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RESUMO 

 

A Educomunicação é um novo campo de intervenção social que surge na inter-relação entre 

dois tradicionais campos de conhecimento: Comunicação e Educação.  Neste artigo, 

desenvolvido a partir de metodologia bibliográfica e documental, elabora-se um sintético 

resgate histórico sobre a formação do campo de conhecimento, aborda-se ainda, a formação 

acadêmica e o campo de atuação do educomunicador. Para tanto, apresentam-se os conceitos 

básicos que dão sustentação ao fazer educomunicativo, as competências que o profissional 

deve mobilizar em sua ação e as sete áreas de intervenção, às quais ele pode se dedicar de 

forma isolada ou combinada. Nessas áreas são desenvolvidas e fundamentadas as teorias e 

práticas educomunicativas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: formação em educomunicação; educomunicação; educomunicador; 

áreas de intervenção.  

 

INTRODUÇÃO 

A Educomunicação é um campo de conhecimento recém-consolidado, que nasceu para 

atender demandas originadas na própria sociedade e que advém de tensões e desafios surgidos 

em área interfaceada pela Educação e pela Comunicação. 

A nomenclatura Educomunicação começa a ganhar notoriedade no cenário nacional e 

mesmo internacional, porém é perceptível o fato de que grande parte das pessoas desconhece 

o conceito e o fazer educomunicativo. Em função da trajetória de formação da 

educomunicação, há ainda confusão entre áreas de intervenção específicas e o campo como 

um todo. Assim sendo, é pertinente o esforço de socializar os conceitos e a filosofia que o 

sustentam, bem como prover informação sobre o perfil do profissional, as atividades por ele 

desenvolvidas e os objetivos dos cursos de graduação existentes no Brasil na Universidade de 

São Paulo, SP e na Universidade Federal de Campina Grande, PB. 

Amparado por metodologia bibliográfica e documental, o artigo aborda o arcabouço 

teórico do campo de conhecimento, a formação acadêmica desse profissional, os setores da 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 06 – Interfaces Comunicacionais do XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Nordeste realizado de 07 a 09 de julho de 2016. 
2 Graduada em Comunicação Social com linha de formação em Educomunicação pela UFCG. 
3 Docente do curso de Comunicação Social com linha de formação em Educomunicação pela UFCG.  
4 Integrantes do Grupo de pesquisa EpisCom da UFCG. 
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sociedade que o acolhem, as competências que deve mobilizar e as sete áreas de intervenção 

em que ele pode atuar, de forma isolada ou combinada.  

 

LINHAS HISTÓRICAS INICIAIS DA ÁREA DE INTERFACE  

A necessidade humana de socialização deu origem aos meios de comunicação social e 

acompanha a história da humanidade quando os símbolos começaram a ser representativos da 

evolução das espécies, muito antes da criação da escrita e evoluíram, acompanhando o 

desenvolvimento tecnológico, tendo essas manifestações, no entanto, sido frequentemente 

contestadas ou mesmo restringidas, de alguma forma, por segmentos da sociedade. Nesses 

movimentos de controle e de contestação à influência da mídia na formação social das novas 

gerações estão as raízes do que originalmente se chamou de mídia-educação e que hoje, no 

Brasil, é uma área de intervenção educomunicativa. 

O breve resgate histórico aqui apresentado é baseado em García-Leguizamón (2010) 

citado por Almeida (2012, pp. 27-28). No século IV a.C, a escrita foi alvo de críticas pelos 

filósofos da época, que alegavam que ela acarretava prejuízo à capacidade cognitiva e à 

memória. Com a invenção do papel, a Igreja intervém para restringir o acesso ao 

conhecimento e mantê-lo nos domínios da elite, em nome da moral e dos bons costumes. A 

criação da prensa permite a circulação de materiais impressos com conteúdos informativos, 

inicialmente para uma minoria seleta capaz de participar da vida política das comunidades e 

de revistas femininas, com conteúdo voltado à resolução de seus problemas cotidianos. As 

últimas acabam sendo consideradas leituras não nobres. Logo depois, surgem a fotografia e o 

cinema, considerados entretenimento populares perversos por induzirem a não reflexão, a 

comportamentos desviantes e, muitas vezes, coibirem a distinção entre realidade e ficção. O 

avanço tecnológico, no século XX, trouxe a comunicação de massa: o rádio e a TV foram 

também acusados de: induzir os receptores à falta de reflexão, inibir o diálogo familiar, 

estimular o consumo exacerbado e induzir a comportamentos desviantes. No final do século 

XX, chega a internet incorporando todos os outros meios, tecnologia que transforma muito as 

formas das relações sociais, inaugurando a era da informação rápida e de fácil acesso com 

trocas de mensagens entre as pessoas, porém reduzindo o contato físico entre elas. 

Apesar de todos os entraves com a contestação a essas mídias, observam-se iniciativas 

para a inserção do estudo da mídia nos espaços formais de educação, contudo de forma 

fragmentada, não institucional e intuitiva (ALMEIDA, 2012).  
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A ênfase no processo de recepção de mensagens e a educomunicação 

A já superada fórmula linear da comunicação, segundo Kaplún (1998) afirmava que o 

emissor, emite, fala, é detentor do saber, é sempre a parte inicial do processo. Hoje, pelo 

contrário, se entende que a mensagem só é compreendida na última parte do processo, sendo 

composta por todos os recursos da linguagem. O receptor, recebe, escuta, não é detentor do 

saber, é a conclusão do processo.  

Os sujeitos da sociedade do século XX passaram a demonstrar reação diante dos 

processos de comunicação, modificando a regra emissor – mensagem – receptor. Assim, 

notou-se que o receptor, parte final do processo, ao adquirir a informação do emissor, sofre 

influência da mensagem recebida, analisa-a de acordo com seu repertório, só então se 

completa o processo de comunicação entre ambos, que passou a ser considerado efetivo com a 

decodificação da mensagem, conforme demonstra o modelo proposto por Stuart Hall (1980), 

para quem cada mensagem ao chegar a diferentes receptores possui uma leitura particular, 

sendo também compartilhada em seus grupos de vivência. Segundo Hall (1980), esses efeitos 

produziam significados que, tomando por base os conteúdos propostos pela mídia, podiam ser 

dominantes, de oposição ou negociados. João Freire Filho (2007) cita a teoria de Hall (1980) e 

apresenta uma explicação sobre as três posições de decodificação das mensagens, iniciando 

pela dominante em que: 

 

O telespectador se apropria, de forma direta e integral, do sentido conotado de um 

determinado programa e decodifica a mensagem nos termos do código de referência 

que ela foi codificada [...]; a posição “negociada” (mistura de elementos adaptativos e 

oposicionista[...]); a posição “oposicionista” (o telespectador compreende as inflexões 

literal e conotativamente de um discurso, mas decodifica a mensagem de forma 

totalmente contrária, dentro de um quadro de referência alternativo)  (FREIRE 

FILHO, 2007, p. 72-73). 

 
A partir da percepção de que o receptor seria um produtor de sentido, estudos sobre o 

processo da comunicação foram ganhando espaço em pesquisas de recepção midiática.  Para 

Roseli Fígaro (apud LOPES, 1996, p. 45), a função dos estudos de recepção “[...] não seria 

somente informar, retroalimentar e avaliar a Educação para os Meios, mas possibilitar 

processos de indagação e conhecimento coletivos das mediações e seus padrões de articulação 

entre diferentes segmentos de audiência”.  

A contribuição da América Latina (SOARES, 2014a) para o avanço dessas pesquisas 

se deu pelo fato de o continente estar fortemente ligado às atividades comunitárias por meio 

de organizações não governamentais (ONGs). Os debates ocorriam preocupados com as ações 

sociais em torno do tema entre países latinos que enxergavam a educação midiática com 
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efervescência popular. Nesse continente, o eixo cidadão permeava e permeia as relações das 

ONGs com a sociedade, marcadas pela reciprocidade intencional e crítica, por parte dos 

agentes sociais. 

O pesquisador Mário Kaplún (1998), um dos primeiros a pensar na comunicação 

aliada à educação, entendeu a comunicação como um processo de educação que permite uma 

nova leitura das mídias. A reflexão toma agora um rumo que segue em paralelo ao desejo de 

esclarecer como seria a união da Educação - fincada em raízes tradicionais, intocadas, 

adotando um modelo uniforme e inquestionável - com a Comunicação, desde sempre 

sinônimo de entretenimento e senso comum.  

Kaplún (1998), embasado nos modelos de educação já então repensados por Paulo 

Freire (1969), adaptou para o campo da comunicação um modelo de emissão de mensagem, 

que destaca o processo em si como fundamental e educativo, frisando que “não é, portanto, 

uma questão de educação para informar (e ainda menos para formar comportamentos), mas 

visa preparar as pessoas e trazê-los para transformar sua realidade
5
” (KAPLÚN, 1998. p. 49). 

Em contraponto, o ambiente da educação formal limita a inserção de mensagens midiáticas e 

das tecnologias da informação e da comunicação, precisando ainda romper barreiras que se 

perpetuam mesmo com o passar dos anos. Essas barreiras continuam sendo reforçadas com o 

avanço desordenado e sem uma efetiva orientação, das tecnologias presentes em toda 

sociedade.  

A aproximação das esferas da educação e da comunicação coloca em evidência o fazer 

coletivo, ambas tem o papel social de contribuir para a construção da cultura tendo o sujeito 

como indivíduo único, peculiar, mas produto da sociedade que representa, conforme explica 

Baccega (2011): 

Por isso, a comunicação/educação inclui, mas não se resume a, educação para os 

meios, leitura crítica dos meios, usos das tecnologias em sala de aula, formação do 

professor para o trato com os meios etc. Tem, sobretudo, o objetivo de construir a 

cidadania, a partir do mundo editado devidamente conhecido e criticado 

(BACCEGA, 2011, p. 32). 

 

Chega-se, então, a um campo de saber em que é necessário abdicar de conceitos 

preestabelecidos e fluir por uma prática social e coletiva, buscando estabelecer a relação entre 

os campos da Educação e da Comunicação: o campo da Educomunicação. Contudo, pergunta-

se: o que é Educomunicação? 

 

 

                                                 
5
 Tradução livre da autora. 
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A EDUCOMUNICAÇÃO 

A Educomunicação tem destaque na América Latina (SOARES, 2014a) e 

principalmente no Brasil, alicerçada nas pesquisas do Núcleo de Comunicação e Educação 

(NCE) da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. O NCE “é um 

órgão que reúne pesquisadores interessados na inter-relação da Educação e Comunicação”. 

Eles conduziram pesquisas, entre 1996 e 1999, que serviram de base para afirmação da 

Educomunicação, delineando o cenário de atuação do campo. 

Para entender a gênese da educomunicação, é preciso refletir sobre a tríade: prática 

social, juventude e representatividade dos meios, tendo como elo a cidadania. Há um modo 

diferenciado com que os jovens encaram a mídia, eles estão sempre se comunicando e em 

contato com os mais diversos aparatos tecnológicos. A exposição constante ao âmbito digital 

e ao seu desenvolvimento faz aflorar o sentido desbravador da juventude que não se acomoda 

na inércia crítica e cada vez mais, expõe sua maneira de pensar, relata dúvidas, adota novos 

conceitos e se mostra insatisfeito por não ver atendidos os seus anseios. 

Ismar Soares (2000, p. 21), líder do NCE, relata que se estaria “diante de um processo, 

de um modus operandi, capaz de inaugurar posturas teóricas e práticas que se situam para 

além das tradicionais paredes paradigmáticas”, reconceituando a relação entre educação e 

comunicação e direcionando-a para uma educação cidadã e emancipatória. 

 

Para o exercício de seu escopo, o conceito da Educomunicação pressupõe, 

contudo, a autonomia epistemológica de sua ação, uma vez que busca 

sustentação não exatamente nos parâmetros da Educação (em suas filosofias 

ou didáticas), ou mesmo da Comunicação (em suas teorias e práticas), mas na 

interface entre ambas (o mundo que se revela no encontro dos dois campos 

tradicionais). [...] Busca desta forma, transformações sociais que priorizem, 

desde o processo de alfabetização, o exercício da expressão, tornando tal 

prática solidária fator de aprendizagem que amplie o número de sujeitos 

sociais e políticos preocupados com o reconhecimento prático, no cotidiano 

da vida social, do direito universal à expressão e à comunicação (SOARES, 

2014a, p. 23- 24).  

 

 

Em suma, a concepção do novo campo se valoriza mediante a associação do processo 

que ocorreu na interface dos campos educação-comunicação, delimitando amplas 

potencialidades nas áreas e encontrando a cidadania como elo principal dessa relação. A 

consolidação do termo e a disseminação de seu uso no Brasil ocorrem desde os últimos anos 

da década de 1990, período em que vem se reforçando o referencial teórico, aperfeiçoando as 

práticas da educomunicação e desenhando uma conjuntura propícia para impulsionar o campo 

de saber (SOARES, 2009). 
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Sob a alcunha de educomunicação está um conjunto de práticas orientadas ao 

desenvolvimento de habilidades comunicativas e ao empoderamento da população na prática 

do diálogo para a cidadania. Para o Ministério do Meio Ambiente brasileiro, a 

educomunicação é uma ciência, “uma necessidade que surgiu dos movimentos sociais e na 

busca por organização da sociedade civil, tendo como meta a construção da cidadania” 

(MMA, 2016). Um dos principais pesquisadores do campo, Ismar Soares conceitua a 

educomunicação como sendo 

 

O conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de 

processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer “ecossistemas 

comunicativos”, qualificados como abertos e participativos, garantidos por uma 

gestão democrática dos processos de comunicação nos diferentes ambientes de 

relacionamento humano (envolvendo, no caso, em igualdade de condições, a 

comunidade como um todo, seja ela educativa ou comunicativa);  ampliar o 

potencial comunicativo e as condições de expressividade dos indivíduos e grupos 

humanos, mediante práticas culturais e artísticas, assim como através do uso dos 

recursos disponibilizados pela era da informação, tendo como meta prioritária o 

reconhecimento do protagonismo infantojuvenil;  favorecer referenciais e 

metodologias que permitam às comunidades humanas relacionarem-se, enquanto 

sujeitos sociais, com o sistema midiático (SOARES, 2014b, p. 17).  

 
 

Os sujeitos se relacionam em seu espaço e criam, a partir dessa relação, ecossistemas 

comunicativos em comum. Quando essa relação se dá por meio de tecnologias da 

comunicação é chamada de mediada, caso contrário, é presencial.  Esses espaços invisíveis 

são limitados pelo recorte dado aos contextos pessoais de cada sujeito e pelos impactos 

causados pelo contato com os meios de comunicação. Para Almeida (2016, p.7).  “qualquer 

rede de comunicação que conecte pessoas com interesses em comum pode ser considerada um 

ecossistema comunicativo”, ela enfatiza, no entanto, que os ecossistemas com características 

educomunicativas são aqueles que “contam com fluxos de comunicação abertos, dialógicos, 

participativos, pois é só por meio do diálogo coletivo que a formação do sentido, a articulação 

e a mobilização se tornam possíveis” (ALMEIDA, 2016, p. 8). 

Martín Barbero (2000) destaca a característica do ecossistema comunicativo em que as 

novas tecnologias são opções de contato entre seus membros, conectando-os nos múltiplos 

espaços. O autor descreve esse ecossistema e compara-o com o sistema tradicional de ensino: 

“um ambiente educacional difuso e descentrado, no qual estamos imersos. Um ambiente de 

informação e de conhecimentos múltiplos, não centrado em relação ao sistema educativo que 

ainda nos rege” (BARBERO, 2000, p. 54). 

Em face da constante transformação, esse novo ecossistema é comparado com o 

ambiental, no qual se registram relações de troca e dependência entre os seres envolvidos. 
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Ambos os ecossistemas são essenciais para a sociedade. A educomunicação se estrutura 

nesses ecossistemas e desenvolve-se a partir da evolução dos meios de comunicação. 

 

Atuação do educomunicador: as áreas de intervenção 

O educomunicador é um gestor da comunicação, que trabalha a partir da perspectiva 

da intervenção social, com o objetivo de fomentar o diálogo, a articulação social, mediando a 

transformação da realidade nas comunidades em que se insere.  

Em educomunicação, intervenção não significa interdição, invasão, imposição ou 

interrupção, o sentido é o da realização de atividades, da proposta de alternativas inovadoras, 

da mediação, da oferta de referências libertadoras, que usualmente, por diferentes motivos, 

não são vislumbradas pelos membros de uma comunidade (SOARES, 2011, p.49). As 

intervenções sociais devem proporcionar ao homem a consciência do seu lugar na sociedade, 

fazer-lhe compreender que pode e deve participar democraticamente na vida da coletividade 

e, desta forma, melhorar ou piorar a sociedade (FAURÉ, 1973, p. 126). 

As áreas de intervenção educomunicativas refletem possibilidades de ação pelo 

educomunicador, por meio da criação e do desenvolvimento de atividades e estratégias 

personalizadas às necessidades de cada comunidade. Elas foram sendo sistematizadas 

conforme se estudava as práticas desenvolvidas espontaneamente na sociedade que usavam 

recursos tanto da educação quanto da comunicação visando atender demandas sociais. Para 

Soares (2011, p. 49), as áreas apresentadas a seguir, “são, sobretudo, „pontes‟ lançadas entre 

os sujeitos sociais e o mundo da mídia, do terceiro setor, da escola, oferecendo um diálogo 

sobre determinado âmbito da ação educomunicativa”: 

A) Educação para a comunicação: formada quando da relação inicial entre os dois campos de 

conhecimento, sendo esta área a precursora da educomunicação, contendo as raízes do 

pensamento educomunicativo, surgindo mesmo antes de terem início às pesquisas de 

recepção midiática. Esta área é “constituída pelas reflexões em torno da relação entre os 

polos vivos do processo de comunicação, assim como no campo pedagógico, pelos 

programas de formação de receptores autônomos e críticos frente aos meios” 

(SOARES,1999, p.5). Não há como pensar no novo campo do saber, sem pensar na relação 

semântica dos termos, que munidos de seus sentidos destacam o começo da relação. 

Portanto, a área expressa o educar para as mídias e meios, formar sujeitos capazes de 

analisar criticamente os conteúdos recebidos dos veículos de comunicação através de 
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atividades de leitura crítica da comunicação, reflexão, debates, enfim uma educação com 

sentido de partilhar o conhecimento e esse se daria voltado à comunicação. 

B) Expressão comunicativa através das artes: a interdisciplinaridade do novo campo e a sua 

fusão com as demais formas de expressão possibilita a interação artística. Essa área permite 

aguçar e sensibilizar os sentidos daqueles que são educados por meio delas. Segundo 

Soares (2014), são “práticas que valorizam a autonomia comunicativa das crianças e jovens 

mediante a expressão artística – arte-educação”. Não existem limitações em trabalhar com 

as artes, pois nela todo sujeito é livre e independente do resultado final, o processo 

educomunicativo em si, no qual se dá a ação, a comunicação e a produção de sentidos, é 

transformador e inclusivo. 

C) Mediação tecnológica na educação: visa incorporar o uso das tecnologias nas práticas 

escolares para ampliar seu alcance. Recursos como produções em áudio, vídeo e digital, 

antes não tão acessíveis aos jovens como agora, enfrentam certa resistência para serem 

inseridos pelos educadores nos ambientes escolares e quando utilizados carecem, muitas 

vezes, de um planejamento correto para que facilitem o processo educativo. Hoje, com a 

invasão das mídias portáteis, totalmente acessíveis à juventude, não se justifica mais fechar 

as portas para o trato com elas em sala de aula. O mesmo se dá em relação à educação a 

distância, cada vez mais consolidada no Brasil e que exige preparo dos jovens para dela 

usufruir. Soares (2014, p. 138) define a área como sendo “práticas relacionadas ao 

entendimento da natureza civilizatória da sociedade da informação e do emprego de suas 

tecnologias a partir da lógica educomunicativa”. 

D) Pedagogia da comunicação: tem vínculo direto com a educação formal, sendo também 

base para as primeiras reflexões da relação entre educação e comunicação. Implica no 

desenvolvimento de projetos educativos que incorporem os recursos da comunicação 

interpessoal ou de produtos midiáticos para motivar para a aprendizagem e para otimizar a 

compreensão de conteúdos curriculares. Promove “ações e programas de educação formal 

ou não formal a partir do parâmetro educomunicativo” (SOARES, 2014.p. 138). 

E) Gestão da comunicação: se coloca enquanto processo da comunicação incluindo o 

diagnóstico, o planejamento, a organização, a implementação e a avaliação dos projetos de 

intervenção para otimização dos fluxos dialógicos nos diversos ambientes. A área está 

ligada diretamente à prática de mediar e planejar a ação dos agentes multiplicadores das 

práticas educomunicativas. Soares (2011) a considera:  
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[...] área central e indispensável, exigindo o aporte de um especialista, de um 

coordenador, de um “gestor”, enfim. Cabe a este não apenas incentivar os 

educadores para que façam a melhor opção em termos das áreas de intervenção, mas 

também suprir as necessidades do ambiente no que diz respeito aos espaços de 

convivência e às tecnologias necessárias (SOARES, 2011. p. 48). 

 

F) Produção midiática para a educação: visa à elaboração de “ações, programas e produtos 

da mídia organizados a partir do parâmetro educomunicativo” (Soares, 2014. p. 138). É a 

atividade que mais tem requisitado o fazer educomunicativo envolvendo profissionais que 

executam suas funções em veículos de comunicação educativos, em editoras, produtoras de 

materiais multimídia com intencionalidade educativa, como vídeos, jogos eletrônicos, 

programas televisivos, entre outros. 

G) Reflexão epistemológica sobre a educomunicação: produz saberes teóricos sobre as 

atividades desenvolvidas na interface da educação e da comunicação. Por meio dela se 

escreve a história da educomunicação, com teorias e pesquisas ligadas a epistemologia do 

campo. Ocupa-se em avaliar as demais áreas para rever contextos e analisar a adequação da 

teoria às práticas alcançadas. “É, na verdade, a reflexão acadêmica, metodologicamente 

conduzida, que vem garantindo unicidade às práticas da Educomunicação, permitindo que o 

campo seja reconhecido, evolua e se legitime” (SOARES, 2000, p.12). 

Para a prática das atividades indicadas em todas as áreas de intervenção no campo da 

educomunicação é preciso destacar a existência de um profissional, o educomunicador, que 

carrega em si a responsabilidade de gerir, mediar e refletir sobre a área que atua, constrói e 

analisa simultaneamente. Vale ressaltar, contudo que o promotor dessas práticas, 

independente de ter formação acadêmica, pode ser considerado educomunicador, desde que 

suas ações de intervenção respeitem os valores apregoados no campo do saber. 

 

O profissional e o campo de atuação  

O educomunicador é um profissional que transita por diferentes espaços, desde 

aqueles de educação formal, não formal, informal, até nos mais variados veículos de 

comunicação de caráter privado e, principalmente, os comunitários e alternativos. Ele tem 

amplo campo de trabalho, podendo atuar em diversas áreas, promovendo intervenções para 

aumentar o coeficiente comunicativo nas comunidades.  

O perfil desse profissional começou a ser delimitado com os resultados das primeiras 

pesquisas sobre Educomunicação. Segundo Soares (1999), o “educomunicador seria, pois, o 

profissional que, atuando numa das áreas do novo campo, demonstra capacidade para elaborar 
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diagnósticos no campo da inter-relação Educação/Comunicação”. O educomunicador 

caracteriza-se por coordenar: 

 

ações e gestões de processos, traduzidos em políticas públicas; assessorar os 

educadores no adequado uso dos recursos da comunicação ou promover, ele 

próprio, quando lhe cabe a tarefa, o emprego cada vez mais intenso das 

tecnologias, como instrumentos de expressão dos cidadãos envolvidos no 

processo educativo; implementar programas de “educação pelo e para os 

meios” e refletir sobre o novo campo, sistematizando informações que 

permitam um maior esclarecimento sobre as demandas da sociedade em tudo 

o que diga respeito à inter-relação Comunicação/ Educação (SOARES, 1999. 

p. 7). 

 

 

É um gestor da comunicação necessário em todos os setores do sistema social.  

O primeiro setor, “agrega os interesses públicos e pode ser exemplificado por órgãos 

governamentais como ministérios, secretarias, as autarquias e as empresas de economia 

mista” (YAZAWA, 2008, p. 14). Constitui-se como a esfera responsável pela implementação 

de ações e políticas públicas para a sociedade. Neste setor, a atuação do educomunicador tem 

se dado em locais privilegiados, como a rede pública de ensino e os projetos sociais de 

assistência à comunidade em geral.  

Ao segundo setor “cabe à livre iniciativa, sem a limitação à liberdade de 

desenvolvimento empresarial” (YAZAWA, 2008, p. 15), sendo ainda um desafio para o 

educomunicador que precisa atuar como semeador de transformação da mentalidade 

corporativa junto aos empresários, uma vez que a maioria deles cultua práticas de gestão da 

comunicação cristalizadas, não participativas, não dialógicas e verticais, norteando-se 

eminentemente para o lucro.  Na atualidade, a atuação do educomunicador na iniciativa 

privada tem sido mais observada nas empresas do segmento educativo, trabalhando com 

produção midiática para a educação.   Além disso, as empresas privadas também garantem 

mais um espaço de atuação para o profissional quando os sistemas de comunicação possuem 

programas educativos na sua grade diária. 

O terceiro setor tem sido o berço da atuação desse profissional, por se reconhecer o 

papel das Organizações não governamentais (ONGs) e sua convergência com os objetivos do 

campo que se formou na interface da educação e da comunicação (SOARES, 2014).  

Dada a sua relevância social, é preciso enfatizar a sua atuação no processo de ensino 

formal,  que surge da necessidade de alcançar “metas do sistema básico de ensino nacional 

[...] (um professor de comunicação no âmbito do magistério, especialmente para atender 

demandas do Ensino Médio)” (SOARES, 2011, p. 61).  Além de professor, ele ainda se 

preocupa com a reflexão e a continuação do processo de formação cidadã, enquanto 
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pesquisador e consultor. Como frisa Soares (2011), “a docência é o primeiro caminho possível 

a ser seguido”, mas a formação do educomunicador permite ir além. Esse profissional é mais 

do que um professor que sabe usar as tecnologias em sala de aula, suas competências devem 

ser amplas para desenvolver ações entre as áreas de intervenção e através delas conduzir as 

práticas ideais para cada tipo de situação. “A proposta educomunicativa é facultar ao sujeito 

educador que se transforme, sem receios e com desenvoltura, em sujeito educomunicador” 

(SOARES, 2011. p. 20). 

Esse sujeito, que se insere no ambiente escolar de modo a suprir as demandas do 

ensino médio, amplia seu âmbito de atuação na educação para além da sala de aula. No ensino 

formal irá implementar ações de capacitação para modernizar os métodos de ensino e fazer 

com que as aulas fiquem mais atrativas para o público de interesse. Será ainda consultor ou 

assessor e pesquisador. A consultoria: 

 

levará o profissional ao sistema midiático, ao terceiro setor, ao mundo 

empresarial e sem desconsiderar o próprio sistema educativo. [...] Para o 

sistema de comunicação inclui tanto o atendimento à área de produção quanto 

ao planejamento e avaliação dos processos de relacionamento dos meios com 

os usuários dos serviços da mídia (SOARES, 2011, p. 61). 

 

 

Como pesquisador, fará o “acompanhamento, análise sistemática e avaliação da gestão 

comunicativa de projetos e práticas educomunicativas” (SOARES, 2011, p. 61). Se 

preocupará com a reflexão epistemológica sobre o campo.  

Como gestor da comunicação nos ambientes de aprendizagem, deve promover 

ecossistemas comunicativos intencionalmente favoráveis às práticas de atividades “inclusivas, 

democráticas, midiáticas e criativas” (SOARES, 2011, p. 37) recorrendo a: 

 

uma pedagogia específica para sua própria disseminação: uma pedagogia de 

projetos voltada para a dialogicidade educomunicativa, em condições de 

prever formação teórica e prática para que as novas gerações tenham 

condições não apenas de ler criticamente o mundo dos meios de 

comunicação, mas, também, de promover as próprias formas de expressão[...] 

(SOARES, 2011. p. 37). 

 

 

Habilidades e competências 

O educomunicador vem desenvolvendo amplas competências, que foram emergindo a 

partir de demandas a ele lançadas, tendo se ocupado de atividades como produção midiática e 

formulação de políticas públicas na interface da comunicação e da educação. 

Apresenta-se, nos quadros a seguir, suas habilidades e competências, conforme  

delimitadas nos projetos pedagógicos dos cursos da UFCG e da USP. 
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 Bacharelado em Comunicação Social da UFCG 

Competências e Habilidades Gerais 

 • Estimular à capacidade de criar, produzir e analisar criticamente as mídias e os sistemas 

comunicacionais;  

• Assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das teorias;  

• Agir e posicionar-se com ética no exercício da profissão;  

• Fazer uso dos conceitos e teorias para agir diante da realidade sócio comunicacional no qual está 

inserido de modo crítico.  

• Entender as linguagens específicas utilizadas nos processos comunicacionais e o uso das 

tecnologias da informação e comunicação, incluso suas dimensões éticas, estéticas, de criação, 

produção e interpretação.  

• Ter conhecimento de seu idioma e competência para escrever e interpretar textos de um modo 

geral e específicos na área em que atua.  

 

Competências e Habilidades Específicas em educomunicação 

• Atuar na interface da Comunicação/Educação, elaborando diagnósticos no campo da 

Educomunicação.  

• Relacionar-se com fontes de informação de qualquer natureza, interpretar, explicar e 

contextualizar as informações;  

• Conhecer as estruturas narrativas, linguagem e redação jornalística, aplicando-o aos diferentes 

meios e modalidades tecnológicas de comunicação.  

• Fazer e promover uso educativo das tecnologias, implementando programas de educação para os 

meios, como instrumentos de expressão dos cidadãos.  

• Assessorar educadores no uso de recursos da comunicação.  

• Produzir mídias educativas, trabalhando em equipe com profissionais da área e com equipes 

multidisciplinares.  

• Coordenar ações de comunicação/educação traduzidas em políticas públicas.  

• Avaliar criticamente produtos, práticas e processos comunicacionais, refletindo sobre o novo 

campo e sistematizando informações.  

• Compreender os processos envolvidos na recepção de mensagens advindas das mídias e seus 

impactos sobre os diversos setores da sociedade.  

• Assessorar, planejar e gerir projetos voltados para a utilização das mídias em programas e projetos 

educativos quer estes se desenvolvam em instituições do terceiro setor, e/ou públicas e privadas. 

Fonte: PPC, 2014, p. 17-18. 

 

 Licenciatura em educomunicação da USP 

 

Habilidades requeridas 

Do profissional a ser formado pela Licenciatura em Educomunicação espera-se que demonstre 

capacidade de trabalhar em grupo, pesquisar, ser criativo e aberto às inovações, emprestando 

consistência teórica às práticas junto aos discentes. 

Para tanto, deve demonstrar conhecimentos em profundidade sobre as teorias relacionadas à inter-

relação entre a Comunicação e a Educação e possuir as habilidades necessárias para o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas e didáticas deles decorrentes, na qualidade de professor 

de comunicação, dominando, por outro lado, as linguagens e tecnologias midiáticas indispensáveis 

ao exercício de suas funções. 

Trata-se, pois, de um professor diferenciado, com habilidades intelectuais e práticas para 

dominar o universo representado pela inter-relação Comunicação/Educação/Tecnologias da 

Informação, no contexto de práticas pedagógicas que valorize os alunos como membros de uma 

cultura que se qualifica como inserida na "sociedade da informação". 
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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. 

 

Fonte: PROJETO PEDAGÓGICO, 2016, p.2. 

 

A formação do educomunicador em nível superior  

O Brasil tem opções para a formação em nível superior de profissionais da 

educomunicação  preparando: a) o bacharel em Comunicação com linha de formação em 

Educomunicação, na Universidade Federal de Campina Grande-PB; b) o professor, no curso 

de Licenciatura em Educomunicação, na USP; c) o especialista, em nível de Pós-Graduação, 

com cursos na inter-relação da Comunicação e da Educação em diversas instituições de 

ensino superior e mesmo “Comunicação, Mídias e Educação” desenvolvido pelo Ministério 

da Educação. O foco deste artigo, entretanto, é a graduação. 

A licenciatura em Educomunicação da Universidade de São Paulo teve sua aprovação 

em 2009.  Conforme Soares (2009. p. 9), “destina-se a preparar profissionais para atender às 

demandas provenientes tanto do campo da educação formal (magistério) quanto do campo das 

práticas comunicativas empreendidas pelos diversos setores da sociedade (mídia, 

organizações do terceiro setor, empresas e escolas)”.  Em 2011, o curso teve sua primeira 

turma de ingressantes, com o “principal objetivo de formar um professor voltado para a gestão 

da comunicação em ambientes educativos ou em áreas de produção destinadas à educação” 

(SOARES, 2014a, p. 32). Informações sobre a grade curricular e mais detalhes podem ser 

encontrados em seu endereço eletrônico
6
.  

O curso de Bacharelado em Comunicação Social com linha de formação em 

Educomunicação da UFCG surge no ano de 2009 a partir do Reuni, Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais.  Em agosto de 2010, 

iniciam-se as aulas, como proposta inovadora na região. O objetivo é preparar egressos que 

                                                 
6
 Licenciatura em Educomunicação. Disponível em: http://www.cca.eca.usp.br/educom. 
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atuem como “amplos instrumentos de compreensão da realidade em que estão inseridos [...] 

sujeitos reflexivos e autônomos objetivando, dessa maneira, para além da adequação ao 

mercado de trabalho” (PPC, 2014, p. 11). 

Para o bacharel da UFCG abre-se uma gama de oportunidades nas áreas da educação e 

da comunicação, com espaços de atuação que vão do primeiro ao terceiro setor: “A presença 

desse profissional já é fato em diferentes Estados do Brasil e outros países, em escolas 

públicas, redes educativas de rádio e TV, organizações não governamentais e do terceiro 

setor” (PPC, 2014, p. 20).   A intenção é que o profissional consiga alcançar todas as esferas 

do mercado para suprir demandas emergentes com o reconhecimento da importância do 

profissional. Informações adicionais podem ser acessadas no blog do curso
7
. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A educomunicação surge em atendimento à numerosas demandas geradas pela 

sociedade tão relevantes e crescentes que se tornam objeto de estudo acadêmico alcançando o 

status de cursos de graduação e de pós graduação em  universidades conceituadas no Brasil, 

desde meados da década de 1980. Pensando nas graduações, é interessante observar como as 

instâncias se retroalimentam: em apenas seis anos o campo de trabalho do educomunicador 

amplificou-se, na medida em que as atividades realizadas por estudantes, professores e 

pesquisadores dos cursos ganharam visibilidade e reconhecimento pela sociedade.  

A formação dos educomunicadores e o seu mercado de trabalho estão em permanente 

adequação, respondendo às diversas transformações sociais globais que dizem respeito à 

educação, à cultura, à economia, até mesmo em decorrência da evolução da consciência 

crítica acerca das condições ambientais necessárias à preservação da espécie humana no 

planeta Terra. Compete ao profissional disseminar a filosofia educomunicativa e configurar o 

seu espaço de atuação na sociedade. 
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