliveira (2010) “Foi
possível, desta forma, passar de uma teoria fundada no tecnicismo, centrada nos meios, para
uma reflexão articuladora das práticas de comunicação, entendidas como fluxos culturais [...]”
(p. 13).
É nessa vertente de construção de sentidos onde as propostas de comunicação
participativa, alternativa ou de resistência começam a se fortalecer e ser relevantes na forma
de fazer e entender a comunicação na América Latina e que amadureceria no final da década
de 1990 no termo Educomunicação, termo este que tem sido relacionado desde a educação
para os meios até o campo de interface entre os conceitos Educação e comunicação. Na
perspectiva do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo NCE-USP,
a educomunicação,

designa um campo de ação emergente na interface entre os tradicionais
campos da educação e da comunicação, apresenta-se, hoje, como um
excelente caminho de renovação das práticas sociais que objetivam ampliar
as condições de expressão de todos os seguimentos humanos, especialmente
da infância e da juventude. (SOARES. 2011. p. 15)

1.2 O BOOM TECNOLÓGICO E A EDUCOMUNICAÇÃO
A educomunicação, como dito, é um campo de estudo que nasceu na América Latina,
no entanto, em um nível mundial esta área de convergência entre educação e comunicação foi
reconhecida com o nome de Media Literacy, nos Estados Unidos, e Media Education, no
Reino Unido, consolidando-se como referência no campo da educação midiática, graças à
magnitude dos projetos realizados e ao apoio recebido pelos governos. No contexto
Iberoamericano as propostas desenvolveram-se no marco da comunicação e da cultura
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popular, adotando os princípios pedagógicos do educador Paulo Freire e como produto dos
esforços isolados de pessoas e organizações não governamentais e coletivos religiosos,
acadêmicos ou políticos sem vínculo algum com instituições formais de educação.
Trabalhava-se fundamentalmente na inserção dos meios de comunicação na promoção da
prática educativa, assim, aproveito-se o cinema, a t.v, o rádio como ferramentas para
desenvolver atividades de denuncia política, de apropriação social e análises críticas dos
conteúdos.
Contudo, no final da década de 1980, com a globalização e a abertura e explosão da
tecnologia, os estudos de mídia começam a serem substituídos pela chegada do computador,
suas ferramentas tecnológicas e logo a internet, o qual deixa a educomunicação na frente de
uma situação nova para sua compreensão. Nesse sentido, Roberto Aparici (2010), na
introdução do seu livro Educomunicação: para além do 2.0 argumenta que, “O
desenvolvimento e o ocaso da educomunicação [...] é inversamente proporcional à expansão
das novas tecnologias e ao desenvolvimento de paradigmas economicistas que se transferiram
ao mundo da educação” (p. 31).

No âmbito acadêmico, os cursos da área de tecnologia e

a inclusão do computador no cenário pedagógico começam a serem vistos como a nova ênfase
da educação. Adotando, na maioria dos casos, modelos tecnicistas de formação, fazendo
surgir diferentes experiências ao redor da proliferação tecnológica como a educação a
distância e o e-learning. Experiências estas que, embora fossem “inovadoras” no âmbito
pedagógico não revolucionaram a educação nem representaram muito avanço no estudo da
educomunicação, isto devido principalmente à adoção da tecnologia desde uma perspectiva
tecnicista que não é garantia de comunicação nem de educação, em palavras do professor
Signates (2013) “Assim como não é a tecnologia o que garante o processo comunicacional
em termos conceituais, não será ela a garantia da relação educacional tampouco” (p. 45).
Assim, nem a falta de tecnologia na escola tira dela as possibilidades educomunicativas como
também a sua presença não as garante.
Porém, apesar das tentativas e crenças equivocadas de que a tecnologia por si só vai
mudar a educação, há uma verdade que é impossível de negar-se “este cenário e estas
tecnologias constituem – para crianças e jovens – um universo rico em experiências
comunicativas fora da vida escolar” (APARICI, 2010, p. 32). Assim, a proliferação da
tecnologia, converte a realidade num espaço de maiores referências que desbordam o contato
face a face. Com ela é tão real, tanto o que acontece no bairro e nas ruas, quanto o que
acontece no mundo digital. Os limites de participação desapareceram, de modo que, o que
começa se gestar é um mundo onde todos os espaços relacionam-se entre si, ou seja, um
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mundo interconectado, o qual altera as relações da sociedade, entre as pessoas, entre estas e
suas diferentes instituições etc., segundo Giddens (2005) “A globalização está mudando
fundamentalmente a natureza de nossas experiências cotidianas. Como nas sociedades nas
quais vivemos passa por profundas transformações, as instituições estabelecidas que outrora
as sustentavam perderam seu lugar”. (s/d) Com isto, as portas se abrem para a virtualidade,
para a tecnologia digital, para um mundo pensado em rede, e, isto se constitui em desafios
para a Educomunicação enfrentarem, pois este cenário tecnológico, o da Web 2.0, se converte
em um foco de estudo novo, um novo âmbito que ultrapassa as lógicas análogas em
comunicação.

1.3 ESCOLA E EDUCOMUNICAÇÃO.
Acredita-se que uma das maiores funções da educação é formar sujeitos em valores,
costumes e saberes que lhe permitam vincular-se nas dinâmicas sociais, econômicas, culturais
e políticas próprias de um projeto político de determinado país. A escola como instituição
formal de educação é responsável por grande parte dessa formação, é por meio dela que se
prepara à cidadania para enfrentar e participar das estruturas determinadas em cada contexto.
Sendo assim, o tipo de educação que se define e se adota em cada país vai depender
dos ideais e projeções dele. Partindo desde uma base ideal e utópica, o direito à educação
deveria ser garantido e respeitado para todos os cidadãos. Para começar, nos países que se
declaram democráticos, o acesso à educação pública deveria ser uma questão resolvida e
garantia à cidadania em geral, quer dizer, não só reconhecê-lo teoricamente nas constituições
políticas e declarações dos direitos básicos, mas questionar que tipo de educação está sendo
oferecida.
Porém, é claro também que a escola tem cumprido historicamente um papel de
reprodução social com o qual tem conseguindo sustentar a manipulação e o controle da
sociedade, reproduzindo estruturas sociais de dominação, divisão de poderes, influências
ideológicas, diferenças de classes etc. Então, é função da escola formar cidadãos para eles
aturem no país, mas que formação é essa? Reserva-se para o pobre uma educação pobre, cujos
objetivos são a reprodução e a dominação.
Não é à toa que na América Latina o tema da educação pública seja recorrente nas
lutas dos movimentos sociais. Luta-se pelo direito a uma educação pública e de qualidade,
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características essas que, infelizmente, são difíceis de encontrar juntas nas nossas realidades
latinas. No caso da Colômbia, por exemplo, luta-se por conquistar uma educação pública de
verdade, quer dizer, sem taxas a pagar, que conte com orçamento público e real para pesquisa
e desenvolvimento acadêmico etc. No contexto colombiano, a privatização é quase uma
realidade que pode ser comprovada, entre outras coisas, com a existência de cursos “públicos”
que são pagos pelos estudantes, cursos particulares sendo oferecidos em espaços e prédios da
universidade pública, etc.
Por sua vez, países como o Brasil possuem universidades públicas e abertas à
população em geral. Financiadas realmente pelo Estado, sem a existência de taxas a pagar
pelos estudantes e com orçamento público destinado à educação. Porém, a similitude na
negação do direito à educação (neste caso a educação superior) encontra-se nas limitações e
na qualidade da educação no ensino médio, ou seja, tem-se educação pública, mas não se
garante educação de qualidade, e, portanto, o ingresso às faculdades acaba sendo negado para
muitos por falta de conhecimentos.
Ambas as situações colocadas têm o mesmo objetivo de dominação: a educação de
qualidade é para aqueles de classes alta e média que, em ambos os contextos, tem um poder
aquisitivo para pagar, ou um ensino médio de qualidade que fortaleça as bases do
conhecimento da pessoa para depois conseguir passar na faculdade pública - como é o caso
brasileiro -, ou então poder aquisitivo para pagar as taxas de uma faculdade pública ou o custo
maior de uma faculdade particular, como é o caso colombiano. Isso quer dizer que, para o
pobre, reserva-se sempre uma educação também pobre.
Diante dessas realidades, entende-se que o pobre realmente não tem garantido e
respeitado o seu direito cidadão à educação, consequentemente fica reservado para ele a
formação técnica e de treinamentos e, portanto, empregos técnicos e físicos que, mesmo
sendo importantes e necessários em toda sociedade, não pretendem cultivar a sabedoria, a
capacidade de pensamento crítico e, muito menos, a vinculação e participação ativa dos
sujeitos nos seus contextos políticos. Esse panorama não é outra coisa senão o que diferentes
autores têm chamado de Sub-cidadania (Simone, 2014), cidadania de segunda classe (Demo,
2009) ou cidadania denegada (Durston, 1996).
Logo, pensar em educação e em escola nos leva a refletir sobre questões sensíveis
como, por exemplo, para que se educa? Qual é o papel fundamental da educação e da escola
na sociedade?
Segundo Mannheim (2004) “O principal agente educativo é a comunidade, o grupo de
pessoas em que vive a criança e os objetivos que essas pessoas criaram suas relações, sua
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cultura, e suas conexões com uma sociedade ainda mais ampla, além dela” (p. 41). Afirmação
essa que reconhece a importância da educação se adaptar as exigências feitas por cada
sociedade, no entanto, embora a educação seja uma questão social e coletiva, cuja
responsabilidade atinge às diferentes esferas como a família, a mídia, a cultura; é a escola, a
instituição legitimada para cumprir a função de educar.
Nesse sentido, a escola não deve ser um lugar isolado das outras esferas sociais, pelo
contrário, as relações e vínculos devem corresponder-se entre si e ser tão fortes que se consiga
pensar a educação numa perspectiva que responda de maneira crítica as exigências que cada
época traz. Do mesmo modo, se o que se pretende é formar cidadãos ativos e pensantes, a
escola deverá rever quais estão sendo suas relações no interior e no exterior dela e como isso
se relaciona com os ideias políticos de cada país.
Além disso, se a escola é o meio para garantir o direito cidadão de ser educado, ela
deverá ser coerente com as transformações sociais de acordo com os princípios de educar, e
não para colocar a educação à serviço do mercado, treinar pessoas para o mercado técnico e
força de trabalho ou cair nas lógicas do capitalismo e consumo exacerbado, mas, conservando
e adaptando-se à função crítica das realidades, avanços sociais e transformações que vão
chegando com cada época, isto quer dizer, segundo Mannheim que “a educação deve ser
considerada uma e indivisível, onde a instrução formal, vitalmente importante como é, precisa
relacionar-se em todas as partes a outros fatores da sociedade” (MANNHEIM, 2004. p. 43). É
função da educação, e por tanto da escola, evoluir na medida em que a sociedade também o
faz, pois cada época é diferente da outra e, deste modo, novas necessidades vão chegando,
assim, retomando as palavras do Durkheim (1965):

Novas ideias e novas necessidades surgem sem cessar; para poder atender às
transformações incessantes que sobrevêm, nas opiniões e nos costumes, fazse necessário que a educação mude também, e que por isso, permaneça num
estado de maleabilidade que permita facilmente as transformações
desejáveis. (p. 69)

Nesse sentido, reconhece-se que a educação não é um fato isolado o que implica que
as práticas educativas estão ligadas e obedecem às necessidades sociais estabelecidas e
surgidas no tempo de um país, uma cultura, um sistema moral, religioso, político, cultural e
econômico. Desse modo, cada época histórica tem criado escolas que respondem às
necessidades demandadas pela sociedade. Na Idade Média, a educação foi fundamentada nos
ideais cristãs, tendo a fé como referência do conhecimento, na Renascença a fé foi trocada
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pela razão, na Idade Contemporânea a ciência e a tecnologia tendem a serem os motores da
sociedade, o qual tem revolucionado todas as esferas sociais, desde o relacionamento
individual até os sistemas econômicos e políticos.
Desse modo, esferas como a política, a economia, a religião, a cultura, o comércio etc.
têm sido resignificadas como resultados das lógicas propostas oriundas da evolução
tecnológica, mais exatamente da internet. A respeito disso o sociólogo Manuel Castells (2001)
afirma que “A internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a
comunicação de muitos para muitos em tempo escolhido e a uma escada global” (p. 16).
Assim como o tempo do auge da imprensa foi nomeado por Mc Luham de galáxia
Guntemberg, hoje com auge da internet Castells chama de Galaxia da Internet. Essa Galaxia
Internet é a transição da sociedade linear e concebida sob a lógica análoga para uma sociedade
digital e nela o autor fala da sociedade em rede, termo que faz referência a uma estrutura
social em movimento, desterritorializada e articulada por outras lógicas de tempo e espaço.
Esta sociedade propõe e requer um novo tipo de cidadão para as novas realidades, cidadão
que saiba se relacionar num mundo interconectado, digital e globalizado.
Essa situação toda deixa a escola na frente de uma série de desafios que a sociedade
está reclamando assumir. A escola, por sua função de formação de cidadãos, é a primeira
chamada para enfrentar as mudanças que ocorrem na sociedade, uma educação e formação
cidadã que garanta qualidade e estimule as capacidades racionais dos sujeitos para
desenvolver um pensamento crítico que incite a promover espaços de participação e
construção coletiva, espaços de luta e resistência que permitam conquistar cada dia esse
direito cidadão. A conquista desse direito hoje se configura então como uma luta cotidiana na
qual os sub-cidadãos, ou aqueles que recebem uma cidadania denegada ou de segunda classe
enfrentam-se e exigem ao sistema educativo a garantia do seu direito à educação de qualidade.
Barbero (2000) defende que, “O cidadão de hoje pede ao sistema educativo que o capacite a
ter acesso à multiplicidade de escritas, linguagens e discursos nos quais se produzem as
decisões que o afetam, seja no campo do trabalho, seja no âmbito familiar, político, e
econômico.” (p 130). Garantir o direito à educação nessa perspectiva garantirá a opção de luta
pela conquista e respeito dos outros direitos humanos e cidadãos. Apenas o acesso à escola
não implica o direito cidadão de educação, são valores como a participação, o diálogo, a
liberdade, a comunicação que permitiram pensar uma educação de qualidade e contribuinte
com as transformações sociais precisas em cada época. É nessa perspectiva, exatamente que a
educomunicação aponta suas as reflexões e ações.
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1.4 EDUCOMUNICAÇÃO: O CONCEITO.
Segundo Roberto Aparici (2010), “A educomunicação nos apresenta uma filosofia e
uma prática da educação e a comunicação, baseadas no diálogo e na participação, que não
exigem somente tecnologias, mas também mudança de atitudes e de concepções” (p. 32).
Nesse sentido, o campo da Educomunicação se constituiu principalmente como um campo
dialógico, entendendo o diálogo na perspectiva que o educador Paulo Freire propõe (1996):
“ser dialógico é vivenciar o diálogo e não invadir e não sloganizar. O diálogo é encontro
amoroso dos homens que, mediatizados pelo mundo, o pronunciam, isto é, o transformam,
transformando-o o humanizam” (FREIRE, 1976. p. 43). E, nessa ideia dialógica, procura-se
compreender a ação comunicativa existente no processo educativo. Longe de educar usando a
comunicação unicamente como um instrumento, a educomunicação propõe-se em palavras do
professor Ismar de Oliveira (2000) “educar pela comunicação e não para a comunicação”, o
qual se trata mais de uma questão metodológica do que tecnológica, no entanto, essa questão
tem representado uma grande dificuldade para os principais atores da educação; por um lado,
os professores e estudantes e, por outro, para os governos que pensam as políticas públicas ou
programas promovidos para “fechar” as brechas digitais. Tanto para uns quanto para outros, a
ideia dionisíaca ou demoníaca da tecnologia tem sido o maior problema, pois a tecnologia
nem representa as causas, nem respostas dos problemas.
Por sua parte, o professor Ismar Soares, integrante do NCE-USP entende a
educomunicação como um campo de interdiscursividade, o qual “[...] reconhece a
possibilidade de conformar um novo campo caracterizado pela procura de um discurso
transversal que integre a comunicação e a educação” (CROVI DRUETA. 2010. p, 123), o
autor defende também que a educomunicação não diz respeito imediata nem é sinônimo das
tecnologias de informação e comunicação (TICs), mas reconhece a escola como importante e
privilegiado para a adoção do conceito,

No entanto, a escola se apresenta como um espaço privilegiado de
aprendizagem a respeito dos benefícios da adoção desse conceito (a
educomunicação). Com relação às tecnologias, o que importa não é a
ferramenta disponibilizada, mas o tipo de mediação que elas podem
favorecer para ampliar os diálogos sociais e educativos. (SOARES. 2011. p.
18)

Nesse sentido, o maior desafio apresentado é pensar a relação Educação-Comunicação
numa perspectiva não só de modernização da educação, isto é, não só é importante
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contemplar a incursão da mídia e tecnologia na educação, mas reconhecer e repensar o
próprio modelo de comunicação adotado nela. Em outras palavras, consiste em replantar a
ação comunicativa presente no ato educativo. Segundo Guillermo Orozco (2002),
O desafio que as tecnologias de comunicação e informação apresentam para
a educação é um desafio substantivo, que significa, além da
instrumentalização, pensar nas vantagens e possibilidades, códigos e
linguagens e, em geral, “aproveitar o potencial da tecnologia para nossos
próprios fins e de acordo com as nossas peculiaridades culturais, científicas e
tecnológicas” (p.161).

Torna-se importante lembrar as palavras de Freire ao se referir à educação como um
ato de comunicação e diálogo, pelo qual a transmissão de saber não tem um só lugar, pelo
contrário, pressupõe um encontro de sujeitos ativos na construção dos significados. O que se
apresenta nas palavras do autor é uma educação que é intrinsecamente e inegavelmente
comunicação, enquanto o encontro dialógico dos sujeitos assim o permitir. Entretanto, os
aparelhos tecnológicos ainda necessários não determinam a relação entre comunicação e
educação, muito pelo contrário, é um reducionismo que se faz necessário superar, segundo
Kaplún (1998) “a função da comunicação em um processo educativo transcende o uso da
mídia e está longe de ser incorporada somente na introdução de forma unidirecional de
“materiais educativos” impresso, de programas de rádio e televisão ou de vídeos e
radiocassette” (p. 74)
Contudo, faz-se necessário reconhecer as possibilidades apresentadas pela chegada da
tecnologia na educação, isso tem a ver com a afirmação que faz a professora Simone Tuzzo ao
abordar que as tecnologias devolvem possibilidades esquecidas para os professores, pois o
papel fundamental que representa hoje a facilidade de acesso à informação tem relevância no
desenvolvimento econômico, político, religioso, cultural, social, profissional e educativo e é
uma possibilidade para o professor se repensar, ela defende que “A chegada das novas mídias
possibilitará ao professor o desenvolvimento de sua tarefa mais nobre, ou seja, a de interpretar
informações, discutir com os alunos, processar dados, fazer pensar, desenvolver o senso
crítico.” (TUZZO, 2013. p. 59). Assumindo essa missão, corresponde ao professor
reinterpretar-se e repensar sua prática numa perspectiva educomunicativa, a partir do campo
da educomunicação. Lembrando que num encontro de pesquisadores realizado há algumas
décadas se definiu que, a educomunicação,
[...] inclui, sem reduzir-se, o conhecimento das múltiplas linguagens e meios
através dos quais se realiza a comunicação pessoal, grupal e social. Abrange
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também a formação do senso crítico, inteligente, diante dos processos
comunicativos e de suas mensagens, para descobrir os valores culturais
próprios e a verdade. (CENECA/UNICEF/UNESCO, 1992).

Nesse sentido, a escola está diante de três necessidades urgentes: A primeira é
repensar sua ação comunicativa, para dar conta de assumir a segunda necessidade, que é
compreender as novas linguagens presentes na tecnologia, compreendendo as vantagens,
desvantagens, usos e apropriações sociais que dela se podem fazer, e, a terceira necessidade é
abrir-se ao diálogo como outras esferas sociais, políticas, econômicas, culturais, etc.
A primeira necessidade trata-se de reestruturar sua ação comunicativa, reconsiderando
o sistema vertical tradicional, no qual ainda os sujeitos são desconhecidos e considerados
atores passivos. A incapacidade de a escola dialogar com os saberes atuais dos estudantes
deixa ver sua posição canônica adotada desde o século XIX, aquela visão Iluminista da
educação; essa incapacidade de reinventar-se e atualizar-se, fortalece, ainda mais, o
autoritarismo de sua comunicação tradicional. Reestruturar-se implicará à escola dialogar num
sentido freireano, não só pelo uso tecnológico, mas com os estudantes, seus saberes, o
contexto histórico, as tecnologias, etc., segundo a professora Carvalho (2013): “Para
estabelecer essa relação dialógica, os sujeitos partícipes do processo comunicativo não devem
reduzir esse processo ao manuseio de aparatos e de novas tecnologias, mas, sim, entendê-los
como instrumentos culturais, disponíveis ao processo comunicativo para o diálogo” (p32). Ou
seja, entendê-los como possibilidades de fala também para os educandos, não só para os
educadores e desse modo garantir a participação democrática dos atores envolvidos no ato
educomunicativo. Além disso, implicará pensar em novos perfis de formação docente que
permitam propor novas dinâmicas e pensar na formação de cidadão críticos na sociedade
contemporânea.
A segunda necessidade se refere a desenvolver a capacidade de levar a mídia e a
tecnologia para as salas de aula, bem como de compreender as dimensões reais e alcances de
seu uso no mundo. A escola não pode continuar esgotando esforços por levar tecnologias para
perpetuar o monólogo do professor, pois, “O tecnicismo da oferta educativa por si só não
garante melhor educação” (OROZCO, 2002. p. 168); pelo contrário, a escola terá de ser de
um espaço que permita o diálogo de saberes, a construção de conhecimento e, sobretudo, seja
um lugar que pensa a construção da cidadania e na formação de cidadãos críticos e capazes de
habitar o mundo, segundo o mesmo autor,
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A escola, em nova perspectiva, já não seria o centro depositário do
conhecimento e do saber, mas teria que se transformar em centro de
reconhecimento e articulação de múltiplos conhecimentos e informações que
circulam usualmente, para orientar os educando sobre como associá-los para
seus fins de aprendizado. (OROZCO, 2002, p.171)

E, por fim, na terceira necessidade, a escola precisa dialogar com as outras esferas e os
saberes que se encontram fora do espaço institucional, nas esferas sociais, culturais,
econômicas, políticas, midiáticas e até comerciais, em busca, não de uma escola que obedeça
às lógicas do capitalismo e do comércio nem para responder às demandas consumistas e
reducionistas do mercado, mas para desenvolver cidadãos críticos, capazes de enfrentar o
mundo com autonomia, responsabilidade e consciência crítica para agir e transformá-lo.
Nessa perspectiva, e, segundo Orozco (2002),

A escola preservará sua função como a instituição educativa principal à
medida que for capaz de orientar os diversos aprendizados dos seus
estudantes. Aprendizados que têm lugar dentro e fora dela, sobretudo e cada
vez em maior proporção, estimulados pelos novos meios e tecnologia de
informação existentes, tanto dentro dos sistemas educativos quanto por
aqueles que estão fora e são os meios e tecnologias com as quais
cotidianamente interagem os sujeitos sociais. (OROZCO, 2002, p.171).

Pensando nas necessidades que a escola deverá assumir é preciso citar aqui que a
revista Comunicação & Educação tem sido, no Brasil, um dos principais meios para difundir
a conceitualização do campo, no ano 2012 publicou o artigo “Gestão da comunicação e
educação: caminhos da educomunicação. O artigo referido propõe compreender a
educomunicação, “acompanhada dos conceitos “gestão” e “ecossistema comunicativo”,
entendendo-o como “um sistema complexo, dinâmico e aberto, conformado como um espaço
de convivência e de ação comunicativa integrada” (SOARES, 2011. p 44) apontando com esta
definição ao que ele mesmo fala, “uma figura da linguagem para nomear um ideal de relações,
construído coletivamente em dado espaço, em decorrência de uma decisão estratégica de
favorecer o diálogo social, levando em conta, inclusive, as potencialidades dos meios de
comunicação e de suas tecnologias” (SOARES, 2011. p. 44).
É nesse sentido que a educomunicação, segundo a definição do NCE-USP, propõe a
criação de ecossistemas comunicativos no espaço escolar, os quais giram em torno tanto das
boas relações entre os atores (direção-professores-estudantes) quanto um diálogo verdadeiro
sobre as práticas educativas (interdisciplinariedade, transdisciplinariedade) e que tem como
meta “a qualidade dos relacionamentos, associada à busca por resultados mesuráveis,
estabelecidos de uma proposta negociada no âmbito da comunidade educativa” (SOARES,
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2011, p 45). Nessa perspectiva, a educomunicação permite pensar a prática educativa em uma
perspectiva de educação para a vida, na qual o estudante encontre um maior sentido ao
conhecimento que a escola lhe oferece.
Tal meta da educomunicação, a de criação de ecossistemas comunicativos, traz
consigo o conceito de “Áreas de intervenção” as quais representam as possibilidades para a
educomunicação ingressar no espaço escolar, e por meio destas os sujeitos reflitam sobre suas
relações em tal espaço escolar. Segundo o NCE-USP estas áreas são:
1. Educação para a comunicação: faz referência à compreensão da comunicação
tanto no nível pessoal quanto no nível massivo.
2. Expressão comunicativa através das artes: Se aproxima às práticas
identificadas como a Arte-Educação.
3. Mediação tecnológica na educação: Esta área se preocupa pelo uso da
tecnologia e seus alcances democráticos na educação.
4. Pedagogia da Comunicação: Refere-se à ação escolar como um todo, pensando
no cotidiano da didática.
5. Gestão da comunicação: É uma área fundamental para o planejamento e a
execução de planos, e projetos referentes às outras áreas de formação.
6. Reflexão epistemológica: Refere-se à sistematização das experiências e o
estudo do campo, mantendo coerência entre a teoria e a prática.
Essas áreas se convertem na ponte para realizar o diálogo entre as diferentes esferas,
para a educomunicação penetrar o sistema formal de educação que é hegemônico, vertical e
fechado. Assim, é possível que numa escola totalmente tradicional, bancária se encontre numa
sala de aula um projeto educomunicativo vinculado em qualquer uma das áreas (entre a mídia
e a escola, entre escola-arte-educaçao, meio ambiente-escola etc.) e desenvolvido por um
professor empolgado e comprometido com seu fazer. O anterior, segundo o NCE-USP, referese então a falar e a atuar por meio de:
[...] certa pedagogia de projetos que permite que mesmo ambientes fechados
e rígidos possam ser beneficiados pela brisa educomunicativa, desde que
docentes ou agentes culturas eficientes e bem treinados se disponham a
mobilizar colegas e estudantes em torno de determinadas zonas de interesse.
(SOARES, 2011, p 49).

Essa metodologia de projetos permite a existência da educomunicação nas escolas e,
com ela uma educação alternativa, democrática e dialógica que aponta para promover o
desejo dos educadores e educandos de juntos, continuarem sonhando e fazendo um mundo
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diferente, mais justo, mais igual e participativo. Mas para garantir a presença da
educomunicação nas escolas também é necessário pensar num profissional capacitado para
assumir os rumos da sociedade contemporânea. Por um lado, é necessário capacitar àqueles
docentes que já estão exercendo no campo da docência, aqueles que embora formados em
uma época análoga hoje se encontram diante o desafio de formar sujeitos na época digital, de
redes e novas linguagens. E por outro lado, trata-se de pensar na criação de novos perfis
profissionais que atendam essas novas demandas da sociedade atual da informação.
Ambas as necessidades, embora de modo insipiente, já começaram a serem abordadas
na América Latina. Por uma parte, tanto ONGs, instituições culturais e/ou políticas, quanto
planos de governos e instituições de educação superior oferecem projetos de formação digital
ou tecnológica nas escolas visando adiantar o caminho de inclusão e desenvolvimento das
habilidades tecnológicas nos docentes e estudantes de hoje. E por outra parte, a criação de
cursos profissionais nas universidades tem sido uma realidade que, embora não seja massiva,
esta sendo desenvolvida e motivada pelas discussões e reflexões adiantas no nosso contexto
latino-americano, concordando com as necessidades de criar novos perfis profissionais
capacitados para responder às necessidades educativas e sociais da época. Assim, tem se
criado curso em diferentes universidades públicas que, preocupadas por contribuírem no
avanço social na perspectiva descrita, formam profissionais tanto em Educomunicação quanto
em campos afines com essa área do conhecimento.
Neste sentido as licenciaturas em Educomunicação da Universidade de São Paulo
(USP), no Brasil e a Licencitura en comunicación e Informática Educativas da Universidad
Tecnológica de Pereira (UTP), na Colômbia são dois dos cursos criados na América Latina
que visam responder às demandas colocadas pela sociedade contemporânea.
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2. EDUCOMUNICAÇÃO: Novas tecnologias da Informação e a Comunicação e
suas implicações
Como resultado do boom das Tecnologias da Informação e a Comunicação – TICs –, a
América Latina começa um novo caminho na procura da incursão da tecnologia e,
especialmente, da internet nos diferentes âmbitos sociais, culturais e educativos. A
promessa tecnológica de avanço e desenvolvimento da sociedade tem produzido lógicas
que relacionam o desenvolvimento com a tecnologia, até o ponto de não ter mais escolha
diante de usar ou não os meios tecnológicos. O acesso tecnológico, então, converteu-se
praticamente numa necessidade social e democrática do século XXI. Necessidade que
deixa as instituições sociais, educativas, culturais e democráticas na frente de diversos
desafios para serem assumidos. No entanto, os desafios não são simplesmente
instrumentais, trata-se de desafios contundentes de uso e apropriação da tecnologia para o
avanço econômico, social, cultural e educativo dos países.
Em seu artigo “Comunicação, educação e novas tecnologias: tríade do século XXI”,
Guillermo Orozco (2002) afirma que, na atualidade, as novas tecnologias de informação e
comunicação expõem um desafio substantivo, e não meramente instrumental às áreas
tanto da comunicação quanto da educação. Para isto, o autor defende que a incorporação
das novas tecnologias em tais áreas deverá ser pensada numa dupla dimensão: por um
lado, suas linguagens e modos de produção e circulação do conhecimento deverão ser
pensados e articulados como suportes da comunicação educativa; e, por outro, deverão se
constituir como objetos de análise e de estudo nas pesquisas sobre efeitos, usos e
representações culturais. Segundo o autor, esta relação entre comunicação, educação e
tecnologia é o eixo de uma das principais problemáticas do novo milênio, que não só
desafia os comunicadores e educadores, mas, também, a democracia e a cultura, pois as
novas tecnologias, do mesmo modo que abrem grandes possibilidades de troca e acesso ao
conhecimento, podem também aumentar as desigualdades sociais e afetar a democracia.
Nesse sentido, Orozco afirma que,

Não se trata de incorporar acriticamente a tecnologia no tecido social,
educativo e comunicativo. O que estamos querendo, sobre tudo nos países
consumidores, não produtores de novas tecnologias, como os latinoamericanos, é uma série de estratégias que permitam às nossas sociedades
aproveitar o potencial da tecnologia para nossos próprios fins e de acordo
com as nossas peculiaridades culturais, científicas e tecnológicas.
(OROZCO. 2010. p. 161).
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Na perspectiva deste autor, o vínculo das novas tecnologias da comunicação e a
informação com a educação se dá na emergência de duas racionalidades: a racionalidade
eficientista e a racionalidade da relevância. Sobre a primeira, o autor refere-se à
incorporação instrumental da tecnologia na educação, “[...] consistiu em incorporar,
simplesmente agregando ao já estabelecido, as novas tecnologias informáticas ao processo
educativo, sem modificar o próprio processo nem seus componentes nem a instituição
educativa que o realiza” (OROZCO. 2002, p. 167). Segundo esta perspectiva, é a
racionalidade eficientista que tem sido adotada nos países latino-americanos, uma lógica
que privilegia o uso instrumental da tecnologia e que reduze a “modernização” da
educação ao simples ato de levar tecnologia às instituições. A segunda racionalidade é a
da relevância, a qual,

[...] parte de tomar explicitamente o meio ou tecnologia aplicada como
objeto de estudo e análise, proporcionando uma orientação específica para
seu uso como tal e não somente como transmissor [...] o objetivo principal
não estaria no ensino mas no aprendizado, entendido aqui não somente
como um resultado a partir de certos insumos, mas sim como processo
realizado em situações específicas que procuram abertamente estimulá-lo.
(OROZCO. 2002. p. 169)

Nesse sentido, a racionalidade da relevância reclama uma reestruturação dos processos
educativos e da concepção tradicional da escola. Refere-se, portanto, a pensar a escola numa
perspectiva mais ampla, na qual ela tenha a capacidade de articular os conhecimentos formais
e informais. Pensar a escola numa nova perspectiva seria, segundo Orozco (2002), entender
que, na época atual, ela não é mais o único centro do conhecimento e do saber, ou entender,
como defende Quiroz (2010), que,

A educação e a aprendizagem não se limitam nem se reduzem às escolas, às
bibliotecas, aos livros, ou seja, aos conteúdos. Eles estão muito além, por
muitas razões. Aprendemos ao longo da vida e mais além dos espaços e
paredes das instituições, em qualquer lugar e qualquer momento, junto com
qualquer pessoa disposta a compartilhar. (QUIROZ, 2010, p. 195)

Barbero (2000), por sua vez, fala dos desafios culturais que a informação e a
comunicação trazem para o campo da educação, numa sociedade em que o conhecimento e a
informação têm sido elementos importantes nos processos de desenvolvimento econômico e
de democratização política e social. As Tecnologias da Informação e comunicação - TIC’s também têm sido causadoras de uma forte exclusão para as classes sociais média e baixa, que
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têm sido limitadas quanto ao acesso e uso de grandes quantidades da informação,
aumentando, com isto, as diferenças entre ricos e pobres num mesmo país, bem como entre os
países de primeiro e terceiro mundo, tanto nos bens materiais quanto simbólicos.
O autor acrescenta que, diante deste contexto, emerge um ecossistema comunicativo,
que deve ser entendido para assumir o desafio de se pensar uma sociedade dividida. Diante
desse ecossistema comunicativo, duas manifestações se fazem visíveis: a primeira é a relação
com as novas tecnologias, a qual argumenta o autor, associasse à emergência de novos modos
sensíveis de aprendizagem dos jovens, isto é, novos modos de perceber e sentir, os quais,
evidentemente, rompem com o modo sensível dos adultos. Já a segunda manifestação é a
dinâmica da comunicação, a qual, nas palavras do autor,

[...] se concretiza com o surgimento de um ambiente educacional difuso e
descentrado, no qual estamos imersos. Um ambiente de informação e
conhecimentos múltiplos, não centrado em relação ao sistema educativo que
ainda nos rege e que tem muito claros seus dois centros: a escola e o livro.
(BARBERO, 2000. p.126)

Essa segunda dinâmica faz com que se reconheça o saber além dos lugares e pessoas
historicamente legitimados para possuí-lo, de tal modo que, “[...] o saber é disperso e
fragmentado e pode circular fora dos lugares sagrados nos quais antes estava circunscrito e
longe das figuras sociais que antes o administravam” (BARBERO, 2000. p. 126). Com isto, o
autor afirma que um dos desafios que a escola atravessa é o de compreender que coexistem
outros lugares e instituições legítimas de saber, que ela não é mais o único espaço de
legitimação do saber e que, nesta sociedade, ele é descentralizado. Desse modo, Barbero
(2010) convoca para a seguinte questão: “Qual é a reação do sistema educativo da escola à
brecha cada vez maior que existe entre a cultura da qual falam os professores e a cultura e
sensibilidade apreendidas pelos alunos?” (p. 128).
É segundo as perspectivas apresentadas que se defende que os problemas da escola
não estão sujeitos à incorporação na maior ou menor quantidade de tecnologia, mas, sim, que
estão ligados ao antigo modelo vertical de ensino, à postura de resistência diante das
mudanças e ao desconhecimento das necessidades, transformações e modificações de cada
época. Diante desse contexto, pode-se inferir também que a escola, como instituição
educativa, tem a responsabilidade de se inserir e repensar sua estrutura pedagógica, caso
contrário, passará a ser um espaço desacreditado na formação dos jovens, porque não
corresponde com os horizontes culturais contemporâneos e nem com as novas sensibilidades e
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capacidades comunicativas, nas palavras do Barbero (1997), “[...] a escola vai continuar a ser
necessária à medida que for ao encontro desses novos modos de ler, de escrever.” (p. 211).
Acredita-se então, que os desafios apresentados para a escola estão além do uso
instrumental e mecanicista da tecnologia. Em outras palavras, a dotação tecnológica nas
escolas ou a “modernização” da educação, que se embasa na dotação de novas tecnologias nas
escolas, mas sem alterar o seu modelo transmissionista de conhecimento não constitui uma
resposta aos desafios educativos, pois: “As mudanças tecnológicas produzidas nos últimos
vinte anos exigem novos planejamentos metodológicos, pedagógicos e comunicativos, que
estão além do uso de uma ferramenta” (APARICI e OSUNA, 2010, p. 307).
Planejamentos metodológicos que implicam em se pensar a necessidade de uma nova
alfabetização, retomando aqui as posturas Freireanas, nas quais a alfabetização não é um ato
de encher os homens com as palavras; pelo contrário, ela perpassa por características
existenciais e pelas realidades vivenciais, bem como supera a visão messiânica da doação do
conhecimento, no caso, a doação da palavra, e procura desenvolver, com os educandos, uma
consciência crítica de suas existências. Desse modo, Freire afirma que a alfabetização “[...] se
instaura como um processo de busca, de criação, em que os alfabetizados são desafiados a
perceber a significação profunda da linguagem e da palavra” (FREIRE. 1975, p. 18).
Concorda-se com estes argumentos que proferem a alfabetização como um ato
político, compromissada com o esclarecimento dos níveis de consciência do povo. Nesse
sentido, esta não pode ser reduzida às técnicas e ou métodos, aliás, a alfabetização, no sentido
Freireano, é um ato criador que vai além do ato mecânico da repetição, memorização e da
opressão dos alfabetizados pelos alfabetizadores, mas, sim, trata-se de uma ação libertadora e
dialógica que, como experiência contextual, possibilita a superação da opressão e a
participação ativa na construção social e cultural. É um ato que ajuda a nascer a palavra nas
pessoas para nomear o mundo, fazendo consciente a existência deles no mundo e com o
mundo.
Certamente, pode-se perceber que os ideais propostos pelo autor, ainda em outra
época, continuam atuais na sociedade do século XXI, a saber, a necessidade de uma
alfabetização crítica no cenário digital. É desse modo que se permitirá ao ser humano
compreender as possibilidades que a tecnologia abre dentro das próprias realidades
contextuais para transformá-las, alcançando o poder da palavra e da ação, isto é da práxis, no
sentido não de usar a tecnologia de modo mecânico, mas de modo consciente e libertador.
Em virtude disso, o desafio de uma alfabetização digital representa para a escola muito
mais do que o domínio técnico dos educadores sobre as máquinas, implica em desenvolver
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uma consciência crítica, dialógica e participativa, ou seja, uma consciência de expressão e
democratização da comunicação e a educação. É, portanto, uma mudança de paradigma na
estrutura do sistema de ensino que permitirá, em um ato dialógico, formar cidadãos
críticos para a sociedade contemporânea, isto é, tanto educadores quanto educandos
desenvolvendo uma ação crítica na práxis.
Segundo García (2010), “O conceito de Alfabetização digital deveria implicar também
a recuperação de conceitos com os quais estamos trabalhando ao longo de décadas e que
requerem que os professores sejam novos facilitadores de aprendizagem dos estudantes” (p.
182). Refere-se com esta afirmação aos conceitos de participação e construção conjunta do
conhecimento, à identificação das necessidades e potencialidades dos estudantes como ponto
de partida para o processo de ensino e aprendizado. Deste modo, o autor defende que, para
uma nova escola, é prioritário se pensar na geração de estratégias integrais, que permitam o
aproveitamento dos aspectos positivos dos sistemas de informação e dos meios de
comunicação, pois, como ele, mesmo afirma:

Se os usos tecnológicos de nossa época modificaram também a forma de
raciocinar de crianças e jovens, até o ponto de haver mudado sua forma de
estruturar o pensamento; se todo educador deve estar aberto e atento às
mudanças e se, como estamos comprovando, as crianças e jovens
demonstram novas aptidões que deveriam ser levadas em conta nesse
processo global de transformação do ensino, só nos resta continuar
apreendendo a sermos capazes de adaptar antigos conceitos à nova e atual
realidade digital. (GARCÍA. 2010 p. 182)

Contudo, é certo que grande parte da responsabilidade cai sob a escola, também, é
preciso considerar que ela sozinha não pode responder aos desafios postos, para tanto, é
necessário que as políticas de educação e comunicação permitam adiantar e possibilitar a
mudança. No entanto, nem a comunicação, a educação ou as políticas nacionais serão capazes
de mudar sozinhas o panorama. Deverá existir uma relação entre elas que aponte para o
compartilhamento de objetivos, diante da necessidade de se mudar o panorama. Marques de
Melo afirma que isto:

[...] implica em educar os nossos cidadãos para consumir informação,
especialmente aquela que está disponível nos nossos meios de comunicação
de massa. E consequentemente, através do domínio da informação, descobrir
os direitos básicos da cidadania e lutar pela sua observância. (MARQUES
DE MELO, 1986, p 76)
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Situação que implica numa corresponsabilidade entre as políticas públicas e o sistema
educativo, para que reflitam sobre os meios de comunicação, a tecnologia, a alfabetização
digital e a modernização educativa, além das cifras estatísticas apresentadas para o mundo
global. Espera-se que estas instâncias considerem este cenário tecnológico como
possibilitador de resignificações simbólicas, de linguagens e da cultura, como novas formas
de perceber o mundo e novas motivações para atuar nele, e, o mais importante, como veículo
de expressão dos sujeitos envolvidos na prática educativa. Segundo esta lógica, Barbero
(2010) afirma que: “O cidadão de hoje pede ao sistema educativo que o capacite a ter acesso à
multiplicidade de escritas, linguagens e discursos nos quais se produzem as decisões que o
afetam, seja no campo do trabalho, seja no âmbito familiar, político e econômico” (p. 130).
Bem como é necessário assegurar o direito à educação, é necessário garanti-lo a partir de uma
visão crítica da qualidade e de pertinência, ou seja, uma educação que garanta a formação dos
sujeitos para a atuação cidadã e, que essa seja a base para compreender e exigir o
cumprimento dos demais direitos, segundo Marques de Melo (1986) “Garantir a educação
para todos, de boa qualidade, que permita aos cidadãos compreender o mundo em que vivem
e adquirir habilidades para o desempenho cívico/profissional, constitui o fundamento do
direito à informação” (p. 73). É nesse sentido que deveriam apontar as políticas criadas e as
ações pretendidas pelos governos e as escolas dos nosso países.
Em contraste com isso, a resposta dos governos latino-americanos tem sido no sentido
de criar políticas para levar o “desenvolvimento” aos países, com a inserção da internet nas
escolas. Por sua parte, o governo atual da Colômbia, dentro da sua política de Prosperidad
Democrática, desenhou o plano Vive Digital (2006), com o objetivo de difundir
massivamente a internet no país, acreditando que, desse modo, seja possível reduzir os níveis
de pobreza e desemprego. Segundo o site do Ministerio de Comunicaciones – MinTic - o
Plan Vive Digital “es el plan de tecnología para los próximos cuatro años en Colombia, que
busca que el país dé un gran salto tecnológico mediante la masificación de Internet y el
desarrollo del ecosistema digital nacional.”3 E o seu objetivo principal é,

Impulsar la masificación del uso de Internet, para dar un salto hacia la
Prosperidad Democrática. Creemos que a través de la masificación del uso
de Internet, de la apropiación de tecnología, de la creación de empleos TIC
directos e indirectos, lograremos reducir el desempleo, reducir la pobreza,
aumentar la competitividad del país y dar un salto hacia la Prosperidad
Democrática4.
3
4

http://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-6106.html. Aceeso em: 15 Marzo. 2015
Ibid
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Os propósitos do governo Colombiano com este plano são, além de ampliar o acesso à
internet no país, o de “fechar as brechas digitais”, aumentado os números de conexões e de
computadores nas escolas, com a ideia de que, assim, o país sairá da sua condição de pobreza
e desemprego, para dar um salto e melhorar a economia. Acreditando numa relação
inversamente proporcional entre pobreza e o uso de internet. O plano afirma que,

El crecimiento de la industria TIC genera nuevos empleos en los países en
vías de desarrollo. En contraste con los empleos en sectores tradicionales
como la agricultura y la manufactura, los empleos TIC generados están
alineados con las nuevas economías de servicios. Así, estos empleos son
competitivos internacionalmente y normalmente mejor remunerados. Un
estudio reciente de Raul Katz, de la Universidad de Columbia [KATZ2010],
revela que, en el caso de Chile, aumentar la penetración de Internet en 10
puntos porcentuales, puede llegar a reducir el desempleo en un 2%.5

Com estes os objetivos, percebe-se que há certo afã de inserir a tecnologia nos países
latino-americanos. Inserção que se faz especialmente por meio da escola, mas esse propósito
pouco adianta na melhoria da educação, pois não ultrapassa a racionalidade eficientista da que
Orozco fala (a qual foi referenciada acima). Continua, portanto, a ser uma visão
instrumentalista e messiânica da tecnologia, e, que, ao contrário do que está publicado nos
planos de governo, pode-se também conseguir a exclusão de jovens de classes média e baixa
pela falta de competências e até de ferramentas oferecidas nas escolas, porque embora os
planos de governo levem nas escolas computadores, tablets, quadros digitais etc., estes
equipamentos nem sempre estão em boas condições para serem usados ou em outros casos as
escolas nem sempre têm a infraestrutura básica para o funcionamento direto deles, algumas
delas, sobre tudo as da periferia e do setor rural, apresentam problemas desde falta de energia
elétrica, conexão com internet, até problemas de segurança. Então, estas políticas
governamentais de dotarem as escolas com tecnologia não são tão maravilhosas quanto os
dados estatísticos falam, a presença de aparatos tecnológicos não garante inclusão alguma e
muito menos uma formação digital. Segundo Aparici e Osuna (2012): “Apesar das enormes
possibilidades que os jovens têm na internet, muitos deles podem ficar excluídos se não se
adaptarem ao ritmo de mudanças e adaptações constantes que caracterizam as tecnologias
digitais colaborativas” (APARARICI e OSUNA. 2012. p. 318).
Partindo destas reflexões, acredita-se que a necessidade da alfabetização digital requer
especial tratamento para não cair numa repetição dos erros diante a alfabetização que já foi
5

Ibid
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estudada e criticada por Paulo Freire, na qual o simples ato de doar a palavra não pode ser
considerado alfabetização dos povos. De acordo com a Educação como prática da liberdade,
ele afirma que: “A alfabetização não pode ser feita de cima para baixo, como uma doação ou
uma imposição, mas de dentro para fora, pelo próprio analfabeto, apenas com a colaboração
do educador” (FREIRE. 2011, p. 177). Assim, faz-se necessário refletir se o fato de entregar
computadores nas escolas, bem como a capacitação de docentes no uso das máquinas
desprovido de uma reflexão e consciência geral e sem um processo que permita despertar as
consciências oprimidas dos cidadãos envolvidos numa falsa democracia e numa longa cultura
do silêncio pode ser considerado como uma ação política pensada para o real
desenvolvimento da sociedade ou se pelo contrário faz parte dos discursos dominantes de
governos opressores para disfarçar o pouco interesse de investir na educação e na formação
libertadora do povo.
É necessário refletir se a promessa de sair da pobreza e melhorar as condições
econômicas da sociedade encontra-se aderida à massificação da internet, ou, se pelo contrário,
a massificação faz com que o ser humano “deixe de assumir postura conscientemente crítica
diante a vida” (FREIRE. 2001. p. 98). Há que se pensar se estas políticas, longe de emancipar
e libertar a educação, não estão perpetuando o ato educativo como um ato de transmissão, e,
por isso, de submissão e opressão, não só porque se vislumbra a tecnologia como salvadora,
mas, também, porque nestas políticas há um desconhecimento das necessidades cotidianas
tanto dos professores quantos dos estudantes em relação às formações oferecidas, que são
impostas e não obedecem às reais necessidades cotidianas dos professores e estudantes.
Segundo as palavras de Garcia (2010): “A formação docente não tem sido vinculada às suas
necessidades mais próximas e cotidianas. No terreno da comunicação, o ensino sobre as
técnicas muitas vezes tem precedido o ensino sobre os processos de comunicação e de sua
contextualização” (p. 169).
Ademais, as tecnologias da informação e comunicação não só fazem referência à
internet, de tal modo que, mesmo que o fato de melhorar e propiciar as condições para
conectividade em rede seja um aspecto importante, não devem ser desvalorizadas as outras
tecnologias, como: a televisão, o rádio, a imprensa etc. As políticas públicas devem incluir
estas outras tecnologias nos seus planos, não só na dotação, mas também na formação e até
regulação de conteúdos apresentados. Resulta contraditório contrastar os objetivos do plano
de governo que procura diminuir a pobreza por meio da dotação tecnológica, com os ideais e
imaginários divulgados pela mídia, que faz constante apologia do narcotráfico, do consumo e
da violência. Num sentido de trabalhar por um país melhor, de diminuir a pobreza e de
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“melhorar a educação” para esses fins, é também responsabilidade do governo e das políticas
públicas tanto regular os conteúdos midiáticos quanto garantir os espaços de discussão e
formação nas escolas, reconhecendo as diferentes sensibilidades e linguagens que elas
possibilitam para fazer efetiva uma mudança educacional. No entanto, a realidades escolares
cotidianas se caracterizam pela correria do dia a dia, pela quantidade inacabável de tarefas
mecânicas que os professores têm que cumprir para continuar dentro dos cânones da boa
avaliação, sustentada no cumprimento de estándares e competências. Realidade esta que não
deixa tempo para reflexionar sobre o realmente importante, nem para fazer mediação alguma
da tecnologia com as realidades educativas e sociais dos estudantes e dos professores, pois do
modo que está desenhada a educação escolar hoje é só para continuar na repetição
automatizada e alienada de conteúdos e comportamentos e não para despertar consciência
nem para propiciar mudanças, parafraseando a Soares (2015), a possibilidade da mudança
encontra-se na mediação da tecnologia com a educação, e não na sua instrumentalização.
Diante deste panorama, o professor Soares (2015), no seu artigo Alfabetização e
Educomunicação, afirma que,

O convite é para que comunicadores, educadores, engenheiros, gestores da
informação pensem, desenhem e avaliem juntos a introdução das novas
tecnologias na educação, perguntando-se permanentemente pelo modelo de
comunicação que subjaz ao sistema educativo específico. (SOARES.
2015.s./d.)

De tal modo que a tecnologia em geral seja um veículo que ajude na produção de
sentidos dos educandos e a suas realidades cotidianas.
Todavia, por mais que o plano de governo acima referenciado aconteça na Colômbia,
é preciso aclarar que essa é uma situação compartilhada na maioria dos países latinoamericanos, é uma ideia global aquela de “tecnologizar” os “países em desenvolvimento”,
que, como já dito, não está na busca de uma revolução educativa, mas numa revolução
tecnológica.
No entanto, ainda que o caminho das políticas públicas em América Latina seja um
processo incipiente, é preciso reconhecer as experiências afortunadas e os exemplos do
sucesso das experiências educomunicativas como possibilidade de política pública. Por
exemplo, o caso do Brasil, que, no ano 2004, aprovou no município de São Paulo a lei
Educomunicação, a qual foi produto de um programa encomendado pela prefeitura ao Núcleo
de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo - NCE-USP, entre os anos 2001 e
2004, para reduzir os níveis de violência na cidade.
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O programa se chamou “Educomunicação pelas Ondas do Rádio” (Educom.radio) e
consistiu em oferecer formação conjunta a professores e estudantes sobre práticas
educomunicativas. A metodologia usada se apropriou de ferramentas apresentadas pela
educação popular, como: o diálogo, a participação e escolha dos temas, a gestão
comunicativa, dentre outras. Segundo o exposto por Soares (2010), no seu artigo “Caminhos
da educomunicação: utopias, confrontações, reconhecimentos”, esta experiência teve tanto
sucesso que o poder público tomou duas decisões importantes:

Em primeiro lugar, transferiu a educomunicação da área dos projetos
especiais (combate à violência) à área central do currículo (gestão de
conhecimento); em segundo lugar aprovou uma lei que estabelece a
educomunicação como prática no município (Lei Educom),
independentemente das mudanças políticas periódicas. ( p. 158)

A lei Educom instituí no seu artigo terceiro o desenvolvimento da prática
educomunicativa para possibilitar a alfabetização mediática da população e promover a gestão
dos estúdios de rádio e outros meios disponibilizados tanto nas escolas quanto nos
equipamentos de cultura da Prefeitura do Município de São Paulo. Esta lei representa um
grande avanço no reconhecimento da educomunicação na educação formal, como área de
conhecimento, a qual, além de usar a tecnologia, consegue a mediação com a cultura e a
sociedade para potenciar melhoras sociais. É um exemplo de como as políticas públicas
estando unidas com a educação potenciam grandes logros em matéria de revolução educativa
e comunicativa.
Questão esta que se constitui em uma prioridade para os nossos países e que é
reiterada por Garcia (2010), quando afirma que: “É urgente que a educação em matéria de
comunicação, ou educomunicação [...] seja incluída na escola nesse sentido transversal que
sempre deveria ter tido, com um afã de construção e reconstrução permanente do pensamento
crítico” (GARCÍA. 2010. p. 184).
Embora seja um sucesso alcançado no município de São Paulo e algumas cidades do
país, continua sendo um processo em construção no restante do Brasil e no nosso continente
latino-americano, pois nem todos os países têm amadurecido esta discussão. A discussão
então deverá levar em conta tanto a ideia de garantir o direito à educação para todos quanto
que essa educação seja pertinente e possibilite os códigos e as ferramentas necessárias para
garantir o outro direito reconhecido desde as constituições políticas dos países: o direito à
comunicação. De conformidade com o anterior, Marques de Melo (1986) afirma que:
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Comunicar, expressar livremente fatos e ideias, pressupõe o domínio do
código e o acesso aos conteúdos que permitiram produzir mensagens e
difundi-las, divulgá-las. Logo, pressupõe o manejo de informações. E tal
atividade se estriba na instrução básica, no conhecimento sistematizado, no
treinamento para a aprendizagem continuada.” (MARQUES DE MELO.
p.69)

Afirmação que continua enfatizando a necessidade da escola garantir tanto o acesso à
tecnologia quanto o conhecimento das linguagens, códigos e lógicas para apropriá-la e usá-la.
Por isto, é importante e constitui outro desafio para comunidade educativa pensar na formação
de profissionais formados para se enfrentar e responder crítica e conscientemente às
mudanças e necessidades sociais, culturais, econômicas, políticas e educativas do século que
transcorre. Se a escola não promove o diálogo, se não é um centro de discussão, expressão e
debate e se não é um espaço para sonhar e criar um mundo melhor, e sim um centro de
repressão e mutismo, cabe se perguntar que tipo de cidadão vai se formar? Um cidadão que
reproduz a sociedade da qual estamos reclamando sua a-criticidade, sua falta de motivação e
sua condição passiva?
É aí que as universidades ganham a importante tarefa de pensar propostas para a
criação de novos empregos e novos cursos profissionalizantes na área. As demandas
apresentadas pelas sociedades exigem das faculdades de Educação e Comunicação repensar
estes campos e liderar tanto os debates quanto as propostas concretas no tema, com o objetivo
de formar tanto os docentes em exercício quanto os futuros licenciados que estarão na frente
da educação nos próximos anos.

2.1 NOVOS EMPREGOS NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO: Novos perfis
profissionais.

Mudanças sociais referentes às novas formas de acesso ao conhecimento, às
transformações nos relacionamentos pessoais, às novas lógicas de protestar, à concepção da
interatividade, à concepção do público e o privado, à expressividade, inclusive ao modo de
fazer política, etc. tem propiciado reinvenções sociais em termos da emergência de novas
áreas de formação e atuação. Produto destas mudanças, as estruturas sociais se reorganizam
com o propósito de responder as necessidades e as circunstâncias de cada época. No caso, a
evolução e a proliferação tecnológica, no continente latino-americano, abriram as
possibilidades de acesso a informações, o que, em outros tempos, não foi possível pensar.
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Essa nova lógica produz um encantamento que nos converteu em consumidores tecnológicos
em todos os âmbitos, desde o cotidiano até o educativo. A sociedade contemporânea, que se
denomina como a Sociedade da Informação, levou à reflexão sobre as tecnologias além do
mero uso e consumo da tecnologia. A tecnologia precisa de sujeitos capacitados para usá-la.
Há, então, a necessidade de existir profissionais com expertise na área, e foi quando se
expandiram as capacitações intensas no uso da tecnologia para os diferentes espaços sociais e
educativos.
Essa situação obrigou a escola a se questionar sobre o que está acontecendo no mundo.
E, ainda que os avanços não sejam muito rápidos, é importante reconhecer que há um
caminho que se começou e se tem adiantado com os debates, pesquisas, eventos e práticas que
estão se consolidando hoje a partir da criação de cursos profissionais, de graduação e pósgraduação com o fim de assumir as necessidades da nova cidadania proposta pela sociedade
contemporânea.
No entanto, autores como Mannheim (1982) ainda questionam sobre o papel da
escola: “A tarefa da educação, [...] não é simplesmente formar pessoas ajustadas à situação
presente, mas também pessoas capacitadas a operarem como agentes do desenvolvimento
social, levando-o a um estágio mais avançado” (p. 156). De tal modo que é importante pensar
como em nossa sociedade estão se formando sujeitos para o desenvolvimento social.
Frutos desses debates são os vários cursos de graduação e pós-graduação criados nas
Universidades de América Latina, que surgem como respostas a essas necessidades
reclamadas. Exemplos disso são: a licenciatura em Educomunicação oferecida pela
Universidade de São Paulo- USP, no Brasil, cujo discurso é desenvolvido desde a interface da
Educomunicação, e a Licenciatura em Comunicación e Informática Educativa, oferecida pela
Universidad Tecnológica de Pereira, na Colômbia, que, embora não defina lugar de fala
desde o âmbito exatamente educomunicativo, circula no discurso da comunicação educativa e
a educomunicação como perfil profissional dos seus licenciados. Por outro lado, é importante
esclarecer aqui que o conceito de licenciatura tanto no Brasil quanto na Colômbia se refere
especificamente à formação de professores.
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2.2.1 LICENCIATURA EM EDUCOMUNICAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO
PAULO (USP), BRASIL.
No ano de 2006 a Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo –
ECA/USP, depois de completar 40 anos de vida acadêmica que a projetassem como a
instituição de formação na área de comunicação social mais reconhecida no Brasil, propõe-se
repensar a sua relação com a universidade e a congruência e atualidade dos diferentes cursos
de graduação e pós graduação e das atividades de extensão que oferece. Por sua vez, a reitoria
da universidade questiona a importância da USP reavaliar e dar um olhar mais profundo para
seu papel de universidade pública frente à sociedade brasileira, trazendo com isso o efetivo
compromisso com a melhoria da educação pública e um maior interesse pelos adventos
tecnológicos.
O Departamento de Comunicações e Artes, compreendendo o sentido e a importância
da universidade e da ECA se recolocarem e se repensarem diante a sociedade se aproximou
do contexto profissional com a criação de um curso de pós graduação sobre a gestão da
Comunicação, o qual seria transformado depois em um curso de Educomunicação cujo
principal mote é a perspectiva interdisciplinar e integrada de conceber a comunicação, assim
como o mundo da educação. O qual garantiu para a ECA e para a USP um lugar marcante nas
políticas públicas voltadas às áreas da educação e do meio ambiente, em nível municipal,
estadual e federal. É nesse contexto de mudanças que é apresentada a Licenciatura em
Educomunicação.
A criação da licenciatura em Educomunicação é também resultado das pesquisas
realizadas pelo Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo, NCEUSP, entre os anos 1997-1999. Pesquisa realizada em 12 países de América Latina, Portugal e
Espanha que indagou qual é o imaginário de pessoas ligadas a ONGs, centros culturais ou
produtores de comunicação sobre a relação Comunicação-Educação. Essa pesquisa mostrou
que há grupos de pessoas apoderando-se das linguagens de comunicação na intenção
educativa e que estavam tendo maior alcance do que o realizado na Rede de educação do país.
Esse e outros resultados de pesquisas desenvolvidas pelo NCE-USP serviram “como
referência teórica e prática para a elaboração do projeto de criação de uma Licenciatura em
Educomunicação por parte do Departamento de Comunicações e Artes da ECA/USP” 6.
Dez anos após a publicação dos resultados da “pesquisa perfil”, criou-se na
Universidade Federal de São Paulo (USP) a primeira Licenciatura em Educomunicação no
6

Documento disponível em http://www.usp.br/nce/?wcp=/novidades/informe,7,773 Acesso em 15 Março. 2015
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território brasileiro. No seu livro “Educomunicação: O conceito, o profissional, a aplicação”,
o professor Soares (2011) expõe o perfil profissional que esta licenciatura propõe, sendo um
profissional capacitado para atender as demandas de três áreas específicas do ensino médio no
Brasil: O magistério, a consultoria e a pesquisa. O autor explica cada uma das áreas da
seguinte maneira:
A primeira, do magistério, refere-se à atividade docente na escola, a qual segundo a
proposta da USP deverá ter os seguintes conteúdos:

a. a compreensão e o uso dos sistemas simbólicos e das diferentes linguagens;
b. a capacidade para o confronto de opiniões e pontos de vista sobre as
diferentes linguagens e suas manifestações específicas;
c. Análise, interpretação e aplicação dos recursos expressivos das linguagens,
de acordo com as condições de produção e recepção;
d. Os entendimentos dos princípios que regem as tecnologias da comunicação e
da informação;
e. O entendimento da natureza das tecnologias da informação como integração
de diferentes meios de comunicação e informação;
f. O conhecimento sobre o impacto das tecnologias da comunicação e a
informação na vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do
conhecimento e da vida social;
g. A aplicação das tecnologias da comunicação e da informação na escola, no
trabalho e em outros contextos relevantes para a vida.(SOARES. 2011, p 69)

Deixando a critério das escolas a definição da forma e sequência em que serão
administrados estes conteúdos e a modalidade, tanto a criação de disciplinas quanto outros
tipos de atividades, como oficinas, podem ser contemplados para o ensino dos conteúdos
citados.
A segunda área, a de consultoria, refere-se à assessoria ao sistema educativo, que pode
ser fornecida pelo profissional educomunicador. Nessa vertente, trata-se da mediação de
projetos em secretarias ou departamentos vinculados à administração pública, “A consultoria
ou assessoria relaciona a prática educativa aos espaços de onde é originaria: os embates da
vida em sociedade, no fazer cotidiano das pessoas e organizações”. (SOARES, 2011. p. 13).
E, a terceira área, a da pesquisa, refere-se à sistematização das experiências com o
objetivo de torná-la hábito. Segundo Soares:

A pesquisa acadêmica, contribuição da universidade, somam-se às análises
produzidas por instituições especializadas, criando parâmetros para que, no
espaço do exercício profissional, a coleta e sistematização de dados se
tornem hábito, garantindo a socialização das experiências de forma a
permitir a coerência da própria prática e o estímulo que os bons projetos
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acabam criando para o conjunto dos interessados no novo campo. (SOARES,
2011. p. 71)

Assim o profissional que a licenciatura em Educomunicação propõe tenta responder as
exigências sociais que estão sendo apresentadas na atualidade. É um profissional que não vai
desbancar o professor que se encontra nas escolas, mas que vai fortalecer a criação e ou
potencialização dos ecossistemas comunicativos existentes e possíveis.

2.2.2 LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA EDUCATIVA DA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA (UTP), COLÔMBIA.
Esta licenciatura é ofertada ao público pela Universidad Tecnológica de Pereira desde
o segundo semestre do ano 2004. Sua criação se justifica nas mudanças e dinâmicas próprias
que têm proposto a cultura contemporânea no marco de desenvolvimento das tecnologias da
informação e comunicação (TICs). Segundo o Projeto Educativo do Programa, a Licenciatura
en Comunicación e Informática Educativa se propõe formar um educador capaz de exercer a
cidadania da sua época. O curso estrutura-se desde o discurso da Comunicação Educativa,
sendo que, esta “é um processo de mediação cultural que antes de favorecer o isolamento
disciplinar, promove sua resignificação e diálogo com seu entorno, e, particularmente com os
estudantes, consumidores dos produtos culturais da época” 7 . E compreende que “as novas
formas de ser cidadão se constroem nas diversas articulações e expressões culturais que se
integram para construir novas sinergias.” 8 Compreende este campo do conhecimento, como
um campo que promove o diálogo com a cultura, os consumidores, produtores culturais e
também a escola. Nesse sentido, os objetivos que a licenciatura se propõe são três 9:
1. Oferecer à região e ao país um programa acadêmico de formação
profissional no campo da Comunicação Educativa articulada com as novas
tecnologias da informação e a comunicação (NTICs).
2. Formar um profissional da educação comprometido com as dinâmicas
culturais contemporâneas e as novas tecnologias da comunicação e a
informação para a educação (NTCIE), orientado a pesquisar, desenvolver e
avaliar projetos pedagógicos mediados por ditas tecnologias, destinados a
apoiar processos de transformação cultural.
3. Oferecer um espaço acadêmico para a pesquisa formativa e a projeção
social no campo das NTCIE, a comunicação e a educação.

7

Ibid. Tradução livre.
Ibid.
9
Ibid.
8
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O perfil profissional que se propõe a partir do curso é o de um licenciado, entendendo
o conceito de licenciatura como a formação de um profissional educador ou docente “que
compreende as dinâmicas culturais contemporâneas, maneja as novas tecnologias da
comunicação e a informação para a educação e orienta o seu projeto profissional para
programas educativos nos espaços da cultura, a pedagogia e a tecnologia” 10. Tendo como
campo de ação três importantes áreas acadêmicas: a docência, a pesquisa e a extensão ou
projeção social.

Docência
No campo da comunicação e a informática educativas nas instituições
escolares que adotem no seu projeto educativo institucional, PEI, a formação
nestas modalidades da linguagem, como projetos de recepção e ou produção
de meios de comunicação.
●
●
●
●
●

Pesquisa
Na busca de estratégias para intervir em projetos de transformação cultural
nos novos entornos culturais e ambientes de aprendizagem.
Novos ambientes de aprendizagem.
Recepção e produção de meios para a educação.
Pedagogia e comunicação.
Didática audiovisual e da informática educativa
Extensão ou Projeção Social
Que lhe permitam articular as ações educativas, de experiência e os
resultados da pesquisa ao desenvolvimento de novos entornos educativos e
ao desenho de ambientes de aprendizagem apoiados com TIC.

Ambas as licenciaturas citadas fazem parte da materialização dos esforços que a
sociedade acadêmica e universitária vem adiantando, com o propósito de encontrar um
caminho que entenda a educação como um processo amplamente crítico e coerente com o
desenvolvimento social e econômico, comprometido com a construção da nova cidadania e de
uma educação que devolva aos jovens a alegria de apreender, que faça algum sentido para
eles. Um projeto de educação que lhes convide a sonhar com um mundo melhor e que os
reconheça como cidadãos ativos e construtores da cidadania e democracia.
Nestas licenciaturas, a interface entre comunicação e educação se apresenta como
possibilitadora do encontro entre a cultura dos estudantes e a dos professores, como área que
integra e dialoga com os meios de comunicação, a tecnologia e os saberes difusos num espaço
formal de educação, espaço este que é vital para a relação e compreensão das duas áreas do
conhecimento.
10

Ibid. Tradução livre
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Alimentadas pelas experiências de educomunicadores de outros tempos como Paulo
Freire, Celestino Freinet, Mario Kaplún e outros tantos já mencionados, estas propostas de
licenciatura visam formar profissionais capazes de entender e propor novas lógicas de ensino
e aprendizado participativas nas mediações escola-tecnologia, comunicação-educação.
Segundo Mejía (2011)“O encontro entre educação, conhecimento, tecnologia e comunicação
tem constituído um mundo muito mais complexo e paradoxal (transdisciplinario)” (p.230.
Tradução livre). Por tanto a formação de esse novo profissional evidencia novas abordagens e
mediações que re-estruturam as dinâmicas educativas na realidade contemporânea.
Estes, como outros cursos criados em diferentes universidades no continente, são a
materialização de longos anos de debate, estudo e reflexão de diferentes acadêmicos. Debates
que repensam o papel da comunicação na educação, e o papel da tecnologia na construção
cultural e social... e que concluíram em conceituações de áreas como a Educomunicação, a
comunicação educativa entre outras, as quais compreendem a importância da interelação
desses dois campos e a suas transformações possíveis com os adventos tecnológicos.
No entanto, a criação de cursos na América Latina não é um caminho fácil, e muito
menos a criação de licenciaturas que visam propor novas opções profissionais e sobre tudo
novas opções de educação, por um lado a desvalorização social da labor docente e a saturação
de atividades às que os docentes tem que responder são pontos importantes que afetam tanto a
consolidação dos cursos quanto a desmotivação dos jovens para ingressar nestas opções. Não
é segredo que os professores, ainda com a sua importante labor de educar, têm salários
injustos, longas e exaustivas jornadas de trabalho e sobressaturação de atividades obrigatórias
e além extracurriculares, e que como se fosse pouco, tem se convertido nos psicólogos,
médicos, pais e mães de família.
Esta situação toda constrói uma referência da docência que a maioria das pessoas não
querem para sua vida, ser docente não obedece àqueles ideais de estatus social e riquezas
materiais que são as buscas mais comuns impulsionadas por um mundo capitalista,
consumista e hegemônico. Por outro lado as licenciaturas acabam sendo a opção dos que
ficaram sem opções, ou seja, algumas das vezes quem escolhe por uma licenciatura é quem o
sistema de avaliação deixou de fora de cursos como engenharias, medicina, direito etc.
No entanto, mesmo seja importante reconhecer essa questão toda, também é
importante reconhecer o povo que se envolve e se compromete com a educação, que mesmo
não seja maioria faz a diferença e consegue fazer a resistência. Esse o motivo de que o nosso
foco se encontre na necessidade e importância das possibilidades e propostas que estão se
adiantando para mudar o sistema educativo, desde a criação de novos cursos até a criação de
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projetos que contribuam nessa mudança. Igualmente, é preciso dizer que, enquanto se formam
os novos profissionais na área, será preciso que tanto a escola quanto o Estado encontrem
caminhos que permitam assumir a responsabilidade de enfrentar as necessidades de
transformação. Por tanto, a atuação do Estado por meio de políticas públicas e dos programas
de capacitação tecnológica oferecida aos docentes que estão na frente das crianças e jovens
nas escolas, deverá ser repensada, na busca de uma educação além da intervenção oficinista
de capacitação e da reprodução do modelo vertical usando a tecnologia.
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3. CIDADANIA: Para além dos direitos civis, políticos e sociais.
A origem das palavras e a sua significação pura vão sendo, de alguma forma,
reinventadas, resignificadas e em alguns casos até esquecida pela sociedade. A língua
como fenômeno vivo tem a característica de nos possuir. Contrário ao que normalmente se
pensa a linguagem nos conquista e, é ela que determina nosso pensamento e este
determina os modos de agir individual e socialmente, a língua é uma construção que se
afirma também nas manifestações sociais e culturais da população.
Somos linguagem, e as palavras que dizemos determinam o tipo de sujeito e sociedade
que estamos sendo. Por isso que se faz importante cuidar e cultivá-la, pois ela é outra
forma de evoluir, e também de involuir, as grandes modificações que as palavras sofrem.
Pode ser manifestação de avanços, mas também de perdas, e enfraquecimento dos
significados, fortalecendo ou debilitando inclusive construções sociais, culturais e
políticas.
Assim, pensar no caso da palavra cidadania remonta pensar tanto na Grécia Antiga
quanto na Roma. Por um lado, a organização social nas Polis, herança grega, pensava
normas sociais para a organização dos indivíduos que habitavam cada cidade-Estado,
definia também as condições para quem podia participar e quem ficava excluído daqueles
espaços de discussão. Por outro lado, os aspectos políticos, herança romana, reconhecia
que só há cidade se houver cidadãos. Daí que a raiz latina da palavra refere-se à liberdade,
cidadania, portanto invocava certa busca de liberdade.
O conceito cidadania, na sua definição mais básica refere-se ao reconhecimento de
direitos e deveres dos indivíduos, mas “No sentido ideal, a cidadania representa muito
mais do que nascer, mas, sobretudo, significa o existir socialmente” (TUZZO, 2014. p.
161). Fica claro que a construção de cidadania vai depender então de cada cultura, dos
regimes políticos e ideais de país etc. Ora, como característica nos países da América
Latina, a cidadania tem reconhecido direitos e deveres, mas também tem negado
condições necessárias para a realização, de fato daquela, e para esse existir socialmente.
Questão essa que leva a pensar se a cidadania, para o indivíduo comum, é uma questão
limitada na que se reconhecem teoricamente uns direitos, que na prática não se cumprem,
então que cidadania é essa?
A democracia na América Latina surgiu como um projeto político alternativo, num
sentido contrário aos regimes militares e de força ocorridos no século XX, no qual o
conceito de cidadania foi imposto pelas altas hierarquias. Segundo Victor San Martín
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(2003), essa imposição hierárquica e vertical foi uma das causas pelas quais, no contexto
latino-americano, a cidadania não tem sido fortalecida nos espaços sociais e culturais.
Questão que teve como consequência um desinteresse social generalizado pelas questões
cidadãs, reduzindo o conceito à visão clássica do reconhecimento de direitos e o
cumprimento de deveres. Essa fraqueza faz parte da dependência política e econômica
com os países desenvolvidos. Diante disso, o autor coloca que,

Se a modernidade latino americana é uma expressão um pouco heterodoxa
do mundo europeu ou norte americano [...], a sociedade civil que de ali
emerge não tem ainda uma capacidade própria para gerar uma identidade
nacional autônoma que surja do conhecimento e respeito pela peculiaridade
cultural do continente. (SAN MARTÍN, 2003. p. 87. Tradução livre).

Não obstante, numa sociedade declarada democrática, a condição de cidadania deve ser o
estado conquistado pelos indivíduos para que possam interagir e contribuir na construção
coletiva do projeto político da comunidade na qual pertencem. Isto implica em que, para ser
cidadão, deve-se estar além do reconhecimento de direitos e o cumprimento de deveres.
Gutierrez (2009), no seu artigo “Educación y formación ciudadana: Reflexiones para el
debate latino americano”, defende que o sujeito e a cidadania são elementos fundamentais
para se pensar a democracia.

Sabemos que não é possível a democracia se não existem, de um lado,
cidadãos e, de outro, uma cidadania atuando constantemente, a maneira de
prática individual, social e coletiva. Por isso se expressa enfaticamente que o
sujeito da democracia é o cidadão participante, aquele que além de ser
humano – de direitos e deveres – consegue a categoria de cidadão, exerce
sua cidadania e, na interação com outros cidadãos, tem como finalidade
essencial, contribuir para construir o projeto político democrático. (p. 2.
Tradução livre.).

No entanto, o autor coloca que esse cidadão participante ainda não existe no contexto
latino-americano e que um cidadão não nasce, mas se faz nas interações sociais e humanas, as
quais vão desde o interagir no bairro, as igrejas até os meios massivos de comunicação e a
escola. Por sua vez, Cortina (2005) defende que dentre os valores indispensáveis para a
cidadania encontra-se a liberdade, mas uma liberdade como participação a qual segundo a
autora significa “[...] participação nos assuntos públicos, direito a tomar parte nas decisões
comuns, depois de ter deliberado conjuntamente sobre as possíveis opções.” (p. 182). Valor
este que, como fundamental para a construção de cidadania, deveria estar presente nas
práticas cotidianas e na formação das pessoas, contudo “Há uma grande quantidade de
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espaços de participação em que as pessoas podem se envolver se desejam ser livres, nesse
primeiro sentido da liberdade, no entanto, não parece que este seja um valor em alta” (p. 183).
Assim, há certo desencanto dos cidadãos pela participação política que faz com que esse
desencanto os deixe afastados das discussões e decisões finais, porém, “Como a participação
no público continua a ser um valor da cidadania, convém educar nela, alertando ao mesmo
tempo aos participantes de que devem exigir que seja significativa em cada caso concreto”
(CORTINA, 2005. p. 183).
Diante a não existência de um cidadão formado no valor da participação se apresenta
uma tarefa urgente de educar nesse valor, tarefa que corresponde principalmente à “educação
formal”, ou seja, a escola. Mas também cabe ao estados democráticos garantir a possibilidade
de todos os sujeitos conquistarem sua cidadania democrática, ou seja, além da cidadania
clássica, e, é sem dúvidas é tarefa de todo cidadão, como afirma o autor, “participar na
construção do Estado, no fortalecimento da sociedade civil e no exercício ativo da cidadania
para edificar e manter o anseio democrático” (MAGENDZO, 2004. s/d.Tradução livre).
Fomentar e formar a participação nos sujeitos que estão sendo educados garante o
início de uma geração interessada nas questões políticas e econômicas o qual vai refletir na
construção de sociedade que essas gerações farão. Com certeza vai ter reflexo na economia,
na política, na redução da pobreza... O fato da escola formar cidadãos participantes permitiria
pensar em cidadãos conscientes que vão atrás da conquista de todos os seus direitos, não só
do acesso à educação, mas educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte de
qualidade, direito à livre expressão, à organização, ao lazer, etc. Entende-se que, a função
insubstituível da educação como coloca Demo (2009),

É de ordem política, como condição à participação, como incubadora de
cidadania, como processo formativo. [...] A educação é precisamente
condição necessária para desabrochar a cidadania, com vistas à formação do
sujeito do desenvolvimento, num contexto de direitos e deveres.

Portanto, construir a democracia não é uma tarefa fácil, requer o compromisso tanto
do Estado quanto dos cidadãos participativos, críticos, conscientes e responsáveis.
Todavia, se aceitarmos que a cidadania é o modo dos sujeitos se relacionarem com a
sociedade, é preciso reconhecer que, em parte, é por meio da cidadania que o sujeito garantirá
sua participação política nos acontecimentos de cada época e em cada país; e noutro prisma, a
cidadania é dinâmica e se transforma do mesmo modo que a sociedade também o faz. Assim,
“[...] chegar a serem cidadãos é uma categoria que não vem dada, que se pode alcançar; que se

57

conquista diante a luta cotidiana, individual e coletiva; não se nasce cidadão, se faz... se educa
ou se forma” (GUTIERREZ, 2009. p. 4. Tradução livre.) Portanto, uma questão importante é
pensar: De quem é a responsabilidade de formar esses cidadãos?
Concorda-se com Gutierrez (2009) quando ele defende que, por mais que a formação
dos sujeitos passe por diferentes instituições sociais, é a escola ainda um espaço que tem a
responsabilidade de possibilitar o diálogo social e a formação cidadã. Mas, à escola, “[...] não
lhe bastará educar para a cidadania; terá que educar em e sobre a cidadania” (GUTIERREZ,
2009. p. 8. Tradução livre.). Isso implica em que a escola terá de educar embasada nos valores
da democracia, dentre eles desde e para o diálogo, aceitando as diferenças e garantindo a
diversidade, isto é, superando seu caráter autoritário para educar conforme práticas
democráticas, que permitam e promovam outros modos de reagir no mundo. Cortina (2005)
defende que é necessário educar em valores cívicos como a liberdade, a igualdade, a
solidariedade ou respeito ativo e o diálogo como meio urgente para alcançar uma educação
cidadã, pois,
aprendemos a ser cidadãos assim como aprendemos quase tudo, e o fazemos
não por força da lei e do castigo, e sim por gosto. Ajudar a cultivar as
faculdades (intelectuais e sencientes) necessárias para apreciar os valores
cidadãos é educar na cidadania local e universal. (p. 173)

Nesse sentido, repensar a cidadania nesta época se constitui num desafio e em especial
para a escola, pois, historicamente, os sistemas educativos latino-americanos têm promovido,
por meio da formação cidadã, a obediência e o dever de ser um bom cidadão ao exercer o seu
direito ao voto. De acordo com Rueda (2008),

A cidadania passa a ser vista não como uma disciplina de uma participação
livre e democrática, pelo contrário, passa ser vista como mecanismo através
do qual os governos e suas instituições (meios, escola, igreja etc.), com uma
fala “politicamente correta”, continuam a controlar e a regular a sociedade
em nome do bem público ou o bem da cidadania. (p. 7. Tradução livre.).

Pensar nessa possibilidade de formar cidadãos desde a escola, de fato, é uma labor
difícil de materializar nas realidades educativas que temos, pois não é alvo dos sistemas
educativos atuais a libertação do pensamento e a estimulação da consciência crítica nos
sujeitos e sim a reprodução de atitudes e hábitos historicamente transmitidos. Provas disso
são os programas de educação cidadã dos sistemas educativos na América Latina. Estes têm
sido caracterizados por reforçar e promover valores patrióticos, mas pouco de participação
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ativa enquanto cidadãos, ademais “[...] não respondem nem em seus conteúdos nem nas suas
metodologias, às necessidades das sociedades atuais” (SAN MARTÍN, 2003. s/d. Tradução
livre.). Assim, deixam como resultados a desmotivação e o desinteresse das crianças e dos

jovens, ficando no ar certa decepção da juventude com a escola, e, consequentemente, com a
formação cidadã, a qual se manifesta diariamente no desencanto e nas atitudes de apatia em
relação aos processos de ensino e aprendizado, e, também, no desânimo em se participar dos
projetos políticos de construção de um país.
Essa situação toda é consequência, como diz Aparici (2014), “[...] da desconexão
existente entre o que os jovens fazem dentro dos muros do centro educativo e o que fazem
fora deles.” (p. 320). Fora de aula, na internet, os sujeitos já estão praticando sua cidadania,
quando pertencem a grupos virtuais, compartilham seus conhecimentos com outros sujeitos
mundialmente conectados, participam em discussões abertas em diferentes sites, constroem
conhecimento coletivo, etc. Mas, a escola geralmente desconhece e desvaloriza esses espaços,
despertando a desmotivação nos estudantes e o sentimento de que a escola é só um
cumprimento obrigatório para haver acesso ao mundo do trabalho.
Contrário a isso, a formação cidadã deve ser coerente com a sociedade, aproveitando
as possibilidades sociais comunicativas e tecnológicas para contribuir na formação dos
sujeitos participativos e interessados na construção ativa de seu mundo, portanto é dever da
escola promover, por meio de sua prática, a consciência crítica, a participação e o entusiasmo
para entender, habitar e transformar o mundo, ou seja, promover a cidadania.
Se bem é certo que hoje em dia os jovem têm amplas oportunidades de participação e
acesso à rede e às diferentes informações, nem sempre essas opções são usadas da melhor
maneira,

As enormes possibilidades de acesso à informação também podem construir
muros entre as pessoas e o mundo dos significados e do conhecimento, se a
cidadania não tiver as competências necessárias para acessar as fontes de
informação de modo crítico, e ser ao mesmo tempo criadora de conteúdos
virtuais. (APARICI e OSUNA, 2014. p. 318).

Então, é dever fundamental da escola responder às essas necessidades, os interesses e
os modos de participação cidadã que a sociedade vai apresentado, com o propósito de cumprir
sua função política e social para as maiorias e não só para aquelas pequenas elites com
possibilidade de trocar dinheiro por direitos.
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Entretanto, em uma sociedade de desenvolvimento desigual – como as latinoamericanas- as probabilidades de exclusão são grandes e se manifestam não na negação de
direitos explicitamente, mas no fato de não serem oferecidas as garantias para a execução
deles, refere-se então a uma condição sub-cidadã. Por sub-cidadania retoma-se a ideia
argumentada por Tuzzo (2014) onde explica que “Subcidadania seria, via de regra, aquilo que
está abaixo da cidadania, o que falta para ser cidadão significa ser um subcidadão” (p. 162).
Mesmo tendo direitos cidadãos reconhecidos teoricamente, a condição sub-cidadana envolve
a maior parte da população, pois essa teoria dificilmente se reflexa na pratica. Nesse mesmo
sentido, San Martin (2003) coloca que,

A participação cidadã requer hoje para seu exercício de novas competências
sociais e mais amplos conhecimentos e informação. Se estes insumos não
chegarem (sobretudo aos setores da população mais excluídos) se produz o
que hoje afeta grandes setores da população latino-americana: uma cidadania
denegada. (SAN MARTÍN, 2003, p. 97. Tradução livre.).

Por cidadania denegada, Durston (1996) compreende a exclusão dos grupos étnicos,
rurais, pobres etc. das possibilidades de exercerem sua cidadania. Exclusão que se manifesta
“pela discriminação racial, pela ausência de espaços de participação dentro do seu habitat, e
também pela falta de acesso ao conhecimento necessário para a cidadania [...]” (p. 2. Tradução
livre.).

Em outras palavras, não é suficiente reconhecer direitos na teoria, é ainda mais
importante garanti-los na prática. Assim, para alcançar a condição de cidadãos, é fundamental
dispor, na práxis, tanto do direito à informação quanto à educação. E, para essa conquista a
escola é uma via de grande importância, pois, como dito, é o sistema educativo o mecanismo
pelo qual se estruturam as bases sociais e os princípios para a construção do país.
No que se refere ao direito à informação implica não só direito e a habilidade de
acessar a informação livre e verídica, mas a faculdade de escolha crítica e também a
capacidade de domínio para se comunicar, para se expressar, segundo Marques de Melo
(1986) “Não basta portanto que a lei assegure a todos a liberdade de expressão. É
imprescindível dotar a todos da capacidade de saber, fazer, transformar e criar” (p. 69) .
Em relação ao direito à educação, não se trata só de garantir acesso à educação formal
para todos, há ainda mais uma importante questão: a qualidade e atualidade do que é
ensinado, bem como quais os aspectos que a sociedade está precisando fortalecer nos
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cidadãos da sociedade de hoje. Reconhecer que os meios de comunicação funcionam
paralelamente à escola tradicional - e até com maior força -, obriga a escola reformular-se
para fortalecer a formação cidadã, segundo Marques de Melo (1986),
Alterar o panorama implica em educar os nossos cidadãos para consumir a
informação, especialmente aquela que está disponível nos meios de
comunicação de massa. E consequentemente através do domínio da
informação, descobrir os direitos básicos da cidadania e lutar pela sua
observância. (p. 76)

Enfim, a formação cidadã não só requer do reconhecimento de direitos, deveres, mas
também do cultivo dos valores cidadãos para fazer nascer a cidadania e ultrapassar a condição
de Subcidadania, não como imposição, mas como resultado de um processo crítico de
compromisso e responsabilidade. Requer também, ademais das habilidades de pensamento,
das habilidades técnicas para exercer seu direito à expressão e diálogo nas características da
sociedade contemporânea.

Dessa maneira, a escola está sendo chamada a fortalecer as

capacidades cidadãs nos jovens, evitando cair na, já exposta, subcidadania ou cidadania
denegada.
Isso implicará, para a escola, pensar a cidadania ligada com as grandes mudanças
sociais, econômicas, políticas, culturais; acolher e vincular as novas linguagens,
sensibilidades, as (des) e (re) territorialidades que determinam as novas maneiras de
participar, de se narrar e dialogar na época da sociedade da informação e comunicação. O que
também não implica só em ampliar o conjunto de direitos para incluir o direito a ter email,
garantir o acesso à internet e às tecnologias digitais; pelo contrário, é segundo uma relação
dialógica com as dinâmicas sociais, políticas, culturais e midiáticas que a escola deverá
centrar o foco da formação cidadã.
Uma nova concepção do exercício de cidadania, que retome o diálogo como ato de
transformação e de criação, e não só de transmissão de ideias de um sujeito para outro. E,
nesse sentido, promova a discussão e a participação crítica na construção do projeto político
de cada país e, com isto, para construções democráticas. Levando em consideração que, na
atualidade, o cidadão interage com diferentes instituições sociais mediadas pela tecnologia, a
qual possibilita reconfigurações e dinâmicas comunicativas próprias de interatividade.
Segundo Orozco (2014), essas dinâmicas comunicativas, que têm lugar na sociedade
contemporânea, fazem com que seja necessário pensar, além das cidadanias política,
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econômica, social e cultural, também numa cidadania comunicativa, entendendo, como
condição comunicativa, “o fato inescapável da múltipla interação entre audiências, usuários e
telas.” (OROZCO, 2014. p. 94). Essa cidadania comunicativa, segundo o autor, deverá partir
de duas perguntas: “De um lado, a questão sobre o que um cidadão deve apreender ante as
telas e, por outro, sobre como facilitar-lhe esse aprendizado a partir de uma intencionalidade
educativa contemporânea”. (OROZCO, 2014. p. 98).
Perguntas essas que se relacionam diretamente com o papel educativo e formativo que
compete à escola. Por um lado a importância de se pensar nas interações que os cidadãos têm
com as diferentes telas (seja da TV, do PC, do telefone, etc.), e os diferentes controles que por
meio delas se exercem; e, por outro, discutir a natureza tecnológica de cada meio e as
possibilidades expressivas que isso engloba. Nesse sentido, o autor defende que, diante dessas
duas perguntas, é importante pensar em novas alfabetizações, as quais “[...] têm a ver com a
linguagem própria de cada tela, mas não somente como código linguístico abstrato, mas como
expressão situada e distinta de cidadãos também situados.” (OROZCO, 2014. p. 100).
Concorda-se com os autores quando acrescentam que é tão importante desenvolver,
nos cidadãos, a dimensão interpretativa, que permite interagir com as telas e entre os
cidadãos, quanto a dimensão e capacidade de produção, pois, nesta cidadania comunicativa,
os receptores se convertem também em emissores. A cidadania comunicativa é, pois, mais um
desafio para ser assumido pela escola. E com isto, desenvolver relações dialógicas tanto em
seu interior quanto nas suas relações com as demais esferas e instituições sociais,
possibilitando aos cidadãos críticos compartilhar códigos e construírem juntos seus ideais e
utopias, próprias de uma sociedade em transformação.
Pensar uma cidadania comunicativa a partir dos sistemas educativos converte-se em
uma necessidade maior, pois, pelas características de acesso, interatividade, informação,
compartilhamento, interconexão etc., que possibilita a tecnologia hoje, o fortalecimento dessa
cidadania comunicativa permitiria compreender e potencializar o aprendizado e a formação
das outras cidadanias. Nesse sentido, como coloca Piscitelli (2009), “O verdadeiro desafio em
termos de alfabetização digital é acercar ferramentas poderosas e sofisticadas às mãos das
massas, e não concentrá-las nos usos, aspirações e demandas da elite” (s./d. Tradução livre.).
Pois a concentração nas mãos de poucos converte-se em mais uma exclusão e injustiça social
na qual aqueles já privilegiados socialmente, bem seja por pertencer a uma classe social alta,
ou por ter umas condições de tranquilidade e até pelas vantagens do capital simbólico
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herdados ou simplesmente por não ser parte dos grupos minoritários excluídos são quem
seguem levando as melhores oportunidades de formação de acesso. E os pobres, negros,
classe sociais baixas etc. continuam destinados a estar limitados enquanto ao acesso ao
conhecimento e às ferramentas para construí-lo, gerando assim uma infinita cadeia de
desigualdades cidadãs e de subcidadanias ou cidadanias denegadas que desencadearão em
desigualdades sociais, culturais, políticas e econômicas. É justamente essa a tarefa de romper
com essas desigualdades cidadãs o desafio que esta se exigindo da escola.

3.1 CIDADANIA NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.
As infinitas possibilidades de acesso, produção e divulgação de informações de
diferentes maneiras, as quais o desenvolvimento da tecnologia trouxe, estão ocasionando
mudanças culturais, sociais, políticas, econômicas. O fácil acesso e a interação constante que
a tecnologia digital permite a seus usuários, por meio de blogs, redes sociais (twitter,
facebook, Google, youtube, etc.), emails, comunidades de aprendizagem on line etc. abre para
o cidadão, desta época, um grande cenário de novas trocas simbólicas, novos modos de
consumo, novas linguagens e novas formas de sociabilidade, aprendizagem, coletividade,
num novo espaço caracterizado pela des-territorialidade, atemporalidade, a liberdade da
palavra e a interconexão: o ciberespaço.
Segundo Lemos (2010), o ciberespaço se configura como a nova esfera pública na
sociedade da informação e a comunicação, tendo certas vantagens democráticas como, por
exemplo, a união da força possibilitada pela interconexão mundial, a liberdade de expressão,
recepção e produção de informação, entre outras. Vantagens essas que permitem a
consolidação de características culturais, produto dos novos modos de interagir na sociedade
digital, surgindo, assim, o que o autor denominou como cibercultura.
Ainda segundo o autor, “O surgimento da cibercultura implica novos sentidos da
tecnologia com a emergência do paradigma informacional. Este instaura a passagem do modo
industrial (material e energético) para o informacional (eletrônico-digital)” (LEMOS, 2010. p.
22). Nesse sentido, o autor defende que são três os princípios da cibercultura: a liberação da
palavra, a conexão mundial e a reconfiguração social, cultural e política.
O primeiro princípio – a liberação da palavra - refere-se às possibilidades de expressão
oferecidas pelas ferramentas digitais, como os blogs, wikis, redes sociais etc., as quais
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aumentam a conversação mundial em termos da possibilidade tanto nos atos de consumir
quanto de produzir e distribuir informação, criando uma opinião pública fora do monopólio
dos meios tradicionais de comunicação.
O segundo – a conexão mundial - implica uma interconexão mundial ou a inteligência
coletiva (denominada assim por Levy). Princípio que se refere à constituição e o
fortalecimento que têm as redes. Tudo está interconectado desde os PC até as cidades e as
pessoas. Refere-se, assim, à potência que tem a descentralização e interconexão das
informações e às implicações políticas no desenvolvimento de uma ciberdemocracia.
As reconfigurações e fortalecimentos sociais e culturais, produto dos dois princípios
anteriormente mencionados, fazem parte do terceiro princípio, o de reconfigurações, o qual
argumenta que o ciberespaço está distencionando o sistema massivo de informação para a
emergência de funções pós-massivas. “O sistema pós-massivo permite a personalização, o
debate não mediado, a conversação livre, a desterritorialização planetária” (LEMOS 2010. p.
27). O autor coloca esses três princípios da cibercultura como pilares importantes para se
entender e contemplar os desafios da ciberdemocracia, ademais argumenta que,

O ciberespaço é um ambiente complexo, e a cultura política cresce nesse
caldo efervescente, gerando novos processos e produtos. A nova potência de
emissão, da conexão e da reconfiguração, os três princípios maiores da
cibercultura, estão fazendo com que possamos pensar de maneira mais
colaborativa, plural e aberta. (LEMOS, 2010. p. 27)

Assim, se na época grega existia o espaço físico de debate, aquele lugar chamado
Ágora, onde ocorriam as discussões e reflexões dos tópicos socialmente importantes e que se
faziam por meio das falas, da oralidade; no século XXI, essa conceituação de Ágora foi
transformada. O ciberespaço se torna uma nova ágora pública, na qual as diferentes
linguagens são o meio de expressão que abre maiores possibilidades de acesso e de
participação, além de novas opções de consulta e escolha nas fontes informacionais. Há novas
liberdades de afiliação política, ideológica, reconfigurando a comunicação, que deixa de ser
de um para todos, para ser de todos para todos.
De acordo com Levy: “Os valores e os modos de ação trazidos pela nova esfera
pública são a abertura, as relações entre pares e a colaboração.” (LEVY, 2010, p. 13). Essa
abertura permite que haja maior intercâmbio e participação de diferentes posturas na rede, o
que, sem dúvida, torna mais democrática a comunicação pública nesses meios.
Características, como a possibilidade de consumo, produção e distribuição de
mensagens de modo livre e descentralizado; a possibilidade de acessar a informações que os
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meios tradicionais nem sempre oferecem; a união de forças para defender causas justas; a
produção colaborativa ou inteligência coletiva, etc. fazem parte das possibilidades que a
tecnologia digital oferece. Mas, embora ela seja uma grande possibilidade para a construção
de uma sociedade mais democrática e participativa, são apenas as ferramentas, portanto, é
importante reconhecê-las como a realidade atual, cultivar a atitude de consciência crítica,
política e cidadã dos sujeitos, mas também garantir o acesso e capacidade de uso. Deste modo
possibilitar a apropriação das ferramentas e meios tecnológicos e de comunicação atuais para
com isto conseguir potencializar as relações dos sujeitos com a suas realidades, evocando as
palavras do Freire (2000): “A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de
estar com ela e de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o
seu mundo. Vai dominando sua realidade [...] vai acrescentando a ela algo que ele mesmo é o
fazedor” (p. 51).
Dessa forma, para que a democracia e, de fato, a cidadania, especialmente, a
comunicativa sejam condições reais e objetivas na sociedade, é preciso garantir a
alfabetização como processo político libertador e conscientizador, assumindo que a
conscientização, como defende Freire, (1970) “[...] não pode existir fora da práxis, ou melhor,
sem o ato ação-reflexão” (p. 26). Então, uma alfabetização nesta época dever ser sobretudo
uma alfabetização comunicativa e política, que convide “[...] a assumir uma posição utópica
frente ao mundo” (p. 27). Entendendo que a utopia, para ele, “é a dialetização dos atos
denunciar e anunciar, o ato de denunciar a estrutura desumanizante e de enunciar a estrutura
humanizante” (p. 27).
Assim, para os cidadãos transformarem o seu mundo, é preciso um forte compromisso
utópico que permita, além de denunciar, anunciar sua criação. É nesse ponto que as
tecnologias digitais (logo de uma conscientização política e libertadora) se apresentam como
um espaço potencializador da cidadania, por permitir não só a denúncia do mundo, mas a ação
crítica do sujeito na criação do seu próprio mundo, em palavras de Levy (2010),

Sempre que podemos produzir com voz livre (liberação do polo da emissão),
nos organizar, conectar e produzir coisas coletivamente [...], iremos, com
certeza, produzir reconfigurações nas instituições culturais, no fazer político,
no espaço público, na democracia” (p. 83).

Nessa perspectiva, fica clara a necessidade de processos de formação comunicativos
no cenário da educação que permitam desenvolver com os sujeitos uma posição ativa, crítica e
cidadã no mundo. Isso convoca a pensar que o sistema atual de educação embasado em
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hierarquias, transmissões de informação, imposições, submissões e obediências, relações
verticais, monólogos iluministas, homogeneidades e repressões não é mais o modelo de
educação que a sociedade da informação está precisando, mas o que é preciso hoje na
educação não é mais a memorização de dados, pelo contrário, é a capacidade tanto de
interpretação e compartilhamento desses dados, quanto a capacidade de produzir
conhecimento, novas relações democráticas no acesso ao conhecimento e o rompimento das
relações de poder historicamente construídas pela academia, a igreja e a política.
Ora, a educação é um processo para toda a vida que não se pode determinar pelo uso
de ferramentas, nem atividades técnicas, é um processo em constantes mudanças, que deve ser
reinventado constantemente, onde o que é realmente importante trata-se de formar cidadãos
que se apropriem do seu espaço público e de seus direitos democráticos, para tomar controle
do seu entorno e construir ao redor dele. Em palavras de Aparici e Osuna (2014), isso implica
“um processo inacabado e contínuo, em que a construção de conhecimento é uma versão beta
permanente.” (p. 326).
Logo, potenciar a liberdade e a criatividade desde a escola é importante para formar a
autonomia, a crítica e o compromisso cidadão. Portanto, é um grande desafio tanto educativo
quanto político e social reconfigurar e repensar a cidadania e a educação como práticas
permanentes e fundamentais para responder às necessidades de construção de mundo hoje e,
desse modo, devolver a esperança de que é possível fazer um mundo melhor.

3.2 EDUCAR CIDADÃOS NA ESPERANÇA, UMA APOSTA PARA REPENSAR O
MUNDO.

Vontade e liberdade são dois elementos que fazem a diferença na hora da
aprendizagem, pois se aprende muito mais facilmente aquelas coisas que nascem pelo gosto e
desejo de cada sujeito do que aquelas que são impostas pelo professor ou pelo sistema
educativo. Segundo Ferres (2008),

Numa cultura digital, na que as máquinas cumprem melhor do que as
pessoas a função de transmitir informações, os educadores e educadoras
deveriam recuperar uma função primordial: a de despertar o desejo, a de
propagar o entusiasmo, a de conseguir que o estudante converta em objeto de
desejo aquele que se pretende que seja objeto de conhecimento. (p. 63.
Tradução livre.)
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A imposição da aprendizagem, na qual se embasa nosso sistema educativo, restringe a
liberdade, enquanto desconhece as motivações e desejos dos estudantes e impõe conteúdos
pouco significativos e práticas que são similares às da pressão: O sinal para começar e acabar
aulas, os portões que fecham a escola, os uniformes, os comportamentos controlados, o
professor como vigilante, as falas verticais e monológicas dos professores etc., com isso tudo,
as escolas se parecem mais com prisões do que com centros de formação humana.
Essas práticas e outras tantas de imposições e desconhecimentos parecem deixar a
sociedade numa desilusão e desesperança generalizada. São adultos que consideram que o
mundo colapsou e demonstram isso aos jovens pela apatia, bem como jovens, que com seu
potencial intelectual e comunicativo, são reprimidos e limitados, e não são potenciados e nem
reconhecidos na escola. Esta que, por suas características, se converte só numa porta de
entrada para o mundo do trabalho, sendo para os jovens uma imposição mais dos pais, da
sociedade e da lei.
Uma sociedade que avança a grandes velocidades e uma escola que ainda resiste à
mudança criam um caos social, educativo, econômico, cultural etc. Portanto, é importante
modificar isso, para tanto, é necessário retomar a esperança de que um mundo melhor é
possível, mas, para isso, é preciso reavaliar os modos de fazer. Não se trata, pois, de parar o
mundo para transformá-lo, e sim, parafraseando a Freire, de esperar fazendo. Nesse sentido,
os educadores cumprem um papel importante, em palavras de Freire (1992),

Uma das tarefas do educador ou educadora progressista, através da análise
político sério e correto, é desvelar as possibilidades – sem importar os
obstáculos – para a esperança, sem a qual pouco podemos fazer porque
dificilmente lutamos, e, quando lutamos como desesperançados o
desesperados é a nossa luta suicida, um corpo a corpo puramente vingativo.
(p. 25. Tradução livre)

Nesse sentido, diante desse panorama fechado, que compõe atualmente a estrutura
escolar, e como um ato esperançador (e sem cair na lógica da salvação), a educomunicação se
apresenta na escola como possibilitadora e dinamizadora da sua prática educativa. Ela chegou,
na escola, como possibilidade de levar práticas e experiências de educação diferenciadas na
busca de se construir uma dinâmica de apropriação social do conhecimento a partir de
processos comunicativos, participativos e democráticos. São experiências que, incorporando
na prática os novos ecossistemas comunicativos, promovem sujeitos envolvidos e apropriados
dos meios de comunicação e da tecnologia, em geral, para construir, compartilhar, distribuir e
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criar coletivamente suas mensagens, tornando-se autônomos nos seus processos de
aprendizagem.
Sem pretensões de dizer que a educomunicação seja a resposta à pergunta, defende-se
que ela está devolvendo a esperança e a possibilidade de sonhar e fazer um mundo melhor,
um mundo construído pelos cidadãos nos processos educativos. Por que se não for a educação
o cenário para potenciar e ancorar os sonhos da sociedade, qual será o lugar?
A educação tem que ser possibilitadora das transformações, por isso, num mundo
comunicativo, a educomunicação se apresenta como um caminho viável para retomar e educar
os cidadãos na esperança. Esperança que caminhe na busca de um mundo mais justo e
democrático, esse é o motivo pelo qual deverá ser dialógica e crítica. Uma educação que
reviva a utopia compartilhada de pensar outro mundo possível, um mundo que cada um
constrói com seus aportes e suas experiências, um mundo que todos os cidadãos têm o dever
de refazer, é aí que a educomunicação se apresenta como possibilidade de assumir
responsavelmente a construção de cidadãos esperançados, críticos, participativos e
comprometidos com a transformação deste mundo em um mundo mais democrático, mais
justo e participativo.

3.3 ALGUMAS REFLEXÕES
Tem-se exposto até aqui a necessidade de uma mudança estrutural no sistema
educativo formal que permita reviver a motivação, o desejo e a crença das crianças e jovens
na escola como opção para construir conhecimento e formar cidadãos compromissados e
participativos na sua sociedade. O ideal pressuposto é que, além de garantir o acesso de todos
na escola, os governos garantam uma educação de qualidade, que foque seus esforços em
ensinar em pensar e não em obedecer e reproduzir. No entanto, não se tem garantido
completamente o acesso de todas as crianças e adolescentes à escola, e muito menos a
educação de qualidade. O acesso à educação não está garantido para todo mundo e, aqueles
que conseguem estar dentro do sistema formal de ensino ainda têm diferenças que continuam
demarcando as exclusões do sistema educativo, diferenças entre quem tem capacidade de
pagar uma escola particular para acessar ao conhecimento de maior qualidade e aqueles que
recebem a educação das escolas públicas que, geralmente tem grandes carências não só de
pedagogias efetivas, mas também de equipamentos, infraestruturas e tempo dos docentes para
se dedicarem com cada um dos estudantes. Diferenças estas que conduzem e caracterizam
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uma condição de subcidadania (Tuzzo, 2014) ou Cidadania denegada (Durston, 1996), as
quais se referem àqueles processos de exclusão e discriminação dos quais alguns setores
minoritários da sociedade são vítimas. Tanto a exclusão que nega o direito à educação de
crianças e adolescentes de setores afastados ou inclusos na área urbana, quanto aquela que se
manifesta na não garantia de uma educação de qualidade são fundamentais de se resolver para
construir um país democrático, justo e participativo, mas é uma questão que não só
compromete a escola, mas também os governos e as políticas públicas do estado sobre
educação e comunicação.
Logo, reconhecendo que a exclusão é um fato real e que existe tanto fora quanto
dentro da escola, retomam-se aqui os desafios aos que a escola contemporânea está sendo
chamada. Desafios como a reestruturação do seu modelo tradicional de comunicação, o
diálogo com a tecnologia e todas as suas implicações, com a sociedade do conhecimento, e
com isso tudo a redefinição do conceito de cidadania. Isto é pensar a escola numa lógica de
transgressão, não só para descolonizar o conhecimento, mas também para resignificá-lo e
reapropriá-lo.
Reestruturar o modelo comunicativo do sistema de ensino atual, o qual é um modelo
vertical, autoritário e monológico por um modelo mais horizontal e participativo, onde o
diálogo geste uma relação diferenciada entre professores e estudantes, permitirá pensar a
formação de cidadãos democráticos desde a prática mesma da democracia, apostando assim à
formação de cidadãos críticos, envolvidos com as dinâmicas da sociedade contemporânea,
imponderados e apropriados tanto para a escolha de conteúdos quanto para a produção das
suas próprias mensagens. Nessa perspectiva de sociedade atual, tanto a tecnologia digital
quanto os meios de comunicação são fatores fundamentais no fluxo de informação. No
entanto, sua presença na escola não determinam mudança alguma, mas sim, se converte em
possibilitadores de novas dinâmicas escolares importantes no processo de formação cidadã.
É nessa a perspectiva na qual a educomunicação “[...] nos apresenta uma filosofia e
uma prática da educação e da comunicação baseadas no diálogo e na participação, que não
exigem somente tecnologias, mas também uma mudança de atitudes e de concepções
pedagógicas e comunicativas.” (APARICI, 2014. p. 37).
Embora a educomunicação tivesse se gestado primeiro nos espaços educativos
informais, há alguns anos que se vem adiantando propostas e esforços por entrar na escola
como possibilitadora de outra concepção de educação, mais dialógica e participativa. Questão
esta que tem requerido debates, reflexões e pesquisas que tem dado como resultado a criação
de cursos profissionalizantes na área. Contudo, embora a criação desses cursos e a presença
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desta área na escola sejam conquistas significativas da educomunicação, a mudança é um
processo lento que requer da união de forças políticas, culturais e sociais.
Existem obstáculos que têm de ser enfrentados e vencidos. O
obstáculo maior é, na verdade, a resistência às mudanças nos
processos de relacionamento no interior de boa parte dos ambientes
educativos, reforçada por outro lado, pelo modelo disponível da
comunicação vigente, que prioriza, de igual forma, a mesma
perspectiva hegemonicamente verticalista na relação entre emissor e
receptor”. (SOARES, 2011. p. 37)

Obstáculos estes que, independentes do país, fazem parte de uma forte discussão na
América Latina na procura de uma educação que faça sentido para os jovens, logo cada
contexto social tem possibilidades e limites que condicionam o desenvolvimento das práticas,
uns com processos mais fortalecidos, outros ainda iniciando, outros com uma sistematização
maior etc. Mas o realmente importante é contemplar e fortalecer propostas educativas que
reinventem e permitam refazer a proposta atual das instituições educativas, nesse sentido, o
que a educomunicação pretende e garante é “[...] fazer ver que mesmo a didática mais
tradicional tem muito a se beneficiar de procedimentos que motivem à aprendizagem.”
(SOARES, 2011. p. 46)
Por fim, sem pretender dizer que a educomunicação seja a salvação da educação
escolar sim, é preciso dizer que é uma área que aposta por transformações cidadãs, educativas
e comunicativas significativas e coerentes com as necessidades sociais deste tempo. Tem-se
demonstrado resultados positivos em diferentes experiências educomunicativas em espaços
educativos tanto formais quanto informais, no entanto, o caminho da educomunicação é
bastante longo de percorrer e de muitos obstáculos por superar, pois os contextos políticos e
educativos de nosso continente Latino-americano nem sempre estão abertos de pensar e
refletir verdadeiramente a educação, entre outros motivos, porque a educação escolar
historicamente tem sido um modo de controlar a sociedade e de reproduzir os padrões
impostos, inclusive reproduzir as desigualdades sociais, e, nesse sentido sua prioridade não é
ser crítica, pois educar cidadãos críticos representa um grande perigo para os sistemas de
opressão e alienação, de consumo e capitalismo que são características dos sistemas políticos
e econômicos dos nossos países na América Latina.
Então, ainda que o caminho seja longo e cheio de entraves vale a pena continuá-lo
fazendo com que as experiências educativas cotidianas sejam práticas democráticas, dialéticas
e participativas, isto como caminho de resistência e esperança de um mundo melhor. É isso o
que a educomunicação possibilita.
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4. METODOLOGIA
4.1 PESQUISA QUALITATIVA
A presente pesquisa visa ser uma tentativa para compreender os aportes na construção
de cidadania que se fazem desde as licenciaturas na área de educomunicação tanto no Brasil
quanto na Colômbia. É uma pesquisa qualitativa de tipo teórica, embasada na análise de
conteúdo da Bardin, retomando a técnica de análise categorial por ela proposta, a qual é
definida pela autora como,
Uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto
por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero
(analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são
rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de
registro, no caso da analise de conteúdo) sob um título genérico,
agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes
elementos. (BARDIN, 2010. p. 145)

Então, pretende-se realizar um estudo qualitativo teórico categorizando os documentos
oficiais que materializam os ideais e objetivos de cada licenciatura. Segundo Taylor e Bogdan
(1994) “Um bom estudo qualitativo combina uma compreensão em profundidade do cenário
em particular estudado com intelecções teóricas gerais que transcendem esse tipo particular de
cenário” (p. 20. Tradução livre), nesse sentido o foco desta pesquisa permite pensá-la como
qualitativa porquanto pretende entender como é que aquelas teorias e debates teóricos sobre
os temas de cidadania e educomunicação se materializam na criação de cursos de graduação
em esses contextos particulares.
O instrumento de observação criado para esta análise foi embasado no formato para
apresentação de cursos do Ministério de Educação do Brasil, instrumento esse que é
estruturado em três grandes categorias de análise e cada uma delas contém outras
subcategorias que permitem reunir os elementos em comum para abarcar o tema amplo da
categoria. Elas foram criadas tendo como referências as qualidades de “Exclusão mútua”,
“Homogeneidade”, “Pertinência”, “Objetividade e a fidelidade”, e a “Produtividade”
definidas pela autora.
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4.2 MÉTODOS DA COLETA

A coleta dos dados foi realizada por meio do acesso aos projetos políticos pedagógicos
de cada curso, para tanto foi necessário um primeiro contato com cada faculdade e por
suposto com os documentos oficiais dos PPC. Esse contato se realizou pessoalmente em cada
universidade, conseguindo com total abertura, o acesso aos documentos necessários.

4.3 A PESQUISA DE CAMPO: Aspectos amostrais.

Para esta coleta se teve como objeto de análise os PPC das duas licenciaturas
relacionadas com a área da Educomunicação: A Licenciatura em Educomunicação da
Universidade de São Paulo, Brasil e a Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa
da Universidad Tecnológica de Pereira, Colômbia. Ambas as licenciaturas são oferecidas
como cursos de graduação em universidades públicas. A primeira tem uma duração total de
oito semestres e atende uma média de 1.100 alunos por semestre e a segunda duração total de
dez semestres e atende uma média de 900 alunos por semestre.
A escolha das licenciaturas como objeto de estudo é motivada pela importância que
tem a escola e a universidade quanto à formação de cidadãos, e pelas contribuições, produtos
das reflexões e debates, que cada uma destas licenciaturas vem adiantando na construção da
cidadania na época denominada como a Sociedade da informação.
No Brasil, em 28 de fevereiro de 2011 o Departamento de Comunicações e Artes da
ECA/USP deu início à licenciatura em Educomunicação da Universidade de São Paulo. Com
esse curso de graduação se abriu um novo campo para a atuação de um novo profissional no
Brasil: o Educomunicador.
Por sua vez, a licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, criada pela
Escuela de Español y Comunicación Audiovisual da Universidad Tecnológica de Pereira,
iniciou-se no segundo semestre do ano 2004 e surgiu como produto das discussões e debates
sobre as necessidades de formar um novo profissional que pudesse entender as
transformações culturais que a sociedade contemporânea afronta. Assim este profissional é
um ator que circula no campo da Comunicação Educativa articulada com as novas tecnologias
de comunicação e informação e no campo da Educomunicação.
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O instrumento foi aplicado nos meses de Agosto e Setembro ao PPC da Licenciatura
em Comunicación e Informática Educativa, na Colômbia. E no mês de Novembro e
Dezembro ao PPC da Licenciatura em Educomunicação, na USP.

4.4 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE.
Como metodologia para o tratamento dos dados foi empregada a análise de conteúdo
de Bardin (2010) para a verificação e a interpretação da informação recolhida sobre os objetos
de estudo. “A análise de conteúdo procura conhecer aquilo que esta por trás das palavras
sobre as quais se debruça” (BARDIN, 2010. p. 45), ou seja, este tipo de análise procura
aprofundar e compreender as mensagens e as suas intencionalidades quando ditas, é por isto
que, para abordar os objetivos desta dissertação, esta metodologia se apresenta como
adequada. Para Bardin (2010), a análise de conteúdo é,

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das
mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permita a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens. (p.44)

Para chegar à categorização dos dados foi preciso passar uma etapa de isolar os
elementos, chamada pela autora como “Inventário” e, outra etapa de “Classificação”, na qual,
como indicado pela autora se repartem os elementos, e se dá certa organização às mensagens,
empregando o processo de categorização por caixas no qual “é fornecido o sistema de
categorias e repartem-se da melhor maneira possível os elementos à medida que vão sendo
encontrados” (BARDIN, 2010. p. 147).
Por tanto, neste estudo se analisaram todos os resultados obtidos em cada licenciatura
com o objetivo de compreender as possibilidades e os limites dos contextos que cada país
oferece e nos que a prática educativa se desenvolve, pretendendo estabelecer uma análise
crítica da construção de cidadania que as licenciaturas vinculadas na área da educomunicação
estão aportando nestes dois países.
Finalmente foi construída uma análise categorial para a interpretação dos dados, tendo
como resultado uma contribuição crítica sobre o tema da educomunicação e a as suas
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contribuições na construção de cidadania nos países Colômbia e Brasil através das
licenciaturas mencionadas.
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5. COLETA DE DADOS
Análise de Conteúdo - Roteiro de Observação
LICENCIATURA:
Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa

Universidade:
Universidade Tecnológica de
Pereira

1. Projeto pedagógico
1.1 O que levou a universidade à criação do curso?
 Pensar en la justificación de este programa de estudios, implica asumirlo desde
las dinámicas propias de la cultura contemporánea. Esto es, el considerar que
los objetos propios de los desarrollos tecnológicos aplicados a los medios de
comunicación e información no sólo han transformado las nociones de
espacialidad y temporalidad, sino que a través de dichos medios y de sus
recursos tecnológicos se ha hecho posible la experiencia de la instantaneidad y
la simultaneidad de sucesos y el conocimiento de culturas situadas en
coordenadas distintas.
 Desde una perspectiva cultural, puede decirse que los descubrimientos y
aplicaciones tecnológicas nunca han estado al margen, ni neutrales con respecto
a las competencias y los territorios de lo educativo, ni lo educativo ha podido
sustraerse de ellos. Se asume que de alguna manera la escuela, como expresión
del sistema educativo tradicional, ha ejercido influencias en los espacios
propios de las llamadas Industrias Culturales.
De otra manera, si el objeto último en la formación de educadores es procurar la
formación de ciudadanos conscientes de las dinámicas de su época, es apenas lógico
que en los rediseños curriculares propuestos desde el Ministerio de Educación , esté el
asumir dentro de sus objetos de formación el de las nuevas tecnologías de la
comunicación y la información, pues ellas se han convertido en los nuevos espacios
desde donde se viene desarrollando el ejercicio laboral, profesional y de ciudadanía en
entornos virtuales.
a. Perspectiva académica. Fundamentación conceptual
La investigación desde la recepción ha puesto de manifiesto los nuevos tipos de
interacción que se construyen entre los medios de comunicación y los espectadores y
entre éstos y los movimientos sociales, dando lugar a procesos de negociación,
resistencia y complicidad en las formas de representación hegemónica, con otras
prácticas culturales.
En contraste, en los documentos de las autoridades educativas, particularmente del
MEN, se observa una preocupación por involucrar los medios de comunicación y las
tecnologías de la información como instrumentos que apoyen la enseñanza; bien para
ampliar la cobertura, bien para aparentar una actitud modernizadora e innovadora,
mediante cursos que no logran modernizar el currículo; dejando de lado el
reconocimiento de que los estudiantes ya han internalizado los medios y las tecnologías
de la información con los cuales han establecido pactos de comunicación y afinidad
insospechados. Lo anterior significa que la escuela sigue asumiendo las estrategias de
la moderna comunicación audiovisual multimediada como ayudas educativas, inmersas
en la antigua tecnología educativa, ignorando los nuevos escenarios desde los cuales el
estudiante interactúa a través de otras formas de mirar, leer y dialogar, como
ciudadanos alfabetizados en la cultura de la visualidad y la iconología electrónica.
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b. Razones socioeducativas
Brindar a la población estudiantil de la región la posibilidad de formarse no sólo en los
saberes específicos desde el punto de vista teórico y práctico, sino de incentivar los
procesos creativos individuales, además de los colectivos y generar un espacio amplio
para la investigación de los interesantes procesos culturales que vive el Eje Cafetero
desde el impacto y la transformación que proponen los nuevos entornos de las
Tecnologías de Información y la Comunicación Educativa.
c. Razones legales
Corresponder a los lineamientos generales de la Constitución Política de Colombia de
1991 sobre el Estado Social de Derecho descentralizado, pluricultural y multiétnico que
propende por la reorganización del servicio público de la educación como función
social;
CONTEXTUALIZACIÓN
Los diversos y complejos procesos culturales que se vienen dando en el Eje Cafetero
muestran un potencial estudiantil muy interesado en el estudio de las disciplinas que se
recogen en los presupuestos de la Comunicación y la Informática Educativa y en su
puesta en práctica a través de la docencia, la investigación, la extensión y la gestión
cultural.

1.2 Quais os objetivos do projeto pedagógico educativo do curso?
- Ofrecer a la región y al país un programa académico de formación profesional en el
campo de la Comunicación Educativa articulada con las tecnologías de la
comunicación y la información para la educación (TCIE).
- Formar un profesional de la educación comprometido con las dinámicas culturales
contemporáneas y las tecnologías de la comunicación y la información para la
educación (TCIE), orientado a investigar, desarrollar y evaluar Proyectos Pedagógicos
mediados por dichas tecnologías, destinados a apoyar procesos de transformación
cultural.
- Promover el desarrollo académico de la Universidad Tecnológica de Pereira y
específicamente de la Facultad de Educación, en el campo de la Comunicación
Educativa, mediante el mejoramiento pedagógico y la cualificación de sus educadores,
así como de los educadores del sistema educativo nacional, regional y municipal.
- Ofrecer un espacio académico para la investigación formativa y la proyección social
en el campo de las TCIE, la Comunicación y la Educación.
1.3 Qual o perfil do egresso?
El licenciado en Comunicación e Informática Educativa es un educador focalizado en
los objetos de estudio de la comunicación educativa y las TCIE, que apropia el saber
pedagógico y el de la comunicación y los aplica a la gestión, diseño y evaluación de
Proyectos Pedagógicos Mediatizados para apoyar procesos de transformación cultural;
por lo tanto, podrá ejercer las siguientes funciones:
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DOCENCIA
En el campo de la comunicación y la informática educativas en las instituciones
escolares que adopten en su proyecto educativo institucional, PEI, la formación en
estas modalidades de lenguaje, como proyectos de recepción y/o de producción de
medios.
INVESTIGACION
En la búsqueda de estrategias para intervenir en proyectos de transformación cultural
en los nuevos entornos culturales y ambientes de aprendizaje
- Nuevos ambientes de aprendizaje
- Recepción y producción de medios para la educación
- Pedagogía y Comunicación
- Didáctica Audiovisual y de la Informática Educativa
EXTENSIÓN O PROYECCIÓN SOCIAL
Que le permitan articular las acciones educativas, de experimentación y los resultados
de la investigación, al desarrollo de nuevos entornos educativos y el diseño de
ambientes de aprendizaje apoyados con TCIE.
2. Matriz Curricular
2.1 Qual a organização da grade curricular.
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2.2 Quais as práticas implementadas pelos professores para que a
educomunicação esteja presente?
La adecuada formación en investigación en el programa de Comunicación e Informática
Educativas, busca fortalecer el sentido ético del investigador y de la investigación de tal
forma que estos puedan generar alternativas de intervención que impulsen el desarrollo
y crecimiento del país.
Las fases involucradas en el proceso de investigación formativa deben partir en primera
instancia, de un diagnóstico preliminar que detecte problemas no solucionados y
evidencie diferentes líneas de acción para identificar diagnósticos situacionales y trazar
árboles problémicos y posibles hipótesis. Paralelo a este proceso se reconoce un
contexto, esto es, se hace una ubicación espacio-temporal con el fin de identificar los
obstáculos que condicionan el ejercicio investigativo, finalmente se hace la formulación
de un proyecto que se convierte en la materialización del proyecto pedagógico
mediatizado.

2.3 Qual a estrutura e funcionamento da pedagogia de projetos

Los proyectos de investigación que surgen en el proceso de formación están dirigidos a
impactar diferentes escenarios que estén vinculados con las tecnologías de la
comunicación y de la información, en este sentido se abren como campo de
investigación la creación, diseño y rediseño de nuevos ambientes de aprendizaje desde
una mirada educomunicativa, la recepción y producción de medios para la educación
tanto desde entornos virtuales como presenciales, la pedagogía y comunicación desde la
interacción en el aula, la emisión y recepción de mensajes educativos, la didáctica
audiovisual y de la informática educativa y el análisis de los discursos mediáticos y en
general de la cibercultura.
Dentro de los núcleos temáticos se encuentran la epistemología de la ciencia, el diseño y
metodología de la investigación, la formulación, evaluación y gerencia de proyectos y la
responsabilidad social del investigador.
3. Informações complementares
3.1 Quais as expectativas da formação profissional do curso?
Hacen parte del perfil profesional del Licenciado en Comunicación e Informática
educativas desarrollar estrategias para intervenir en proyectos de transformación
cultural en los nuevos entornos y ambientes de aprendizaje que involucra los medios
para la educación.
En este sentido la investigación formativa busca integrar en el futuro licenciado la
voluntad, curiosidad, imaginación, observación y sensibilidad frente al proceso
investigativo a partir del conocimiento de las herramientas teóricas básicas en
investigación cuantitativa y cualitativa y su articulación en el reconocimiento del
contexto, para lo cual es necesario generar aproximaciones críticas al momento
histórico que vive el país e identificar aquellos problemas a ser investigados.
La comunicación desde una perspectiva educativa se transforma en una posibilidad que
genera y dinamiza las diferentes interacciones que se dan entre la comunidad y las
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instituciones. Por esta razón el Licenciado en comunicación e informática educativa se
forma como un sujeto activo, crítico y con capacidad para la gestión cultural para
generar nuevas posibilidades y revertir las realidades sociales. El uso de las nuevas
tecnologías desde una reflexión crítica y con una mirada educativa, es clave para los
nuevos retos que está proponiendo el nuevo paradigma de la sociedad de la
información, que necesariamente se debe asumir desde la educación, para la educación
y al servicio de la educación.
3.2 Como o curso trabalha e contempla a educomunicação e cidadania? Que
opções implementa em torno da questão Educomunicação e Cidadania?


Comunicación-educación (Eje temático para el estudio de todos los medios
audiovisuales)
En este eje se estudian los procesos de negociación y transformación cultural en
los cuales interviene cada uno de los medios audiovisuales, como productos
culturales ellos mismos o como instituciones sociales en las que se insertan su
producción, circulación y consumo.
Además se analiza las estrategias didácticas para su diseño, uso y consumo en
los proyectos educativos que se propone este programa. Contribuye
especialmente a la construcción de la Pedagogía de la Comunicación y de la
Didáctica Audiovisual e Informática en las cuales se resume.



A través de las prácticas pedagógicas, como una de las primeras instancias de
contacto con el medio externo se llega a la comunidad, y a partir de la
participación en proyectos específicos, se pretende que nuestros estudiantes
empiecen a generar un impacto en las diferentes instituciones en las cuales se
desarrollan estas prácticas.
De igual manera, el programa se vincula con la sociedad a través del trabajo
realizado a partir de convenios interinstitucionales, como acuerdo de
voluntades, entre los estudiantes, los docentes y las instituciones. Este trabajo
permite articular el componente teórico abordando las áreas de comunicación,
pedagogía y tecnología para dar respuesta a la solución de problemas que se
evidencian a partir de los diferentes diagnósticos que se hacen en las
instituciones a intervenir.

3.3 Que projetos de extensão estão presentes com o apoio dos professores?


Actualmente el programa cuenta participación de sus estudiantes y practicantes
en distintas instituciones educativas de la ciudad, en las cuales, además de ser
escenarios de su práctica, abordan la elaboración y ejecución de propuestas
institucionales en pro de su mejoramiento A través del fortalecimiento y apoyo
al desarrollo de programas de especialización se busca impactar la comunidad
en las áreas específicas de los saberes de nuestro programa. Tal es el caso de la
Maestría en Comunicación Educativa, la Maestría en Lingüística, la
Maestría en Literatura, la Maestría en educación, del Doctorado en
Ciencias de la Educación y sus diferentes líneas de investigación, y el nuevo
programa de Especialización en didáctica de la Lengua Materna. Algunos de
estos programas cuentan con la participación de varios de nuestros profesores.
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El Proyecto Pedagógico Mediatizado, se orienta a formular, aplicar y evaluar un
proyecto pedagógico mediatizado; esto es, el diseño, desarrollo y evaluación de
un ambiente de aprendizaje articulado en las NTCI en un entorno educativo
para intervenir en los procesos de transformación cultural, mediante las
estrategias de comunicación educativa que se propone este programa. El
Proyecto Pedagógico

Análise de Conteúdo - Roteiro de Observação
LICENCIATURA:
Licenciatura em Educomunicação

Universidade:
Universidade de São Paulo

1. Projeto pedagógico
1.1 O que levou à universidade à criação do curso?
Ao completar 45 anos de vida acadêmica, que a projetou como a mais reconhecida instituição
de formação na área da comunicação social do país, a Escola de Comunicação e Artes –
ECA/USP se propõe a repensar sua relação com a universidade e a própria sociedade,
perguntando-se sobre o sentido, a congruência e a atualidade dos cursos de graduação, das
atividades de extensão e de programas de pós-graduação que oferece. Por sua vez, no
contexto da Universidade, aponta-se para a necessidade de a USP olhar mais profundamente
para seu papel de universidade pública frente à sociedade brasileira, trazendo, além do mais,
para o debate, no âmbito da graduação, uma pauta que inclui efetivo compromisso com a
melhora da educação pública e interesse mais atento aos avanços tecnológicos.
Razões Acadêmicas:
 Ao examinar documentos gerados a partir da LBD, como as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio, encontra-se claramente enunciada a necessidade de o
ensino superior preparar especialistas na inter-relação Comunicação/Educação para
atender demandas específicas dos currículos escolares em nível de ensino básico.
 No caso do Ensino Médio, a resolução CEB No. 3, de 26/06/989, ao deter-se nas áreas
de conhecimento sobre as quais devem ser elaborados os currículos, introduz o tema
da comunicação, garantindo-lhe lugar central na proposta de políticas públicas de
educação.
 O CCA/ECAUSP entende que as pesquisas que vem produzindo em nível de pósgraduação, bem como as práticas com as quais seus docentes estão vinculados, no
âmbito da extensão, asseguram-lhe um espaço a ser ocupado: o da formação de um
profissional voltado para a inter-relação Comunicação/Educação, nas distintas
atividades e âmbito em que ela ocorre, consubstanciada na prática da gestão da
comunicação e suas tecnologias nos espaços educativos, atendendo uma demanda da
própria sociedade.
A licenciatura em Educomunicação é uma nova habilitação voltada a preparar profissionais
em condições de dedicar-se às práticas educativas relacionadas ao ensino da comunicação,
suas linguagens e tecnologias, atendendo às normas criadas pela LDB –Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional
Razões Políticas
 De acordo com o Programa de Formação de Professores, elaborado pela Comissão
Permanente de Licenciatura da USP, “A formação de professores deve partir da noção
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de que a docência não se realiza num quadro abstrato de relações individuais de ensino
e aprendizagem, mas dentro de um complexo social e institucional”. É justamente esta
a linha adotada pelos textos da Lei de Diretrizes Curriculares e dos Parâmetros
Curriculares quando postulam uma maior proximidade entre a escola e os diferentes
sistemas e processos comunicacionais. Nesse sentido, o ensino da comunicação e suas
linguagens foram identificados pelos legisladores e enunciados pelo relator final da
LDB, como fundamental para a formação dos jovens no contexto das sociedades
complexas nas quais vivemos. Desde então, sob diferentes circunstâncias e formas de
proposição, documentos legais expedidos em vários níveis, desde o federal ao
municipal, predicam a necessidade de tratar a comunicação e particularmente a
“Comunicação educativa”, “Comunicação-Educação”, ou Educomunicação, como
política pública.
A transformação da prática educomunicativa tal como descrita pelas pesquisas do
CCA em “Política Pública” pode ser constatada em duas circunstâncias: na aprovação
da denominada “Lei Educom”, em São Paulo, e na criação do “Programa de
Educomunicação Socioambiental” pelo Ministério do Meio Ambiente, em Brasília.
Os dois fatos apontam para a emergência de um quadro absolutamente favorável à
criação e implantação de uma graduação em educomunicação, em nível tanto de
Bacharelado quanto de Licenciatura, para formar o novo profissional solicitado pelas
políticas públicas descritas.
1.2 Quais os objetivos do projeto pedagógico educativo da universidade
Objetivos Gerais:
1) Preparar um profissional consciente de seu papel na sociedade de modo a contribuir para a
formação cidadã, ética e democrática de crianças, jovens e adultos, tendo as relações
educomunicativas como base de sua ação;
2) Formar um professor capaz de atender as demandas no campo da docência da comunicação
nos diferentes níveis de ensino, conforme a legislação em vigor.
Por outro lado, a formação que vier a receber habilitará o licenciado a entender o complexo
universo representado pela inter-relação comunicação/educação e a nele intervir.
Objetivos Específicos
1) Estabelecer um fluxo permanente de intercâmbio cultural entre a Universidade de São
Paulo e os centros de pesquisa e docência de outros países que desenvolvem programas
na linha da educomunicação;
2) Pesquisar sistematicamente as relações comunicação/educação/cultura e suas tecnologias,
sistematizando os conhecimentos sobre os temas a partir da contribuição das teorias da
comunicação, das artes e da filosofia da educação;
3) Desenvolver paradigmas teóricos e metodológicos para uma leitura crítica dos processos
de comunicação e de suas aplicações ao mundo da educação formal, não formal e
informal;
4) Discutir as relações comunicação/cultura nos processos de aprendizagem que se dão nos
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espaços formais da educação presencial e nos programas de educação à distância.
1.3 Qual o Perfil do Egresso
Todo graduado na Licenciatura em Educomunicação estará habilitado, pois, para exercer
funções e executar trabalhos profissionais:
a) No magistério, como professor de comunicação, no ensino formal de nível básico;
b) Em organizações da sociedade interessadas nas distintas interfaces comunicação/educação,
em atividade de assessoria.
No magistério
A habilitação essencialmente prepara professores para dedicar-se às práticas docentes
relacionadas ao ensino da comunicação, suas linguagens e tecnologias, atendendo às normas
criadas pela LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
O exercício do magistério em comunicação dar-se-á nos diferentes níveis de ensino,
dependendo dos currículos implantados nas escolas públicas ou particulares de ensino do país.
No entanto, pelo que expressa a Resolução CEB No. 3, de 26/06/98, em termos do exercício
imediato, o ensino médio é o que mais exige a presença deste novo docente.
No que se refere ao ensino médio, a LDB abre possibilidades para que as unidades escolares
criem cursos profissionalizantes voltados para o campo da comunicação social, garantindo um
espaço específico para o exercício do magistério em disciplinas que cubram as teorias,
práticas e linguagens da comunicação.
Em assessorias
O educomunicador formado pela presente Licenciatura poderá exercer funções de assessoria
em escolas (educação formal), sempre que estas decidam pela implementação de projetos
interdisciplinares na interface comunicação, tecnologias da informação e educação, como
ocorre nas 455 escolas fundamentais do município de São Paulo que receberam a formação
dada pelo projeto Educomunicação pelas Ondas do Rádio, igualmente oferecido pelo CCAECA/USP, entre 2001 e 2004, através do NCE.
O licenciado em educomunicação estará academicamente habilitado a trabalhar junto a
programas de educação não formal, difundidos por organizações da sociedade, em benefício
de crianças adolescentes e jovens, sempre que tais programas pressuponham a interface
comunicação/educação.
No campo das assessorias destacam-se os projetos instaurados pela mídia para atender ao
sistema escolar, como vem ocorrendo com as produções cada vez mais numerosas das
televisões comerciais, educativas e comunitárias, das emissoras de rádio, das empresas
voltadas para a produção de sites educativos, bem como dos veículos impressos.

2. Matriz Curricular
2.1 Qual a organização da grade curricular.
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2.2 Quais as práticas implementadas pelos professores para que a educomunicação
esteja presente.

O LABIDECOM objetiva a participação de docentes-pesquisadores e discentes na
investigação do novo campo de interface desenvolvidas Comunicação /Educação. O
LABIDECOM atuará em três frentes:
a) Levantamento bibliográfico nacional e internacional sobre o tema
b) Mapeamento de experiências práticas na interface desenvolvidas nas Universidades,
nas escolas de ensino fundamental e médio, bem como nas Organizações da Sociedade
Civil.
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c) Aprofundamento conceitual, reflexão teórica e inovação e intercâmbio internacional
com universidades e organizações estrangeiras que tenham desenvolvido práticaspedagógicas no campo da Comunicação-educação , media liteacy, media education.
2.3 Qual a estrutura e funcionamento da pedagogia de projetos


O LABIDECOM (Laboratorio de Inovação, Desenvolvimento de pesquisas em
Educomunicação) pretende ainda desenvolver atividades empírico-práticas de
pesquisa, com a finalidade de criar propostas de ação, mediadas por dispositivos
comunicacionais; e propostas metodológicas criadas para a qualificação acadêmica de
pesquisadores, docentes, envolvendo alunos de graduação na iniciação científica e
alunos de pós-graduação da ECA/USP, bem como outros agentes sociais que
desenvolvam parcerias junto com a universidade.



Estágios e práticas educomunicativas.

3. Informações complementares.

3.1 Quais as expectativas da formação profissional do curso.

Competências Profissionais do Educomunicador:
1) Domine a pedagogia do tratamento da comunicação no espaço escolar, tanto como
conteúdo didático quanto como processo a ser adotado;
2) Conheça suficientemente as estratégias de planejamento, gestão e avaliação de planos,
programas e projetos na área da inter-relação comunicação/educação em espaços
educativos;
3) Faça uso dos recursos da informação e da comunicação em processos educativos, com
habilidades para implementar trabalhos colaborativos que envolvam especialmente os
educandos na arte da produção midiática;
4) Capaz de inserir-se no movimento mundial em torno de uma adequada “educação
para a comunicação” (media education, media literacy), desenvolvendo, ele mesmo,
ou assessorando outros docentes em trabalhos de “leitura crítica da mídia";
5) Capaz de entender e de interferir nas políticas públicas que legitimam a
educomunicação como nova área de intervenção social nos espaços educativos.
3.2 Como o curso trabalha a educomunicação e cidadania.
ESTÁGIOS
Objetivos da disciplina metodologia do ensino da comunicação com estágio
supervisionado.
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Contribuir para a formação do licenciado em Educomunicação privilegiando a análise e a
realização de práticas educativas nos espaços de educação formal articuladas pela interface
comunicação-educação. Possibilitar, a partir disso, o exercício do pensamento críticos e
reflexivo voltado para a ação educomunicativa nos espaços de educação formal. Fornecer por
meio da supervisão subsídios teóricos e práticos para a realização dos estágios curriculares.

3.3 Que projetos de extensão estão presentes com o apoio dos professores

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO



Curso de Especialização em Comunicação e Educação.
Curso de Especialização em Gestão da Comunicação
CURSOS DE CULTURA E EXTENSÃO















Educom.radio (2001-2004, Prefeitura de São Paulo)
Educom.TV (2002, Secretaria de Educação do Estado de São Paulo)
Em 2005, o Ministerio do Meio Ambiente adota o conceito de Educomunicação
Socio-Ambiental, abrindo uma linha de financiamento nesta área.
Curso Mídias na Educação (2006, Ministério de Educação e Cultura)
Programa “Mais Educação” (2008)
Curso de Cultura e extensão sobre as pesquisas em educomunicação (20014,
NCE/USP)
EVENTOS
Ao longo dos últimos 20 anos foram realizados seis Simpósios, Cinco encontros e um
Fórum sobre Educomunicação, encabeçados por docentes e pesquisadores do
CCA/USP.
Em 2011, durante o I Fórum de Professores e Pesquisadores e Estudantes de
educomunicação, promovido pelo NCE/USP em Recife, no espaço do Congresso da
Intercom, nasce a ABPEducom - Asociação Brasileira de Pesquisadores e
Profissionais da Educomunicação. Docentes e estudantes d curso de Educomunicação
passam a atuar nesta instituição.
O VI Simpósio de Educomunicação ocorreu em 2008, com o tema da
Educomunicação Socioambiental.
O IV encontro Brasileiro de Educomunicação ocorreu em 2012.
Em 2014, Seminário Internacional Comunicação y Educação: vinte anos de
contribuição à área de estudos.
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TABELA 1.
Quadro Categorial
1. Projeto
pedagógico

UTP
Antecedentes:
Dinámicas Antecedentes:
propias
de
la
cultura Necesidad de una
contemporánea. Mutua influencia coherencia (teoría y
entre
el
desenvolvimiento práctica)
entre
tecnológico y el territorio educación
y las
educativo. Respuesta a las dinámicas de la
demandas
de
la
región. cultura
Coherencia entre lo propuesto contemporánea.
por el Ministerio de Educación
Nacional, MEN, y los objetivos Objetivos:
de la licenciatura.
Profesional
Espacio de formación para el Eje comprometido con
Cafetero en las nuevas dinámicas las dinámicas de la
tecnológicas.
cultura
Objetivos: Profesional en el contemporánea.
campo de la Comunicación
Educativa.
Ciudadanos Perfil: Licenciado
comprometidos con las dinámicas enfocado en los
contemporáneas. Promover la objetos de estudio de
investigación y el desarrollo la
Comunicación
académico en el área de la Educativa.
Comunicación Educativa.
Perfil: Educador focalizado en
los objetos de estudio de la
comunicación educativa y las
TCIE, con actuación en la
Docencia, Investigación y
Extensión Social.
USP
Antedecentes:
Repensar a relação ECA-USP, Antecedentes:
Uinversidade-Sociedade
e Reconhecimento da
Educação
pública-Avanços Comunicação dentro das
tecnológicos.
políticas públicas de
Comunicação
nas
políticas educação gera a
públicas da educação.
necessidade de preparar
Produção de pesquisas da pós- um novo profissional
graduação
sobre
o
tema diferenciado para atuar
educomuniativo.
na área da
Necessidade de preparar um novo Educomunicação.
profissional na área EducaçãoComunicação.
Objetivos
Profissional consciente
Lei Educom (São
Paulo) do seu papel na
Programa de Educomunicação sociedade, que
Socioambiental (Brasília).
contribuía criticamente
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Objetivos:
Preparar
um
profissional
consciente do seu papel na
sociedade, para contribuir na
formação
cidadã,
ética
e
democrática
desde
a
educomunicação.
Formar um professor capaz de
entender as relações entre
comunicação- educação.
Perfil:
Professor capacitado para atuar
tanto no magistério quanto em
organizações sociais interessadas
nas interfaces de ComunicaçãoEducação.

2. Matriz
Curricular

na formação cidadã
desde a
educomunicação.
Perfil
Professor capacitado
para atuar na interface
Comunicação-Educação,
em áreas formais e não
formais da educação.

UTP
Áreas de formación: Tecnología
audiovisual
e
informática. Prácticas Educomunicativas:
Comunicación y Pedagogía. Formación en análisis de
Contexto
(electivas). medios y producciones
Investigación.
Formación mediáticas. Investigación-PPM
Ciudadana.
Prácticas Educomunicativas: Prácticas Educomunicativas:
Se inicia un proceso de Investigación-PPM
investigación (Diagnóstico de
problemas, líneas de acción,
árboles de problemas, posibles
hipótesis) que concluye con la
formulación
del
Proyecto
Pedagógico Mediatizado (PPM).
El PPM impacta escenarios
vinculados con las tecnologías de
la comunicación e información y
pretende
posibilitar
nuevos
entornos
de
aprendizaje
educomunicativos.
USP
Áreas de formação:
1. Formação específica.
Áreas de Formação
2. Iniciação à licenciatura.
Análise, produção e
3. Fundamentos teóricos e intervenção.
práticos da educação.
4. Fundamentos
Práticas
metodológicos de acordo educomunicativas:
com as normas para a
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licenciatura na USP.
5. Práticas
como
componentes curriculares.
Práticas Educomunicativas:

LABIDECOM

LABIDECOM
Pretende
ainda
desenvolver
atividades empírico-práticas de
pesquisa, com a finalidade de
criar propostas de ação, mediadas
por
dispositivos
comunicacionais; e propostas
metodológicas criadas para a
qualificação
acadêmica
de
pesquisadores,
docentes,
envolvendo alunos de graduação
na iniciação científica e alunos de
pós-graduação da ECA/USP,
bem como outros agentes sociais
que desenvolvam parcerias junto
com a universidade.
3. Informaçõ
es
Compleme
ntais

UTP
Expectativas: Intervención en
proyectos de transformación Expectativas:
cultural en los nuevos entornos de Intervención,
aprendizaje que involucran los transformación y
medios para la comunicación. La gestión cultural
Comunicación Educativa como mediadas por la
posibilidad que genera y dinamiza Comunicación
las relaciones comunidad – Educativa.
institución.
El Licenciado en
comunicación es un sujeto activo,
crítico y con capacidad para la Educomunicación
y
gestión cultural.
ciudadanía:
Eje
temático
Educomunicación y ciudadanía: ComunicaciónEje temático Comunicación- Educación.
Educación: estudia procesos de Prácticas Pedagógicas.
negociación y transformación
cultural en los cuales intervienen Proyectos de
medios de comunicación y extensión:
contribuye a la construcción de la Prácticas.
pedagogía de la comunicación y Proyecto pedagógico
de la didáctica audiovisual e mediatizado (PPM)
informática.
Se
analizan Apoyo a programas de
estrategias didácticas para diseño, posgraduación.
uso y consumo en los proyectos
pedagógicos
mediatizados.
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Acercamiento con la comunidad a
través
de
las
Prácticas
Pedagógicas. Participación en
proyectos específicos. Impactos
en esas instituciones. Articulación
del componente teórico en el área
de Comunicación, Pedagogía y
Tecnología para dar respuesta a
problemas identificados desde el
área de Investigación.
Proyectos de extensión: Prácticas
en
diferentes
instituciones
educativas de la ciudad. Vínculos
con programas de especialización,
maestría y doctorados de la
facultad. Proyecto Pedagógico
Mediatizado.
USP
Expectativas
Domine
a
teoria
da Expectativas:
Educomunicação e a use na sua Coerência entre teoria e
prática. Se insira nos processos prática.
Participação
mundiais em torno do tema de nacional e mundial no
Educação para a comunicação. movimento acadêmico
Entenda e interfera nas políticas educomunicativo.
públicas
que
legitimam
a Participação ativa nas
educomunicação como uma nova políticas públicas sobre
área do conhecimento.
a educomunicação.
Educomunicação e Cidadania:
Estágios
e
práticas Educomunicação e
educomunicativas nos espaços Cidadania:
formais e não formais de Estágios e práticas
educação.
Projetos de extensão:
Projetos de extensão:
Vínculos e participação nos Cursos de
cursos
e
projetos
de especialização e pósespecialização. pós-graduação e graduação e cultura.
cultura. Apoio e participação nos Eventos Nacionais e
eventos (Simpósios, seminários, Internacionais sobre
congressos
etc)
sobre Educomunicação
Educomunicação.
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6. ANÁLISE DE DADOS
Para abordar esta pesquisa teorica, decide-se utilizar como método a análise de
conteúdo de orientação bardaniana, retomando principalmente a técnica da análise categorial.
Desse modo, é realizado um roteiro de observação, em que são propostas três categorias
fundamentais para a compreensão e análise dos Projetos Políticos Pedagógicos de cada
licenciatura, a saber, 1)Projeto Pedagógico, 2) Grade Curricular e 3)Informações
complementais. Cada categoria é composta por outros subitens, que permitem aprofundar nas
especificidades de cada uma. A questão-problema que nortea este trabalho é: “Quais são as
contribuições que a área da educomunicação promove na construção da cidadania”, tomando
como referência dois cursos de licenciatura, a saber, a licenciatura em educomunicação, da
Universidade de São Paulo, no Brasil; e, a Licenciatura em Comunicación e Informática
Educativa da Universidad Tecnológica de Pereira, na Colômbia. A partir disso, analisa-se o
seguinte:

6.1 DO PROJETO PEDAGÓGICO

Ambos os cursos foram criados visando atender às demandas sociais, culturais e
educativas de uma sociedade envolvida em novas dinâmicas propiciadas pela necessidade de
pensar a concepção da comunicação e da educação conforme perspectivas novas, quebrando
os paradigmas que as assumem como áreas do conhecimento afastadas uma da outra. Os
avanços tecnológicos, as tecnologias de comunicação e educação, as novas linguagens e
formas de interagir que elas propiciam desataram a necessidade de formar um novo sujeito
que possa responder as demandas dessa nova sociedade, bem como levar a necessidade de se
pensar as possíveis relações entre as duas áreas. De tal forma que as propostas educativas de
cada país contemplaram nos seus documentos oficias a formação em comunicação dentro das
propostas formais de educação e das exigências mínimas dos Ministérios de Educação no
Brasil e na Colômbia. Perante dessas necessidades e mudanças, as duas universidades
coincidem no fato de propor a interface Comunicação e Educação como área de atuação.
As experiências nessa interface foram desenvolvidas, em sua grande maioria, nos
espaços informais de educação e por educadores populares. No entanto, o debate sobre o tema
materializou suas ideias na necessidade das faculdades de comunicação e educação pensarem
um novo profissional capacitado para atuar na sociedade contemporânea, o educomunicador.
No caso da USP, no Brasil e da UTP, na Colômbia, opta-se pela licenciatura como perfil
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profissional. Disponibilizar licenciaturas não só garante a formação de uma geração de
licenciados ligados aos debates sobre comunicação e educação e sobre as necessidades atuais
da sociedade, mas também a formação de crianças e adolescentes críticos, participativos e
dialógicos nas escolas, pois a escola seria um dos ambientes laborais do profissional.
No caso do Brasil, por um lado, o reconhecimento da comunicação dentre das políticas
públicas de educação, e por outro, a revisão do documento Lei de Diretrizes e Bases – LDB,
que enuncia claramente a necessidade de formar um especialista na intersecção
Comunicação/Educação, possibilitou um espaço laboral para o perfil profissional, o
educomunicador. Perfil este que, mesmo sem ser novo, não contava com reconhecimento
formal dentro do campo laboral. O Educomunicador, como dito pelo professor Soares, “[...] se
caracteriza por sua habilidade para coordenar projetos culturais e facilitar ação comunicativa
[...]. Existe neles uma preocupação pela democratização do acesso à informação [...]” ( 2014.
p. 147). Foi nesse sentido, que a USP aprovou, no ano de 2011, depois de duas tentativas em
anos anteriores, o curso da Licenciatura em Educomunicação, proposto pela Escola de
Comunicações e Artes –ECA.
No caso da Colômbia, a necessidade de corresponder com os alinhamentos gerais da
Constituição Política da Colômbia e as Lei 30 e Lei 115 de educação, fez com que o
Ministério de Educação Nacional – MEN se preocupasse com a inclusão dos meios de
comunicação e a tecnologia para o apoio dos processos de ensino. Porém, foi identificado pela
Universidade Tecnológica de Pereira que a inclusão tecnológica na escola entendia-se como
um apoio tecnológico imerso nas tecnologias tradicionais, caindo com isso, numa “lógica
eficientista”, como diria Orozco. Da mesma forma foi identificado o interesse da população
da região nos temas da educação e dos meios de comunicação. Razões pelas quais a UTP,
evidenciando a necessidade de formar um novo profissional, aprovou o curso de licenciatura
em Comunicación e Informática Educativa, proposto pela faculdade de educação, que forma
profissionais com capacidade de entender essas relações Educação-Comunicação e que,
mesmo sem fazer uma definição clara e objetiva no seu PPC, circula pela área tanto
educomunicação quanto da comunicação educativa como locais de fala do seu perfil
profissional
Ambas as universidades reconheceram, cada uma no seu cotexto, a emergência de uma
nova

configuração

cidadã

provocada

pelas

transformações

sócio-culturais-político-

econômicas, produto de uma sociedade globalizada, na qual o auge dos meios de
comunicação permitiu novas formas de compreender o mundo e se debruçaram na criação
desses cursos de licenciaturas. Cursos que estão formando e formarão os docentes
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responsáveis pelas futuras gerações de cidadãos. Desse modo, uma das maiores provocações
que eles enfrentam é o desafio substantivo defendido pelo Orozco (2011), no qual uma
apropriação substantiva das tecnologias por parte da educação e da comunicação constitui um
dos maiores desafios da democracia e, portanto, da cidadania.
É importante destacar que, nos dois casos, trata-se de universidades públicas, que
estão na frente do debate, no entanto, no caso da USP é o departamento de comunicações que
encara a proposta; e, no caso da UTP, é a faculdade de educação. Esse destaque permite
entender que, pelo menos nos casos aqui estudados, a educomunicação esta sendo pensada
desde o setor público e também em ambas as áreas do conhecimento. No caso específico da
Colômbia, pode se entender com vantagem o fato desse curso ser disponibilizado numa
universidade pública, pois os cursos que são ligados à comunicação, em sua maioria, são
ofertados apenas pelo setor privado das universidades. Deixando assim, a maioria das pessoas
das classes baixa e algumas da classe média excluídos da possibilidade de acessar as
formações na área da comunicação. Pode-se entender a oferta dessa licenciatura nas
universidades públicas também como um ganho na luta pela democratização da comunicação
e a expressão, pois a existência desse curso possibilita o ingresso dessa população
historicamente excluída nas discussões educomunicativas.
Levando em consideração que essas licenciaturas reconhecem dentro dos seus
objetivos principais formar professores responsáveis e conscientes do seu papel na sociedade
contemporânea, interpreta-se que um dos compromissos deste licenciado deverá ser repensar
as cidadanias. Por outro lado, se as bases epistemológicas da educomunicação, como
defendido pelo professor Soares, resgatam a ideia de participação e do diálogo, como
elementos fundamentais no processo educativo, será justamente por meio desses dois
elementos que o educomunicador deverá repensar a cidadania.
Segundo Cortina (2005), a participação é produto de um dos valores indispensáveis na
cidadania: a liberdade. Liberdade de participação em debates e assuntos públicos, tomar
decisões, etc. Logo, a participação inclui o diálogo como característica primordial, no
entendimento da autora,

O diálogo é, então, um caminho que compromete totalmente a pessoa de
todos os que o empreendem porque, enquanto se introduzem nele, deixam de
ser meros espectadores, para se converter em protagonistas de uma tarefa
compartilhada [...]. (p, 195).
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Infere-se, então, que é tarefa dos educomunicadores, portanto das licenciaturas citadas,
educar com fundamento na liberdade, para conseguir práticas participativas e dialógicas e,
logo, despertar o interesse e liberdade dos sujeitos na participação e construção do seu próprio
mundo. Nesse sentido, estarão repensando e refazendo a cidadania desde sua práxis. Sendo
esses os objetivos propostos pelas licenciaturas estudadas, pode se deduzir que, teoricamente,
esta se tirando o foco da formação cidadã tradicional, embasada na transmissão e reprodução
de valores morais e cívicos e está se construindo a materialização de um novo foco que se
evidencia na construção da matriz curricular apresentada por ambas as licenciaturas, nas quais
a cidadania é assumida como um termo presente e transversal em cada uma das disciplinas.
A educomunicação concretizada na existência desses dois cursos continua a ser uma
expressão da resistência social na luta pelo reconhecimento da comunicação como um direito
de todos, e não só de alguns, pois retoma a ideia da participação e o diálogo como bases de
sua construção. Na medida em que uma sociedade valoriza o diálogo e garante a possibilidade
de participação dos sujeitos cultiva a vontade e o desejo de propor e construir em coletivo.
Logo, garantir o direito a palavra e possibilitar os meios para a expressão é fundamental para
falar em cidadania. É justamente isso a grande contribuição da educomunicação na construção
da cidadania. Uma cidadania que não só entende o reconhecimento de direitos e deveres, mas
também o compromisso ativo individual para a construção social e coletiva.

6.2 DA MATRIZ CURRICULAR

No caso da UTP, a grade curricular é dividida em cinco grandes áreas de formação: 1)
Tecnologia audiovisual e informática educativa, 2) Comunicação e pedagogia, 3) Contexto
(referente às eletivas), 4) Investigação, e, 5) Formação cidadã.
Evidencia-se na grade curricular que essas cinco áreas de formação apontam a uma
concepção interdisciplinar do conhecimento, no sentido, em que elas estão orientadas à
realização de trabalhos de pesquisa e intervenção em setores da cidade. Materializa-se essa
intenção por meio da efetivação tanto das práticas educativas quanto do Projeto Pedagógico
Mediatizado.
No caso da Licenciatura em Comunicación e Informática Educativa existe
alfabetização digital, na medida em que há disciplinas que refletem as teorias da imagem, da
comunicação, da aprendizagem e também atividades em laboratórios de informática, que
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capacitam nas habilidades de criação de material e produção de mensagens para a produção e
divulgação de matérias midiáticas.
Nas práticas educativas, o estudante tem a possibilidade de, acompanhado por um
professor, encarar uma situação real num contexto específico, onde é o responsável por usar o
conhecimento adquirido para possibilitar processos de ensino e aprendizagem embasados nas
metodologias educomunicativas. No Projeto Pedagógico Mediatizado, o estudante realiza uma
proposta para contribuir com um ambiente educativo, social, cultural (vinculado ou não a uma
instituição formal de educação), por meio dos conhecimentos metodológicos, tecnológicos e
teóricos adquiridos durante o curso.
Por sua vez, a proposta da grade curricular da USP estrutura-se em cinco blocos, a
saber, a) Formação específica, b) Iniciação à licenciatura, c) Fundamentos teóricos e práticos
da educação, d) Fundamentos Metodológicos de acordo com as Normas para a Licenciatura
na USP e, e) Práticas como componentes curriculares. Dentro dos cinco blocos, existem
disciplinas que, segundo as ementas, teorizam sobre o tema da cidadania, porém, a cidadania
é um conceito transversal nas concepções epistemológicas e metodológicas das matérias
oferecidas no curso. Evidencia-se uma correspondência também com as colocações do
Marques de Melo referente à necessidade de educar cidadãos tanto na habilidade e domínio
do código quanto na capacidade para a análise da informação, ou seja, a alfabetização digital é
também uma preocupação presente neste curso.
No que diz respeito às práticas educativas, a cidadania está presente como componente
norteador das atividades e intervenções feitas pelos estudantes. A dialogicidade e o
reconhecimento da comunidade garantem a existência da cidadania em incontáveis
possibilidades, que permitem também participar na construção do mundo.
Nesse sentido, o foco das duas propostas de licenciaturas, em relação à formação
cidadã e à construção da matriz curricular, no que versa na teoria dos PPC, sai das disciplinas
e das paredes institucionais e volta-se para a transdisciplinariedade, com foco numa
metodologia de pedagogia por projetos. Entende-se que essa metodologia permite a
construção de processos cidadãos em espaços tanto educativos quanto sociais e culturais
dentro e fora da escola. Na literatura existente sobre a educomunicação, a Pedagogia por
Projetos “[...] permite que mesmo ambientes fechados e rígidos possam ser beneficiados pela
brisa educomunicativa [...]” (SOARES, 2011. p. 49).
É a pedagogia por projetos o que permite, às duas licenciaturas, afiançar um processo
dialógico segundo propostas de intervenção, que são pensadas para corresponder com as
necessidades e dinâmicas dos setores nos quais elas estão intervindo. No caso da USP, isso
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ocorre por meio do LABIDECOM, laboratório de pesquisa, que pretende desenvolver
atividades empírico-práticas de pesquisa, com a finalidade de criar propostas de ação
mediadas por dispositivos comunicacionais. E, é claro, por meio das práticas e estágios
educomunicativos. E, no caso da UTP, através do Eje Temático “Comunicación-Educación”
e da adequada formação em Investigação, que resultam em projetos de intervenção,
contribuindo especialmente para a construção da pedagogia da comunicação, da didática
audiovisual e da informática educativa.
Infere-se que, uma das grandes contribuições que a educomunicação faz na construção
da cidadania, a partir do contexto das licenciaturas, é o fato de repensar o modelo
comunicativo presente na relação pedagógica, não só de reinventar a relação estudanteprofessor, mas também a relação Escola-Sociedade. O fato de a educomunicação reconhecer
as mudanças sociais, culturais, políticas, econômicas e retomá-las como aspecto estruturante
nos processos educativos, além de educar desde e para outros valores, como a participação, o
diálogo e a liberdade representam uma possibilidade de romper com a continuidade das
lógicas hierárquicas e impositivas que a escola tem adotado por tantas décadas.
Além disso, o fato da educomunicação se preocupar também com a inclusão e a
disponibilização dos meios de comunicação e da tecnologia para a sociedade contribui, de
forma substancial, com a formação de cidadania, ao possibilitar a capacidade analítica e
também garantir a formação técnica para usar e se apropriar dos meios de comunicação e da
tecnologia. Nesse ponto, ambas as licenciaturas, embora que de formas diferentes, evidenciam
a tecnologia como um componente contundente de analise e de produção na construção dos
currículos. No caso da UTP, uma ênfase maior no olhar na área de formação em Tecnologia
Audiovisual e Informática Educativa, estruturando disciplinas como

“Informática

Educativa”, “Fotografia”, “Televisión”, “Laboratorios audiovisuales, dentre outras,
evidencia certa força no foco tecnológico, no entanto, a área de “Comunicacion y
Pedagogia”, tendo disciplinas como “Pedagogia de la comunicación”, “Diseño de ambientes
educativos” “Teorías de la comunicación” dentre outras, sugere uma analise e uma
apropriação critica sobre o tecnológico, o qual permite inferir que esse curso compreende a
tecnologia como possibilitadora de novos cenários educativos, e portanto, propõe desenvolver
uma visão crítica sobre ela.
Por sua vez, a USP denota uma maior ênfase em quanto à educomunicação com
disciplinas voltadas especificamente à epistemologia da Educomunicacão: “Elementos
filosóficos para a Educomunicação”, “Educomunicação socioambiental”, “Fundamentos
epistemológicos da Educomunicação” dentre outras, e retoma a tecnologia em disciplinas
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como “Linguagem verbal nos meios de comunicação”, “Prática laboratoriais em Multimidia”,
“Produção de suportes Midiáticos para a Educação” dentre outras. Permitindo evidenciar que
esse curso retoma também a tecnologia desde um olhar educomunicativo, no qual a tecnologia
não é determinante na construção educomunicativa mas também não pode negar a existência e
importância dela na formação do licenciado.
No referido à cidadania, ambos os cursos apresentam disciplinas especificamente
voltadas ao tema, no entanto, é uma questão que, segundo as emendas, se faz transversal a
toda a grade curricular e sua conceituação. Embora exista uma área específica para nomear a
“Formação cidadã”, não significa que a cidadania seja limitada nela. Marques de Melo
defende a importância de formar cidadãos tanto para a recepção quanto na produção de
mensagens. E, nesse sentido, na divisão da grade curricular dos cursos evidencia-se uma
formação teórica em todas as áreas (inclusive na área da tecnologia audiovisual) e uma
formação prática na área de tecnologia. Ao oferecer as duas formações (prática e teórica),
verifica-se a existência de uma alfabetização digital, que se apresenta coerente com os ideais
de cidadania e relaciona-se com os argumentos colocados por Levy, quando defende que a
alfabetização digital, sempre que libertadora e conscientizadora, permite a apropriação do
mundo por parte dos cidadãos.
Evidencia-se que, desde a construção da grade curricular dos cursos, a cidadania está
sendo repensada junto à educomunicação numa visão transdisciplinar, pois o fato de garantir
o diálogo e a participação não só entre os estudantes e professores, mas também entre a
instituição educacional e a sociedade, possibilita um verdadeiro processo educativo,
comunicativo e cidadão, já que reverte, na prática, aquela ideia criticada por Freire da
transmissão do saber e aponta para a criação de ecossistemas comunicativos que, como
argumentado por Soares (2001), é um dos objetivos fundamentais a construir pela
educomunicação.
Consequentemente, a educomunicação ao repensar a concepção da educação está
implicando profundas transformações, desde pensar uma nova formação aos docentes até uma
nova estruturação dos currículos. Nesse sentido, a educomunicação aporta na construção de
cidadania quando assume a participação como conceito chave nos seus ideais, concretizados
nos currículos, disciplinas e metodologias de trabalho, pois a participação é, como defende
Demo (1988) um “exercício democrático”, e, se na democracia o ator principal é o cidadão,
então, a educomunicação com seu interesse por formar sujeitos participativos está
contribuindo ao fortalecimento dos projetos políticos democráticos dos países.

99

Ao possibilitar desde a educação um exercício democrático, a educomunicação
permite pensar a ação educomunicativa como um primeiro degrau na superação da condição
subcidadã, na medida em que ela, a educomunicação, se configura como possibilidade de luta
e resistência, por meio da qual a materialização dos direitos na pratica pode ser conquistada.

6.2 DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.
Segundo as classificações feitas no item das informações complementares, pode-se
inferir que, ambos os cursos, entreveem a educomunicação como um perfil profissional
capacitado para intervir em processos de transformação educativa, social, cultural, e, cidadã.
Cada um dos programas tem como pretensão desenvolver-se numa aproximação crítica para a
formação de sujeitos vinculados ativamente na interface Educação e Comunicação. Essa
participação entende-se numa dupla via, tanto na formação em investigação para dialogar com
as necessidades e particularidades da sociedade quanto na capacidade prática de propor e
desenvolver projetos de intervenção e transformação cultural.
Nessa perspectiva, interpretando a teoria apresentada nos documentos oficiais dos
cursos, eles estão contribuindo na consolidação de um novo profissional que visa a mudança e
que repensa a educação, reavaliando o modelo comunicativo contido na relação pedagógica.
No entanto, mesmo que as duas licenciaturas estejam focalizando os seus esforços no
fortalecimento da área, as expectativas se materializam em diferentes modos.
A USP, com um longo percurso em pesquisas sobre o tema e sistematizações do
conceito, debates e políticas públicas, contempla dentro das suas expectativas potencializar a
participação mundial e nacional no movimento das políticas públicas sobre Educomunicação.
Garante assim a atualidade nas discussões e o posicionamento da área nos diferentes espaços
públicos de debates; a criação de cursos de formação em diferentes níveis, os projetos de
extensão articulados com a licenciatura, como é o caso do Educom.rádio, Educom.TV, e os
diferentes eventos realizados nos últimos 20 anos, como simpósios, seminários, Fóruns, etc.,
fazem parte dessa iniciativa. Outra das expectativas profissionais é que o licenciado em
Educomunicação da USP domine a pedagogia do tratamento da comunicação no espaço
escolar, tanto como conteúdo didático quanto processo a ser adotado; isso é na práxis
educomunicativa.
Por sua vez, a UTP fortalece a formação em investigação e pretende desenvolver
estratégias para intervir nos projetos de transformação cultural nos novos ambientes de
aprendizado, que abarcam os meios de comunicação para a educação, e, visa que o
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profissional formado como Licenciado em Comunicación e Informática Educativa seja capaz
de entender a inter- relação das duas áreas e estabelecer projetos de intervenção e pesquisa no
campo educomunicativo. Do mesmo modo, o curso vincula-se com a sociedade por meio de
convênios interinstitucionais, como um acordo de vontades, entre os estudantes, os
professores e as instituições. Vínculo este que permite articular o discurso teórico abrangendo
as áreas da comunicação, pedagogia e tecnologia, com a intenção de procurar respostas para
as diferentes questões achadas durante os processos de diagnósticos realizados nas
instituições.
Ambas as licenciaturas, incluem a gestão cultural e o planejamento de projetos para a
intervenção na área da inter-relação Comunicação e Educação, como uma das habilidades a
serem fortalecidas. As duas visam formar um docente diferenciado, participativo e
compromissado com as mudanças nos espaços educativos, deixando claro que acreditam na
necessidade da transformação da escola. Interpreta-se que tanto a USP quanto a UTP
compartilham a necessidade de transformação do sistema educativo e atuam com ênfase no
que concerne ao ensino médio, já que os futuros profissionais terão este campo como um dos
espaços de atuação.
Mas, por outro lado, infere-se também que a existência de políticas públicas na área da
educomunicação e o diálogo constante com os poderes estabelecidos garantiram maiores
espaços de atuação e melhores possibilidades para os educomunicadores atuarem, tanto na
prática quanto na pesquisa, bem como na intervenção em espaços educativos formais e
informais. Por outro lado, a existência de políticas públicas garantiu a presença da
educomunicação como direito de todos, e não só de alguns que tem acesso a traves de projetos
e atividades realizadas por algumas organizações não governamentais. Nesse sentido, o debate
e a participação nacional e internacional dos educomunicadores e da cidadania nas discussões
sobre o tema permitirá manter uma base social estabelecida, para se continuar a luta pela
democratização da expressão e da comunicação. É nessa direção que as licenciaturas (cada
uma a partir de seu contexto particular de limitações e potencialidades) apontam com as suas
expectativas profissionais.
É importante retomar aqui que a educomunicação, como a herança da luta Latinoamericana pelo direito à palavra, permite continuar fortalecendo uma base social de
conscientização e luta pela democratização da expressão e comunicação. Pois, suas
metodologias de trabalho se constroem na lógica do diálogo, da participação, do
reconhecimento e da igualdade de todos os sujeitos participantes do processo comunicativo.
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Quando a lógica hierárquica e vertical é invertida para trabalhar desde uma lógica
horizontal, em que a cidadania participa e também quando se compreende que, de fato, existe
a manipulação midiática e que a hegemonia dos meios de comunicação não se interessa por
desenvolver uma racionalidade crítica e consciente. Além do mais, quando se conquistam
espaços comunicativos democráticos e participativos, quando se garante o direito à palavra, à
expressão, nesse momento, a educação desenvolve outro papel, um papel dialógico de
promoção e apropriação do mundo e, por consequência, de uma participação ativa dos
cidadãos. Concorda-se com Demo (1988) quando coloca que “[...] Educação que não leva à
participação já nisto é deseducação, porque consagra estruturas impositivas e imperialistas,
transformando o educador manipulador em figura central do fenômeno, em vez de elevar o
educando a centro de referência” (p. 53). Desse modo, o fato de educar deverá ser conducente
à participação, e com certeza essa ideia de educação vai resultar em uma base social
fortalecida capaz de reagir e dar continuidade à luta histórica pelo direito à comunicação e ao
respeito pelos direitos conquistados.
É esse o trabalho que a educomunicação vem desenvolvendo historicamente desde as
propostas realizadas em espaços culturais e sociais pelas ONGs e pelos educadores populares
na América Latina, logo, entrar num espaço formal, como a escola, permite ter maiores
alcances para garantir que esse direito a se expressar e a ser levado em conta seja respeitado
para a maioria dos cidadãos. Devolvendo, assim, a esperança às crianças e aos adolescentes de
sonhar e fazer um mundo melhor.
É evidente que, a criação de políticas públicas que reconheçam a educomunicação
como um caminho viável e possível vai facilitar e garantir o ingresso dela nos sistemas
educativos formais. Quer dizer que a existência de um trabalho coletivo entre Políticas
Públicas, Educomunicação e Escola garante e facilita uma formação diferenciada nas redes de
escolas, e não apenas nos espaços educativos informais ou não formais.
Compartilhar essas responsabilidades com os diferentes setores sociais permitirá
fortalecer o coletivismo e tirar a sociedade do individualismo, que favorece a manipulação e o
controle das informações na sociedade. E ainda potencia o diálogo e, com ele, o direito à
diversidade. Portanto, uma sociedade que reconhece a comunicação como direito de todos e
educa seus cidadãos para fazer valer seu direito contribui com a libertação dos sujeitos e do
mundo, em referência a Paulo Freire, que defende que a educação não vai mudar o mundo,
mas vai mudar os sujeitos para que eles mudem o mundo. Então, na medida em que se
educarem sujeitos na liberdade, no diálogo, na participação e na autonomia se caminha rumo
à libertação.
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Portanto, os frutos do trabalho educomunicativo se manifestam e continuarão a se
manifestar, na medida, em que estão se possibilitando e se conquistando novos espaços de
comunicação, participação e que também estão educando segundo outros valores cidadãos. E,
com isso, está se permitindo uma nova forma de agir e construir a sociedade. No entanto,
como coloca Demo (1988) “A formação cidadã é um processo lento e profundo, que leva
gerações.” (p. 53), não são mudanças imediatas as que a educomunicação aporta na formação
de cidadãos, mas é uma semente que se planta em terra fértil que, com certeza, quando
coletados, os frutos vão contribuir no fortalecimento da democracia e a construção do país.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo, como seu título o indica, faz referência a dois países latino-americanos e
teve como grande questão compreender as contribuições da Educomunicação na construção
de cidadania, a partir da analise teórica dos PPC de dois cursos de graduação propostos em
duas universidades públicas, um na Universidade de São Paulo, no Brasil e outro na
Universidad Tecnológica de Pereira, na Colômbia. Embora fossem dois países, dois cursos,
dois contextos diferentes... A pesquisa se preocupou com a Educomunicação e a Cidadania
deixando, desse modo, o que poderia ter sido um estudo comparativo, visando estabelecer
uma visão geral e teórica da problemática enquanto contextos latino-americanos.
Mesmo gerando contrastes entre eles, a preocupação de ultrapassar a comparação
esteve sempre presente, portanto, as considerações finais serão em torno do binômio
Educomunicação e Cidadania e os seus aportes e/ou limitações nos contextos colombiano e
brasileiro, sem pretender juízos de valor frente às questões colocadas.
Reconhecendo que os meios de comunicação representam uma fonte poderosa de
domínio e poder no mundo, a luta pelo direito à comunicação e expressão passa a ser um dos
principais objetivos nas históricas lutas sociais pela compreensão, emancipação e libertação
da sociedade. A criação de diferentes escolas e teorias de comunicação tem pretendido
entender e reagir criticamente diante dos fenômenos midiáticos.
Em uma primeira fase nos anos 1960, o movimento tentou entender os fenômenos
sociais e o seu funcionamento, o que de algum modo tentou identificar e culpar os agentes
responsáveis pela dominação, entendendo os efeitos das mensagens e desenvolvendo uma
leitura crítica dos meios de comunicação, para procurar compreender as consequências disso
na economia, no consumo, na cultura, na indústria, na publicidade etc. Enfim, entender
criticamente a indústria cultural possibilitada pela globalização e a proliferação dos meios
massivos de comunicação.
A criação da Escola latino-americana da comunicação desenvolve a necessidade de
pensar a comunicação em conjunto com a educação, fortalecendo a formação crítica de
audiências e uma leitura crítica dos meios, principalmente, da T.V. Foi um movimento que se
preocupou em estudar, analisar e entender os efeitos midiáticos das mensagens na construção
da sociedade e desenvolveu projetos de educação popular, formação de audiências, formação
para os meios de comunicação. Desse modo, vinculou-se à educação para contribuir nessa
formação, desenvolvendo principalmente propostas que fortaleciam a capacidade de analisar
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criticamente os conteúdos midiáticos e de resistir a essa manipulação e invasão da indústria
cultural.
Já nos anos de 1970, os estudos na comunicação partem da leitura crítica e análise para
começar a pensar a necessidade e as possibilidades de participação dos cidadãos na
construção das mensagens, autores como Celestino Freinet, Mario Kaplún, Paulo Freire
promoveram o debate sobre a comunicação e a educação e preocuparam-se pela inclusão dos
meios no processo educativo como possibilidade participativa e dialógica. Questionando,
assim, o modelo comunicativo e educativo assumido na escola.
A partir dos anos de 1980, começa no Brasil a sistematização das práticas e pesquisas
desenvolvidas na faculdade de comunicação da USP, nomeado essa vinculação das áreas de
comunicação e educação como Educomunicação. Outros países, como Colômbia, México,
Peru, vinculam-se também ao debate sobre essa nova área do conhecimento. Nesse percorrer
histórico da comunicação no nosso continente latino-americano, evidencia-se uma
preocupação e luta pelo direito à expressão e comunicação, que esteve presente de diferentes
maneiras, desde a compreensão analítica e crítica dos fenômenos até a participação na
construção de mensagens.
São as organizações não governamentais - ONGs, que têm liderado com maior força
os projetos de formação, por sua vez, a escola tem se mostrado com receio de vincular-se ao
debate. No entanto, nos últimos anos, a educomunicação, considerada como um paradigma
emergente que se constrói na base tanto da comunicação quanto da educação, conseguiu
entrar em algumas escolas, por meio de sua metodologia de projetos, permitindo criar alguns
ecossistemas comunicativos e experiências educativas diferenciadas para demonstrar que é
possível outro modo de comunicar e agir na escola.
As análises dos dados teóricos desta pesquisa permitem concluir que os cursos de
licenciaturas aqui estudados foram criados como respostas das universidades às demandas e
mudanças sociais. Como produto da proliferação do uso dos meios de comunicação e da
tecnologia na sociedade, despertou-se o interesse de diferentes pessoas e ONGs por contribuir
com essa dinâmica de apropriação desde diferentes áreas do conhecimento e fortaleceu-se um
movimento de educação popular e comunitário liderado especialmente por organizações não
governamentais. Logo, a sociedade demanda a necessidade de intensificar esse movimento,
fazendo com que as universidades, por meio das faculdades de comunicação e educação,
questionem o seu papel assumido diante da situação.
Desse modo, ambos os contextos concordam com a necessidade de fortalecer e
materializar os debates sobre a interface Comunicação e Educação, razão pela qual propõem
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tais cursos de licenciatura, na USP com um perfil claramente definido desde a
Educomunicação, e, na UTP com um perfil profissional que abraça a educomunicação como
discurso implícito nas suas colocações e pretensões teóricas e metodológicas.
Conclui-se também que, embora a tecnologia seja um fator importante presente na
construção da educomunicação e cidadania nesta época, devido a que representa uma
característica importante da sociedade contemporânea, não é fundamental nem determinante
para a existência da educomunicação, pois como demonstrado nos capítulos teóricos, ela é
muito mais uma reinvenção do modelo comunicativo nas relações educativas do que uma
concepção instrumental de aparelhos tecnológicos na educação.
Entende-se que, de acordo com as propostas teóricas sugeridas por esses cursos, a
educomunicação está contribuindo na formação cidadã, na medida em que forma sujeitos
dialógicos e participativos, sendo que, a cidadania além do reconhecimento de direitos e
deveres, inclui um entendimento do mundo geral, uma posição política, uma responsabilidade
social e humana com a construção do projeto político do país, uma cidadania que compreende
as características que a sociedade manifesta, que leva em consideração as mudanças e as
retoma para repensar o ideal de cidadão. A educomunicação, que tem como pilares
fundamentais a participação e o diálogo, está contribuindo na formação de cidadãos críticos,
dialógicos e participativos, promovendo a liberdade de expressão e educando desde, e, para a
democracia.
No entanto, é importante destacar que, a educomunicação, em nível de educação
superior, poderia existir não apenas como cursos específicos de licenciaturas ou bacharelados,
mas como metodologias de tantas outras licenciaturas e cursos existentes que, igual às
licenciaturas específicas na área, estão responsáveis pela formação cidadã. Esta, não
corresponde unicamente aos cursos de licenciaturas, pois formam-se cidadãos também nas
engenharias, na saúde, no meio ambiente etc., portanto, a educomunicação como campo
dialógico e emergente seria pertinente nessas outras áreas de estudo e formação, ao
possibilitar desde a educação um exercício democrático. A educomunicação, como proposta
nos cursos estudados permite pensar a ação educativa como um primeiro degrau na superação
da condição subcidadã, na medida em que se configura como possibilidade de luta, resistência
e consciência por meio da qual a materialização dos direitos pode ser conquistada.
Por outro lado, sendo o currículo a materialização dos ideais de uma instituição
educativa, considera-se que é por meio da reestruturação dele que as mudanças poderão se
concretizar nas escolas e universidades. Nesse sentido, as contribuições deste estudo teórico
permitem inferir que as contribuições da educomunicação na construção de cidadania
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manifestam-se também na criação de currículos novos que permitam agir de forma aberta e
transdisciplinar, o qual envolve não só a intervenção das Instituições educativas, mas a ação
dos Ministérios de Educação Nacional, e as definições das políticas públicas de educação e
comunicação.
Conclui-se também que, o trabalho educomunicativo transborda a atuação nas
universidades e escolas, e igualmente passa pela necessidade de se posicionar na sociedade
em geral e nos ambientes de debate público. Sendo as políticas públicas um espaço chave para
garantir as possibilidades da educomunicação se estabelecer como direito da maioria e não só
de alguns. Nesse ponto, o Brasil, especificamente no estado de São Paulo, tem demonstrado
conquistas importantes que permitem avanços e ganhos como o reconhecimento da
educomunicação como direito de todos.
A construção de cidadania desde a educomunicação é um caminho longo que talvez
precise de gerações para evidenciar grandes mudanças na construção de nação, no entanto,
sabendo que, é no dia a dia que se criam as bases para sustentar transformações sociais, as
licenciaturas poderiam ser um ponto relevante na construção de cidadania, pois são os
professores quem ainda têm a possibilidade de um contato direto com crianças e adolescentes,
portanto, essa reinvenção, argumentada teoricamente desde os cursos de licenciaturas, da
relação comunicativa estudante-professor deverá possibilitar, na prática, uma aproximação
que potencializa um trabalho conjunto nos aprendizados e construções cotidianos.
Por fim, conclui-se que a relação do binômio Educomunicação e Cidadania estabelecese como uma relação dialógica, na qual não só a educomunicação aporta na construção cidadã
mas a cidadania é uma base fundamental para o fortalecimento e atuação da educomunicação.
Essa relação dialógica que se estabelece entre elas possibilitou mudanças até hoje as quais são
preciso manter, portanto, o diálogo constante com os poderes estabelecidos, com a própria
escola, e, a existência e criação de políticas publicas, são a coluna vertebral que sustenta esse
binômio; cada uma garantindo a existência da outra. As licenciaturas aqui estudadas são uma
representação importante nesse panorama, pois formam profissionais para fortalecer e atuar
nas discussões nacionais e internacionais, naquilo que podemos entender como sendo uma
possibilidade na construção da cidadania plena.
Finalmente, outra questão que surge nas reflexões deste estudo relaciona-se com a
ideia de que, embora a educomunicação repense e reestruture as bases da formação cidadã,
forme sujeitos participativos, críticos e dialógicos, acaba sendo limitada pelo contexto social
regido ainda por lógicas tradicionais, no qual os interesses de poder se manifestam no controle
da população. Assim, sistemas fechados como o educativo, político e econômico,
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condicionam as práticas pedagógicas e negam outras possibilidades de agir, de maneira que os
educomunicadores estão se formando desde uma visão cidadã crítica, dialógica e
participativa, voltada para resgatar valores cidadãos como a liberdade, o diálogo e a própria
participação. Porém tem um mercado de trabalho que pouco conhece desses perfis
profissionais, uma escola regida por um sistema educativo desinteressado em formar cidadãos
críticos e, portanto é válido se perguntar se os educomunicadores estão conseguindo, de fato,
exercer essa cidadania na prática.
Inferência essa que, com certeza, poderia ser objeto de estudo em futuras pesquisas
que permitam dar continuidade ao presente estudo, observando a educomunicação no seu
contexto real de práticas, como ela é desenvolvida na vida cotidiana e na vida pratica das
relações pedagógicas em ambos os contextos sociais.
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9.

ANEXOS

ANEXO A – MODELO DO INSTRUMENTO DE COLETA

Análise de Conteúdo - Roteiro de Observação
LICENCIATURA:
CATEGORIA
1. PROJETO PEDAGÓGICO

Universidade:
SUB CATEGORIAS





2. MATRIZ CURRICULAR





3. INFORMAÇÕES
COMPLEMENTARES






O que levou à universidade à criação
do curso?
O que antecedeu à criação do curso
(histórico da criação, pesquisas)?
Quais os objetivos do projeto
pedagógico
educativo
da
universidade?
Qual o perfil do egresso?
Qual a organização da grade
curricular (para que a cidadania esteja
presente)?
Qual a estrutura e funcionamento da
pedagogia de projetos?
Quais as práticas implementadas
pelos professores para que a
educomunicação esteja presente?
Quais as expectativas da formação
profissional do curso?
Como o curso trabalha e contempla a
educomunicação e cidadania? Que
opções implementa em torno da
questão
Educomunicação
e
Cidadania?
Que projetos de extensão estão
presentes com o apoio dos
professores?

