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Resumo

Este artigo apresenta os principais resultados da pesquisa de campo de-
senvolvida na tese de mesmo nome, sobre a possibilidade de aproximação das 
premissas do campo emergente da Educomunicação com as ações estratégicas 
da abordagem de avaliação formativa adotada para os projetos desenvolvidos nos 
laboratórios de informática educativa da Secretaria Municipal de Educação de 
São Paulo, a partir do mapeamento dos processos comunicacionais instaurados 
ao longo de suas práticas pedagógico-comunicacionais voltadas ao desenvolvi-
mento e fortalecimento de competências diversas para a formação de cidadãos.

Palavras-chave: Educomunicação. Práticas Pedagógico-comunicacionais. 
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Introdução

John Dewey (1859–1952), um dos grandes influenciadores das ideias 
de Paulo Freire (1921–1997) sobre diálogo, já alertava para a importância de 
se desenvolver práticas que promovessem nos alunos o que chamava de ex-
periências educadoras nos espaços escolares. Ele se referia a dinâmicas es-
truturadas a partir dos conceitos em estudos aplicados em situações do dia a 

1  Doutora em Comunicação e Educação/ Ciências da Comunicação, pela ECA-USP. E-mail: lufer-
raz.demello@gmail.com.
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dia desses alunos, de maneira que pudessem ressignificar tais teorias em seus 
próprios contextos cotidianos, para uma compreensão mais ampla e apro-
fundada. Esse processo deveria ser estruturado a partir de trocas reflexivas 
desenvolvidas por meio do estabelecimento do diálogo entre os envolvidos 
no processo de construção conjunta do conhecimento.

O aumento da demanda por educação durante o século XX fez com 
que esse tipo de abordagem cedesse espaço ao que Freire (2002) chamou de 
educação bancária, a qual coloca os alunos em uma posição quase de meros 
repositórios de informações, sem quase nenhuma possibilidade de reflexão 
conjunta com seus colegas nos espaços educativos.

Contudo, o surgimento da internet e o desenvolvimento cada vez 
mais ágil dos recursos comunicacionais digitais passaram a promover várias 
transformações na sociedade atual, principalmente nos últimos 30 a 40 anos, 
posto que têm impactado diretamente nas maneiras como as pessoas se co-
municam e até mesmo como têm passado a se relacionarem entre si. E a 
“invasão” dos espaços escolares por essas tecnologias tem promovido a re-
visão de vários processos educacionais para a identificação de um ou mais 
modelos que sejam capazes de trabalhar várias competências essenciais e 
valores de convivência que fomentem e fortaleçam os principais aspectos da 
cidadania nos alunos, para que tenham capacidade crítica de análise e atitu-
de para realizar as mudanças necessárias na sociedade.

Apesar de mais lento do que muitos especialistas gostariam, fomos 
observando, já no final dos anos 1980, inúmeros movimentos nos espaços edu-
cacionais nesse sentido, sendo que esse se iniciou principalmente a partir da 
necessidade de ensinar sobre o uso instrumental das tecnologias de informa-
ção e comunicação (TICs) nos espaços educacionais, mas muito rapidamente 
se foi revelando como um processo muito mais complexo, que fez com que 
vários pesquisadores sobre o tema resgatassem as ideias desses dois autores.

De fato, a preocupação sobre o uso pedagógico dessas tecnologias já 
permeava as conversas de especialistas no tema, sendo que o próprio Paulo 
Freire, quando secretário municipal de Educação de São Paulo, defendeu a 
necessidade da revisão e reestruturação do projeto político-educacional dessa 
Rede, a partir de uma nova visão:

O indivíduo e a sociedade devem ser vistos na sua totalidade e nas suas pos-
sibilidades de “vir a ser”, o que contraria, sobremaneira, o conceito fragmen-
tado e pragmático de aquisição de habilidades profissionais estanques. Neste 
sentido, uma sociedade informatizada está passando a exigir homens com 
potencial de assimilar a “novidade” e  criar o novo, o homem aberto para o 
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mundo, no sentido que lhe confere a teoria piagetiana quando se refere às 
assimilações mentais majorantes; da mesma forma, exige a presença do ci-
dadão crítico e comunitário, onde os artefatos tecnológicos, especificamente 
o computador, possam ser ferramentas auxiliares para a construção de uma 
sociedade mais igualitária e justa (SÃO PAULO, 1992, p. 7).2

Apesar de seu desligamento do cargo em 1991, os laboratórios de 
informática foram implantados na Rede-SP por seu sucessor, Mario Sergio 
Cortella, e, em 1993, foi adotado o nome de Laboratórios de Informática 
Educativa (LIE), o qual vigora até o presente momento. Várias gestões de 
diversos partidos com diferentes propostas já passaram pela referida Rede, 
sendo que algumas adotaram abordagens pedagógicas com características 
mais instrumentais e outras mais humanistas, mas muito foi desenvolvido.

De fato, em 2001, essa Secretaria contratou o trabalho de assessoria dos 
membros do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Pau-
lo (NCE-USP) para um projeto que focava a redução da violência nas suas uni-
dades escolares. Foi então desenvolvido o Educom.Rádio, projeto que trabalhou 
o uso de recursos comunicacionais em processos educativos nesses espaços esco-
lares para o desenvolvimento de competências específicas estruturadas a partir 
de ações de protagonismo, diálogo e autonomia de todos os participantes, alunos 
e educadores envolvidos no processo a partir do estabelecimento e fortalecimen-
to de novas relações entre tais atores sociais nesses espaços, com a adoção do 
conceito e premissas práticas da Educomunicação — protagonismo, diálogo, au-
tonomia —em práticas mediadas pelo uso de tecnologias de informação e comu-
nicação (TICs) que envolvem as relações de comunicação, o emprego das TICs. 
O projeto durou até 2004, mas algumas das bases educomunicativas do referido 
grupo perduram até os dias atuais em função das formações e experiências dos 
professores dessa Rede-SP durante o desenvolvimento do projeto.

A evolução desse processo e a identificação de outros aspectos ligados 
a tais práticas fez surgir a própria necessidade de adoção de uma nova aborda-
gem de avaliação de tais processos educativos, que se desenvolvesse ao longo 
da ocorrência dos mesmos. Em 2010, a Secretaria Municipal de Educação de 
São Paulo (SME-SP) passou a trabalhar com algumas das ações estratégicas de 
avaliação formativa para as práticas desenvolvidas por seus alunos do Ensino 
Fundamental nos Laboratórios de Informática Educativa (LIE).

2  Trecho retirado do material desenvolvido pela SME-SP, em 1992, sob o título Projeto 
Gênese – A Informática Chega ao Aluno da Escola Pública Municipal, disponível para 
acesso no link: <http://issuu.com/iesme/docs/historico_2?e=5210261/2878575>.
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A pesquisa aqui relatada

Este artigo trata da pesquisa desenvolvida para obtenção de título 
de doutora em Ciências da Comunicação, sob a linha de Pesquisa Comuni-
cação e Educação, por esta autora junto ao Programa de Pós-Graduação da 
Escola de Comunicações e Artes (ECA), Universidade de São Paulo (USP).

Esse estudo focou o mapeamento dos processos comunicacionais de-
senvolvidos entre os Professores Orientadores de Informática Educativa (POIE) 
responsáveis pelos espaços dos LIE durante a formação dos mesmos sobre tal 
abordagem de avaliação formativa, bem como das reflexões ocorridas entre os 
alunos desenvolvedores de tais projetos. Ou seja, o objeto desta pesquisa foram 
as ações de trocas reflexivas e colaborativas entre os participantes de cada fase 
de implantação da abordagem. O objetivo foi verificar os possíveis pontos em 
comum entre os elementos definidores do paradigma do que chamamos aqui 
de Educomunicação e a abordagem de avaliação para a aprendizagem (avalia-
ção formativa) implementada, a partir de 2011, pela Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo (SME-SP) nos LIE de suas unidades educacionais.

A Educomunicação

Pesquisa temática realizada entre os anos de 1997 e 1998 pelos mem-
bros do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE), da ECA-USP, sob 
coordenação do Prof. Dr. Ismar de Oliveira Soares, identificou a emergência 
da Educomunicação enquanto um novo campo que trata das interfaces Co-
municação–Educação.

A Educomunicação tem como principal objetivo a promoção da 
transformação social e para tanto, os especialistas no tema atuam a partir da 
instauração de ecossistemas educomunicativos3 em espaços educacionais, 
promovendo a identificação, planejamento, implementação e avaliação de 

3  Ecossistema Educomunicativo: ambiente educacional — formal, não formal e informal — media-
do por tecnologias da informação e comunicação se edifica por meio de ações de protagonismo dos 
sujeitos da educação, principalmente dos discentes envolvidos, estruturadas no diálogo enquanto 
pensar juntos, a partir de um consistente e intenso processo comunicativo de escuta, reflexão e devo-
lutivas entre seus participantes com foco principal na construção e fortalecimento do conhecimento 
e pensamento crítico acerca do tema trabalhado, para a formação de cidadãos empoderados, ativos 
e propositivos (MELLO, 2016, p. 85).
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práticas pedagógico-comunicacionais que fomentem uma participação mais 
plena e ativa de toda a comunidade educativa. Tratam-se de práticas edu-
cativas mediadas por tecnologias da comunicação, desenvolvidas por meio 
de uma pedagogia de projetos transdisciplinares, capazes de estimular uma 
troca reflexiva consistente, de forma a favorecer a estruturação de saberes 
ligados a conteúdos específicos.

A observação das atividades nos espaços escolares tem sinalizado 
que a viabilização das dinâmicas pedagógicas implica em uma integração 
com o planejamento de ações comunicacionais específicas voltadas à con-
cretização das primeiras. A interação dialética é trabalhada entre as pessoas e 
sua realidade, que entende todos os agentes do processo como transmissores 
e receptores ao mesmo tempo.

Soares (2011) refere-se a uma práxis social do diálogo enquanto pensar 
juntos, durante a qual o protagonismo desses participantes é a premissa princi-
pal para que o processo comunicativo de trocas intensas e reflexivas se desen-
volva e se fortaleça, dando origem ao que chamamos de ecossistema educomu-
nicativo. A educomunicação reforça a importância da vivência de atividades 
comunicativas dialógicas e críticas para o desenvolvimento de competências 
ligadas à prática comunicacional em si, a partir de práticas comunicativas vol-
tadas à concretização e fortalecimento do processo de aprendizagem.

Pesquisas recentes sobre o tema mostram que o uso de tecnologias da 
informação e comunicação (TICs) nos espaços educativos configura-se como 
um grande desafio, pois se trata de adotar tais aparatos e acompanhar, avaliar e 
ajustar os procedimentos, principalmente quanto aos impactos que tal media-
ção pode ter sobre os objetivos de aprendizagem. De fato, os resultados apon-
tam que a mera inserção de tecnologias nos espaços educativos pode inclusive 
prejudicar o processo de aprendizagem caso isso não seja feito de forma estru-
turada em ações pedagógicas e comunicacionais específicas (HATTIE, 2012).

Martín-Barbero (2011) discorre sobre como os ambientes educativos 
devem propiciar a construção e fortalecimento de uma nova relação pedagóg-
ico-comunicacional entre os participantes desses espaços educativos. Soares 
(2011), Baccega (2011) e Citelli (2011) destacam a necessidade de modificação 
das relações e interações que ocorrem nos espaços educativos, a partir das 
transformações sobre como os processos comunicacionais se desenvolvem, 
focando em práticas mais interativas, colaborativas e dialógicas.

A ação educomunicativa consiste em práticas pedagógicas com 
grande influência socioconstrutivista e comunicacional focadas na constru-
ção e fortalecimento de competências diversas para a formação de cidadãos 
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críticos e ativos pertencentes a esta sociedade altamente tecnológica, como 
diálogo e pensamento reflexivo e crítico.

Daí a necessidade de revisão e modificação de procedimentos e até 
mesmo das relações que se estabelecem nesses espaços por parte e entre to-
dos os atores envolvidos, para um real empoderamento e autorregulação do 
próprio processo de aprendizagem pelo aluno. Trata-se da conscientização 
sobre a importância da educação na vida do ser humano, que se edifica e 
consolida por meio de uma série de processos dialógicos — reflexivos e críti-
cos —, estruturantes da proposta de avaliação para aprendizagem.

Como dissemos inicialmente, Dewey (1976a, 1976b) defendia o que 
chamou de experiência educativa dos fatos da vida nos espaços escolares, ao 
reforçar que os professores deveriam trabalhar conteúdos teóricos a partir de 
experiências da vida real, fazendo uso de tais temas curriculares, para que os 
alunos vivenciassem e compreendessem a aplicação desses temas à realidade 
de suas vidas, bem como para que pudessem expandir suas referências inter-
nas a partir de suas próprias experiências.

Freinet (1985) também acreditava que os jovens poderiam se desen-
volver de maneira plena por meio de uma cidadania ativa, e sua proposta 
pedagógica considera princípios como foco no processo e não no produto 
final, bem como na conscientização progressiva, por meio da estruturação de 
etapas de participação desses jovens, com ações sempre ligadas à solução de 
problemas e necessidades da comunidade, dentre outros.

A Educomunicação defende a adoção de práticas participativas es-
truturadas no protagonismo desses atores, para que a concretização da trans-
formação das relações nos espaços educativos, entre alunos e professores, 
para um modelo horizontal.

Costa (2006) esclarece que agir como protagonista é atuar no papel 
principal, é ser o agente de uma ação, qualquer que seja sua idade. Apenas a 
implementação de práticas voltadas à reflexão sobre os pensamentos e senti-
mentos dos outros permitirá o desenvolvimento de habilidades de cidadania 
plena, a partir do envolvimento dos atores sociais com os desafios do grupo 
e pelo trabalho conjunto de todos os membros da comunidade na busca por 
soluções criativas voltadas ao bem comum desse grupo.

Ainda sobre o protagonismo, Costa (2006) apontou que a sua ocor-
rência depende diretamente do tipo de participação e envolvimento previs-
tos para as crianças e jovens ao longo dos processos educativos e que apenas 
alguns tipos de participação fomentam a construção e fortalecimento do em-
poderamento. Ele esclarece que há pelo menos dez tipos de participação pas-
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síveis de serem previstas para tais atores, os quais seriam: (1) manipulado; (2) 
decorativo; (3) simbólico; (4) operacional; (5) planejador e operacional; (6) 
decisório, planejador e operacional; (7) decisório, planejador, operacional e 
avaliador; (8) colaborativo pleno; (9) plenamente autônomo; (10) condutor. 
Para Costa (2006), apenas a partir da participação (5) esses atores passam a 
trabalhar competências ligadas ao protagonismo juvenil.

As premissas básicas do campo emergente da Educomunicação — 
protagonismo e diálogo —, convergem com ideias de Dewey (1976a, 1976b) 
sobre a necessidade de o estudo de conteúdos teóricos se dar com base na 
experimentação prática da vida nos espaços educativos para a compreensão e 
apropriação desse processo. E as colocações de Costa (2006) sobre os tipos de 
participação para o protagonismo lançam luz sobre como as ações educomu-
nicativas devem ser estruturadas para que contribuam de fato para o desen-
volvimento de inúmeras habilidades e competências inerentes à cidadania.

Quanto ao diálogo nos espaços educativos, Paulo Freire já afirma-
va que educar é comunicar. Freire (2005) contestava a comunicação que se 
realizasse fora das premissas dialógicas, principalmente quanto às supostas 
conversações cujo objetivo fosse a imposição da ideia de um grupo, a qual 
não permitisse a reflexão mais aprofundada voltada a superar o que chamava 
de “falsa consciência do mundo” (FREIRE, 2002, p. 86). De fato, ele fazia 
uma forte crítica à educação verbalista, refletindo que o fazer educativo,

que se limite a dissertar, narrar, a falar algo, em vez de desafiar a refle-
xiva cognosciva dos educandos em torno de algo, além de neutralizar 
aquela capacidade cognosciva, fica na periferia dos problemas. Sua 
ação tende à “ingenuidade” e não à conscientização dos educandos 
(FREIRE, 2002, p. 86).

Freire (2005) defendia que, para que essa intensa reflexão conjunta 
ocorra em um determinado espaço escolar — ao qual esta autora denomina 
aqui de ecossistema comunicativo de trocas dialógicas intensas ou simples-
mente de ecossistema educomunicativo —, faz-se necessário que educador e 
educando estabeleçam um processo comunicacional de igualdade, no qual 
as ideias e opiniões expressadas por todos sejam tratadas de forma igualitária 
quanto à sua relevância para a solução daquele problema. Todas essas ideias 
devem ser ouvidas e analisadas por todos conjuntamente para que a solução 
obtida defina ações para o bem comum.

Influenciado também pelas ideias de John Dewey, Freire (2005) des-
tacava que o professor deveria promover o enfrentamento dos alunos com suas 
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realidades já em sala de aula a partir do que chamava de situações-problema, as 
quais se desenvolveriam e seriam solucionadas a partir de trocas reflexivas con-
juntas estabelecidas entre os participantes — educandos e educadores —, para 
uma real libertação e humanização, para um verdadeiro domínio da cultura e 
da história. Tais processos reflexivos e criativos são os responsáveis pela práxis 
enquanto estrutura fomentadora da construção do conhecimento.

Ainda sobre as premissas da Educomunicação, o pragmatismo sobre a 
prática dialógica de David Bohm e sua Técnica de Diálogo foi outra referência 
adotada para a definição de indicadores sobre as práticas dialógicas. Para esse 
autor, o processo dialógico ocorre durante o encontro direto entre indivíduos, 
os quais buscam pensar juntos temas diversos, voltados até mesmo para a solu-
ção de problemas. Esses participantes não almejam vencer uns aos outros por 
meio da imposição de ideias e focam em práticas de soluções conjuntas com as 
quais todos vençam: “o diálogo é mais uma participação, na qual não jogamos 
uns contra os outros, mas com cada um deles” (BOHM, 2005, p. 35).

Bohm (2005, p. 47) esclarece que o compartilhamento de opiniões 
enquanto pensar juntos deve ser trabalhado sem hostilidade, para o desenvol-
vimento de um exercício mais complexo:

Temos que compartilhar nossa consciência e nos capacitarmos para 
pensar juntos, para fazer o que for necessário de uma forma inteligen-
te. Se enfrentarmos o que ocorre num grupo de diálogo, compreen-
deremos o núcleo do que acontece no todo da sociedade. Sozinho, 
você perde muito de tudo isso; mesmo em duplas, não se consegue 
realmente chegar ao ponto central.

O automatismo concordo�discordo deve ser substituído por práticas que 
viabilizem conhecer e considerar outras ideias, opiniões e possibilidades. Ele 
apresentou um quadro sobre as diferenças entre o que considera debate/discus-
são e o diálogo, exatamente para que as pessoas pudessem entender não apenas 
como praticar este último, mas, principalmente, entender os aspectos que sus-
tentam tais práticas e verificar a dificuldade da concretização do diálogo.
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Quadro 1: Debate / Discussão X Diálogo.
DISCUSSÃO/DEBATE DIÁLOGO
Visa fechar questões Visa abrir questões

Convencer Mostrar
Demarcar posições Estabelecer relações

Defender ideias Compar  lhar ideias
Persuadir e ensinar Ques  onar e aprender

Explicar Compreender
Visa as partes em separado Vê a interação partes‒todo

Descarta as ideias “vencidas” Faz emergir ideias
Busca acordos Busca pluralidade de ideias

Fonte: Mariotti (sem ano, p. 3).

O autor alerta ainda que, na prática, as ações descritas no quadro 
para discussão e para o diálogo ocorrem de forma mesclada e entremeadas 
umas com as outras ao longo dos processos comunicacionais. Daí a neces-
sidade de os participantes desses processos estarem atentos a tais diferenças, 
principalmente no sentido de buscarem sempre a escuta e a reflexão do que 
está sendo ouvido, na busca por um distanciamento da tendência em não 
se preocupar em entender o ponto de vista do outro. É preciso transformar 
aos poucos a cultura de debate para uma cultura dialógica, até porque é do 
processo de trade-off em si que as trocas reflexivas nascem e podem evoluir e 
passar ao diálogo. E foi exatamente por causa da dificuldade de as pessoas se 
aperceberem disso e tenderem a permanecer mais no debate que esse autor 
estruturou o Quadro 01, para deixar claro às pessoas sobre essas diferenças, 
para que consigam passar do debate para o diálogo com mais frequência.

Ações estratégicas de avaliação formativa nos laboratórios 
de informática educativa da Secretaria Municipal de Edu-
cação de São Paulo (SME-SP)

A possibilidade de realização de uma avaliação para a aprendizagem, 
formativa, que ocorresse ao longo do processo de aprendizagem, foi primeira-
mente apresentada por Michael Scriven, em 1967, e a instauração de espaços 
de práticas de informática na Rede Pública Municipal de Ensino de São Paulo 
(Rede-SP) data de 1987. Porém, foi apenas a partir do início dos anos de 2010 



26 |  Michel Carvalho da Silva  

Série Comunicação e Educação - Volume 4

que a SME-SP iniciou o processo de adoção do uso de algumas das ações estra-
tégicas de avaliação formativa, como definidas por Wiliam (2011), para acompa-
nhamento e fortalecimento das práticas desenvolvidas em seus laboratórios de 
informática educativa, focadas em competências específicas, aqui chamadas 
de educomunicativas e socioemocionais, com a implementação de estratégias 
de avaliação formativa estruturadas por meio de práticas pedagógico-comuni-
cacionais que têm resultado na transformação do ambiente de aprendizagem, 
com a transferência do controle da avaliação do professor para o aluno, com o 
desenvolvimento da autorregulação quanto ao processo de aprendizagem por 
parte do aluno e de empoderamento de seu direito à manifestação.

A implementação dessa abordagem de avaliação formativa implica 
em uma mudança profunda na cultura organizacional das instituições, em 
suas formas de criar, planejar e implementar um processo de ensino e apren-
dizagem como um todo, inclusive de todas as relações e interações passíveis 
de ocorrerem entre todos os atores sociais envolvidos durante o mesmo.

Costa (2006) refletiu sobre a necessidade de realização de vários proces-
sos seguidos, ao longo dos quais as crianças e jovens possam vivenciar diferentes 
tipos de participação, até para que construam e reconstruam seus referenciais 
internos, seus conhecimentos e entendimentos, sobre as diferentes possibilidades 
de participação, para apreenderem quais são as implicações de cada uma delas.

Wiliam (2011) propõe a estruturação da avaliação formativa a partir 
do planejamento, implementação e acompanhamento de cinco tipos de in-
tervenções ao longo do processo: definição de rubricas; formulação de per-
guntas para promoção do pensamento reflexivo; feedback do professor aos 
alunos; mobilização dos alunos como fontes de conhecimentos para trocas 
com seus pares; e ativação dos alunos como donos de seus próprios processos 
de aprendizagem. Dependendo do momento do processo, uma ou mais de-
las devem estar ocorrendo.

Esse modelo se estrutura pela definição e realização de diversos 
pontos de verificação da aprendizagem do aluno quanto a atividades ligadas 
a um determinado conteúdo, com a realização dos respectivos feedbacks do 
professor nesses momentos de verificação para que esse aluno possa provi-
denciar ajustes na construção do seu conhecimento durante o processo de 
aprendizagem, e não apenas ao final de um período específico, como ocorre 
na avaliação somativa, por exemplo.

Trata-se de espaços educativos mediados por TICs que permitem o 
desenvolvimento de inúmeras atividades pedagógico-comunicacionais, por 
meio do uso de computadores, tablets ou mesmo smartphones, e eventualmen-



   Ciberdemocracia e Educação para cidadania: 
as possibilidades de empoderamento do aplicativo Colab em Santos (SP)  | 27

Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação

te até com acesso à internet para todos os participantes, de maneira a viabilizar 
o registro das diferentes participações dos alunos, em tempo real, com esses dis-
positivos digitais, os quais são acessados, analisados e rapidamente comentados 
pelos professores responsáveis. Em alguns casos, até em tempo real.

A adoção de tal contexto implica a mudança cultural nesses espaços 
educativos, com o envolvimento de todos os atores desse contexto, como gesto-
res, coordenadores, educadores e dos próprios alunos. O que significa que não 
basta mudar ordens, mas sim de mudar a postura das pessoas envolvidas em 
todos esses espaços. Isto implica tempo e dedicação para o desenvolvimento de 
negociações constantes entre todas as partes envolvidas, para que ocorra de fato 
uma mudança de cultura escolar e a consequente viabilização da implementa-
ção da proposta de avaliação formativa. As ações estratégicas são:

a. Desenvolvimento das rubricas

Rubrica é o instrumento que apresenta o conjunto dos critérios de ava-
liação que serão adotados durante esse processo, sendo que não se trata de listá-los 
apenas, mas de detalhá-los pelo menos em quatro níveis de execução de cada um 
deles, a partir dos quais os objetivos de aprendizagem poderão ser trabalhados e 
fortalecidos. Trata-se de descrever as ações que viabilizarão o desenvolvimento de 
cada critério, para orientar alunos e professores sobre como deverão proceder para 
que o atingimento dos objetivos de aprendizagem ocorra como planejado.

Para o entendimento mais claro do que é a rubrica, segue o exemplo 
de descritivo de um critério:

QUADRO 2 – Exemplo de Rubrica de Colaboração com Uso de Ferramentas Virtuais
Critério Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4

RESOLUÇÃO
DE
PROBLEMAS

Não tento 
sulucionar 
problemas 
ou ajudar os 
demais a fa-
zê-los. Deixo 
que os de-
mias façam o 
trabalgo 

Não sugiro 
ou refi no 
soluções, mas 
estou aberto 
a testar as 
soluções su-
geridas pelos 
demais

Refi no solu-
ções suge-
ridas pelos 
outros.

Busco par  ci-
par a  vamente 
e surgiro solu-
ções para os 
problemas

Fonte: Exemplo desenvolvido a partir do quadro de Rubricas de Avaliação Formativa 
(JOHNSON, 2011, p. 31)
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Vale esclarecer que o uso da rubrica não implica a atribuição de 
uma nota. A mesma deve ser apresentada no início do projeto, para que to-
dos os envolvidos conheçam e validem os critérios e processos que deverão 
ser desenvolvidos, sendo que a mesma é retomada ao final do processo, para 
a realização da autoavaliação, a qual será detalhada no tópico (e).

b. Reflexão crítica 

Esta é uma ação estratégica ainda problemática pois a mesma deve 
considerar a gestão da comunicação dialógica para a reflexão crítica nos espa-
ços educativos, dada a falta de conhecimento e prática desses procedimentos.

De fato, a gestão da comunicação para a educação deve ser refletida e 
considerada como parte do planejamento dessas práticas pedagógico-comuni-
cacionais, para a construção consistente do conhecimento sobre um determi-
nado tema. O planejamento de aulas com mediação de tecnologias deve tam-
bém entender, considerar e planejar as intervenções dos professores enquanto 
mediadores do processo dialógico para que o aprofundamento da reflexão so-
bre um tema realmente ocorra, de maneira a concretizar o processo comuni-
cacional necessário para que os objetivos de aprendizagem sejam atingidos.

c. Feedback do professor

Todo tipo de avaliação — de ou para a aprendizagem — precisa prever 
momentos específicos de devolutiva para que os alunos conheçam e compreen-
dam onde erraram, para que possam trabalhar seus pontos fracos e que ajustem/
substituam entendimentos distorcidos. Mesmo quando essas crianças e jovens 
atendem às expectativas esboçadas na rubrica, é importante a apresentação de 
um feedback propositivo, para reforçar esse contexto, para que as crianças e jo-
vens percebam que estão no caminho esperado e quais as premissas norteadoras. 

No processo avaliativo para aprendizagem, essa ação assume um novo 
papel, uma vez que o foco da mesma é o acompanhamento e assessoria aos 
participantes na construção/formação do conhecimento em todo o processo de 
aprendizagem, o que faz com que esses comentários tenham que ser elabora-
dos com foco no fortalecimento desse conhecimento (WILIAM, 2011).
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d. Alunos enquanto fonte de conhecimento

A quarta ação estratégica se reflete na ocorrência de momentos em 
que os alunos sejam colocados como parceiros ou monitores de aprendiza-
gem uns dos outros, para motivá-los a se envolverem mais nas práticas dedu-
tivas. Daí a importância da definição de momentos ao longo desse processo 
de aprendizagem durante os quais os pares se auxiliam mutuamente, em 
eventuais dificuldades que estejam enfrentando ou mesmo em momentos 
de revisão e validação de atividades desenvolvidas, para que o resultado do 
grupo seja ainda mais aprimorado.

e. Autoavaliação: avaliação entre pares/autoavaliação

Esta ação estratégica pode ocorrer com dois tipos de ações: avalia-
ção entre pares e autoavaliação. A autoavaliação em si consiste na ação de o 
aluno refletir e avaliar seu próprio desempenho com base na rubrica. Porém, 
nem sempre o aluno está preparado para desenvolver essa atividade logo de 
início, e isso não significa também que o aluno vá necessariamente se super 
avaliar. Trata-se da necessidade de mudança de cultura e de aprendizagem a 
partir da prática desse processo de avaliação.

A avaliação entre pares é a ação estratégica durante a qual um aluno 
avalia o desempenho de outro colega seu, sempre com base nos critérios 
contidos na rubrica da atividade desenvolvida, que pode ser uma simples 
atividade ou um projeto. Na autoavaliação, cada um avalia a si próprio du-
rante o desenvolvimento de um determinado projeto, sempre com base nos 
critérios que compõem a rubrica do mesmo. 

A dinâmica de avaliação entre pares tem sido adotada exatamente 
para que os alunos se habituem a desenvolver avaliações formativas com base 
em critérios específicos. Após a realização da atividade, os alunos avaliam o 
desempenho de seus pares, apontando em qual dos níveis da rubrica esse cole-
ga se encontra (para cada critério), com a devida justificativa de sua avaliação. 
Aqui não se trata simplesmente de classificar a participação em um nível, mas 
de promover uma reflexão sobre a relação do desempenho de cada aluno e a 
consequente qualidade de conhecimento adquirido. Na pedagogia de proje-
tos, quando o desenvolvimento do mesmo tem de média a longa duração, essas 
duas dinâmicas — principalmente a avaliação entre pares — pode ser adotada 
mais vezes para verificar se estão evoluindo como esperado.
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Aspectos convergentes entre Educomunicação 
e avaliação formativa

As bases teóricas aqui apresentadas viabilizaram a elaboração do se-
guinte quadro de indicadores educomunicativos e de avaliação formativa:

QUADRO 3 – Indicadores Educomunicativos e de Avaliação Formativa
INDICADORES
A PARTIR DO

PARADIGMA DA EDUCOMUNICAÇÃO
(SOARES,1999, 2011)

INDICADORES
A PARTIR DA 

AVALIAÇÃO FORMATIVA
(WILIAM, 2011)

FINALIDADE PRINCIPAL 

1. Empoderamento do aulono enquanto cidadão 
responsável

2. Apoio à construção do conhecimento;
3. Acompanhamento do desenvolvimento das 

competências educomunicativas no contexto de 
ecossistemas comunicacionais.

FINALIDADE PRINCIPAL 

1. Autorregulação do processo de aprendizagem;
2. Apoio à construção do conhecimento;
3. Acompanhamento do desenvolvimento das 

competências.

MOMENTOS DE AVALIAÇÃO

1. Acompanhamento ao longo do processo;
2. Viabilização de intevenções e orientações ao 

longo de todo o processo, e não apenas no 
início ou fi nal do mesmo.

MOMENTOS DE AVALIAÇÃO

1. Acompanhamento ao longo do processo;
2. Viabilização de intevenções e orientações ao 

longo de todo o processo, e não apenas no 
início ou fi nal do mesmo.

DINÂMICA ENCERRAMENTO 

1. Roda de conversas, ao fi nal do processo, para 
desenvolvimento de refl exões analíticas e re-
fl exivas pelos alunos, de forma individual e/ou 
grupal.

DINÂMICA ENCERRAMENTO 

1. Avaliação entre pares (duplas ou grupos pe-
quenos, equipes) e/ou autoavaliação.

PRÁTICAS PEDAGÓGICO-COMUNICACIONAIS

1. Gestão Compartilhamento da Comunicação 
(SOARES, 1999):

a. Ação comunicativa;
b. Apropriação e manejo das linguagens da comu-

nicação;
c. Uso dos recursos da informação para a produção 

cultural.

AÇÕES ESTRATÉGICAS

1. Criação colaborativa de rubrica: elaboracão 
coletiva; construção conjunta por meio de 
trocas dialógicas para defi nição dos critérios 
e respectivos níveis; elaboração no início do 
projeto ou dinâmicca; validação com alunos e 
professores; 
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INDICADORES
A PARTIR DO

PARADIGMA DA EDUCOMUNICAÇÃO
(SOARES,1999, 2011)

INDICADORES
A PARTIR DA 

AVALIAÇÃO FORMATIVA
(WILIAM, 2011)

2. Participação de Protagonismo [Degraus de Par-
ticipação: 5 a 10 (HART, 1992; costa, 2016

a. Participação planejadora e operacional;
b. Participação decisória, planejadora e operacio-

nal;
c. Participação decisória, planejadora, operacional 

e avaliadora;
d. Participação colaborativa plena;
e. Participação plenamente autoônoma;
f. Participação condutora.

3. Ação de Diálogo
a. Escuta Mútua;
b. Pensar juntos;
c. Apontar outros pontos de vista;
d. Compartilhar e refl etir sobre ideias;

e. Fazer emergir ideias/buscar pluralidade de 
ideias. (BOHM, 2005).

2. Práticas de diálogo e refl exão: tipos de parti-
cipacão doa alunos (degraus de Hart e costa); 
alunos enquanto recursos de aprendizagem 
(aprendendo ensinando) eo protagonismo no 
processo de aprendizagem:

3. Feedback propositico, com base na rubrica;

4. Avaliação entre pares e autoavaliação refl exi-
va, com base na rubrica.

COMPETÊNCIAS EDUCOMUNICATIVAS

1. Diálogo ( Pensar e construir conjuntamente);
2. Escuta mútua;
3. Organização e expressaão do pensamento (re-

fl exão);
4. Colaboração;
5. Compartilhamento ( de experiências e de 

ideias);
6.Gestão da Compartilhada da Comunicação e 

Uso de TIC;
7. Tomada Compartilhada de Decisão;
8. Resolução Conjunta de Problemas;
9. Avaliação (entre pares e autoavaliação).

COMPETÊNCIAS TRABALHADAS

Não foi espercifi cado claramente

Fonte: Informações retiradas do Quadro de Indicadores completo, do Anexo H (MELLO, 2016, p. 375).

Os resultados verificados

Como dissemos, esta pesquisa teve como objetivo verificar a existên-
cia de aspectos comuns entre as premissas do paradigma da Educomunicação 
e as ações estratégicas da abordagem de avaliação formativa da proposta de 
Dylan Wiliam (2011), adotada nas práticas dos Laboratórios de Informática 
Educativa das unidades escolares da SME-SP. Outro objetivo da mesma foi 
verificar a possibilidade de uso de tal abordagem para avaliação de projetos 
estruturados a partir das premissas da Educomunicação.
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Para tanto, foram analisadas as ações estratégicas de avaliação forma-
tiva utilizadas em oito projetos junto aos LIE da referida rede municipal de 
ensino de São Paulo (Rede-SP), desenvolvidos entre os anos de 2012 e 2014.

Foram definidas as chamadas competências educomunicativas como 
indicadores da pesquisa de campo, a partir da aproximação das características 
comuns entre o paradigma da Educomunicação e os fundamentos da aborda-
gem de avaliação formativa adotada nos LIE da SME-SP, como destacado no 
Quadro 03 aqui apresentado, o que permitiu a constatação de que o conceito 
das competências começa a ser utilizado, atualmente, e cada vez com mais 
força, como base na definição de objetivos dos processos educacionais.

A própria SME-SP, em seu documento sobre as Orientações Curri-
culares — Proposições de Expectativas de Aprendizagem, de Tecnologias de 
Informação e Comunicação, distribui as competências em quatro categorias: 
pessoais (aprender a ser); interpessoais (aprender a conviver); profissionais ou 
executivo-gerenciais (aprender a fazer); e competências cognitivas (aprender a 
conhecer). Esse material apresenta orientações sobre como trabalhar as com-
petências em projetos educacionais com mediação tecnológica (SÃO PAULO, 
2010). Estas foram as razões da definição de indicadores possíveis para os pro-
cessos dialógicos e formativos do ato de avaliar a partir das competências.

Se entendemos que a formação de todos os cidadãos deve estar dire-
cionada a que sejam competentes para serem capazes de responder 
aos problemas que uma vida comprometida com a melhoria da socie-
dade e deles mesmos, as competências que deverão aprender podem 
se desenvolver nas seguintes dimensões: social, pessoal e profissional 
(ZABALA, 1999 apud ZABALA; ARNAU, 2010, p. 78).

Zabala e Arnau (2010) esclarecem que pensar o desenvolvimento de 
competências nos espaços educativos não é tarefa tão clara e simples. Os auto-
res também sinalizam  para a força que a proposta de adoção das competências 
como norteadoras da definição de objetivos nos espaços educativos está ga-
nhando espaço crescente, a cada dia, na área da educação, pelo que trazemos 
este tópico ao presente estudo.

Foram listadas também algumas competências identificadas como 
sendo educomunicativas — pelo fato de estarem presentes nas práticas com 
base no paradigma da Educomunicação — tendo sido utilizadas como indi-
cadores na pesquisa, quando da busca do entendimento sobre se os projetos 
estudados apresentavam, em suas rubricas, critérios com descrição das mes-
mas, quais sejam: diálogo (pensar e construir conjuntamente); escuta mútua; 
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organização e expressão do pensamento (reflexão); colaboração; comparti-
lhamento (de experiências e de ideias); gestão compartilhada da comunica-
ção e uso de TICs; tomada compartilhada de decisão; resolução conjunta de 
problemas; e avaliação (entre pares e autoavaliação).

Um dos eixos norteadores desse estudo foi que as ações estratégicas 
do modelo de avaliação formativa adotada nos LIE, da DOT/SME-SP, são 
estruturadas com base em práticas pedagógico-comunicacionais, passíveis de 
serem identificadas e estudadas a partir da Educomunicação. Para o levan-
tamento de dados, foram entrevistados os professores orientadores de infor-
mática educativa responsáveis pelos projetos, bem como duas gestoras de 
diretorias regionais de educação, além de alunos ligados a três dos projetos. 
Além disso, foram verificados também os registros acerca das rubricas e das 
avaliações feitas ao final desses projetos com base nos respectivos critérios.

Considerações finais

A coleta e análise dos dados apresentados permitiu confirmar a existên-
cia de pontos comuns entre o campo da Educomunicação e referida abordagem 
de avaliação formativa. Isso permitiu também vislumbrar a importância da estru-
turação e desenvolvimento dos processos comunicacionais a partir das premissas 
de Educomunicação para essa abordagem de avaliação formativa, bem como 
confirmar a necessidade de mudança das relações nos espaços educativos a partir 
da adoção de práticas mais dialógicas entre alunos e deles com seus professores e 
de adoção de um planejamento do processo comunicacional para uso das TICs 
nesses espaços, de maneira a otimizar o atingimento dos objetivos de aprendiza-
gem, principalmente das competências educomunicativas aqui destacadas.

Finalmente, constatou-se que, dependendo da forma como era es-
truturada — ou não — a gestão da comunicação para a educação ao longo 
da realização das práticas pedagógico-comunicacionais desses projetos, a im-
plementação dessa abordagem de avaliação formativa ocorria ou não.
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O presente artigo tem como objetivo principal refletir sobre a atuação 
do Grupo de Estudos e Pesquisa em Comunicação e Educação (Combase) 
do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, composto por pesquisadores dos campos da Comunicação e 
da Educação. Discorre ainda sobre sua base científica e epistemológica, que tem 
como fundamentos as ideias de Paulo Freire sobre Comunicação e Educação 
(1979, 1983, 1995, 1996, 1999, 2002, 2003) e autores com os quais esses conceitos 
dialogam. Dentre eles, podemos destacar Habermas (1989, 2002, 2003), que en-
fatiza a importância da comunicação livre e emancipada como estratégia para 
a humanização do mundo atual, permeado pelas velhas e novas tecnologias da 

1 Graduado em Comunicação Social pelas Faculdades Integradas Hélio Alonso (1995). 
Mestre (2006) e doutor (2011) em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN). Editor de texto em TV e produções independentes desde 1993. Exerce o 
cargo de professor adjunto no Departamento de Jornalismo da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ) e coordena o Laboratório de Vídeo da Faculdade de Comuni-
cação Social da mesma instituição.

2 Doutora e mestre em Educação pela UFRN. Especialista em Cinema (UFRN). Gradua-
da em Comunicação pela UFRN e em Pedagogia pela Universidade Potiguar (UNP).

3 Graduada em Comunicação Social (1993), especialista em Artes Visuais (2011), mestre 
(2002) e doutora em Educação (2009) pela UFRN. Roteirista e diretora de programas 
educativos e culturais. Atuou como diretora da FM Universitária, atualmente trabalha 
na Superintendência de Comunicação da UFRN. É também aluna regular do curso de 
Pedagogia dessa mesma instituição.
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informação e comunicação. Habermas aponta, como a principal causa dos pro-
blemas que desumanizam as sociedades contemporâneas, o grande déficit de 
comunicação, em plena era das comunicações. Desta forma, assim como Freire, 
Habermas reconhece o diálogo como uma exigência ontológica.

O Professor Arnon Alberto Mascarenhas de Andrade (2015, p. 12), 
que tem sido o coordenador da Combase desde seu surgimento enquanto 
base de pesquisa, ainda na década de 1990, destaca que:

o Grupo de Pesquisa em Comunicação e Educação (COMBASE) foi 
um dos primeiros grupos de pesquisa da área de educação da Univer-
sidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e seu interesse tem 
sido focado nos aspectos teóricos da Comunicação e da Educação bem 
como nos aspectos relacionados com o uso da tecnologia da informa-
ção e da comunicação (TIC’s) na vida social e na educação. Temos 
também estudado o que tem sido nossa principal referência teórica — 
os conceitos freireanos de Educação e Comunicação e os autores com 
os quais esses conceitos se articulam .

Na concepção de Andrade (2015), o nosso papel enquanto educadores 
e pesquisadores é conhecer o sujeito e suas necessidades para, a partir daí, buscar 
as melhores formas de utilização da tecnologia que possa servir de apoio didático- 
pedagógico aos professores e de ferramenta de apoio à aprendizagem do aluno. 
Estes dois polos, ensino e aprendizagem, precisam estar em sintonia para que as 
mudanças se efetivem nas práticas educacionais. No entanto, é imprescindível o 
papel do professor como estrategista deste processo. Mas, isso não é o que estamos 
vendo acontecer; muito pelo contrário, o que a realidade nos mostra é que muitos 
educadores estão deslumbrados com as possibilidades que a tecnologia oferece, 
alheios à experiência comunicacional, à interação e à colaboração com os sujeitos 
e adotam uma visão puramente instrumental.

Pinheiro (2013) destaca que algumas pesquisas vêm sendo desenvolvi-
das no intuito de mapear as produções e identificar a relação Comunicação/
Educação que também tem sido objeto de estudo de várias pesquisas a partir de 
alguns parâmetros distintos, como a dissertação de mestrado de Patrícia Horta 
Alves (ALVES, 2002), que faz um levantamento sobre a produção discente em 
comunicação e educação no Brasil, entre os anos de 1994 e 1998; o artigo de 
Solange Puntel Mostafa (MOSTAFA, 2011), que por meio da pesquisa bibliomé-
trica faz um levantamento de autores nacionais e internacionais mais citados na 
revista Comunicação e Educação, de 1994 a 2001; e a tese de doutorado de Ligia 
Beatriz Carvalho de Almeida (ALMEIDA; LOBATO; GHAZIRI, 2015) , que 
levanta a produção literária sobre o tema da Educomunicação.
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De acordo com o levantamento de Pinheiro (2013), vários pesquisa-
dores analisam os artigos publicados nos maiores congressos das duas áreas: 
INTERCOM (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comuni-
cação), COMPÓS (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em 
Comunicação) e ANPED (Associação Nacional dos Programas de Pós-Gradu-
ação e Pesquisa em Educação). Claudio Messias (MESSIAS, 2011), por exem-
plo, em sua dissertação de mestrado defendida na Escola de Comunicações e 
Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), faz uma comparação entre 
os papers apresentados na INTERCOM e na ANPED e as teses e disserta-
ções defendidas na própria ECA/USP, investigando como a Educomunicação 
é apropriada pelos pesquisadores. No mesmo ano, Alexandra Fante Nishiya-
ma busca, em sua dissertação de mestrado na Universidade Metodista de São 
Paulo (UMESP), as teses e dissertações disponíveis no site da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) sobre a relação Co-
municação Comunitária e Mídia-educação, entre os anos 2000 e 2009.

Sendo assim, tendo como fundamento algumas pesquisas já reali-
zadas nesse sentido, procuramos apresentar parte da trajetória da Combase 
no intuito de que possa servir de aporte para futuros pesquisadores, contri-
buindo assim com o estado da arte na área da Comunicação/Educação. Tal 
investigação tem como caminhos metodológicos o levantamento e posterior 
análise de um recorte da produção científica do Grupo para identificar suas 
principais bases científicas e epistemológicas.

A Educação na perspectiva de Paulo Freire

Freire (1983), na Pedagogia do Oprimido, discute dois tipos de educação: 
uma que ele chama de educação bancária e outra de educação libertadora. A pri-
meira está ligada à pedagogia dos opressores, enquanto a segunda prende-se aos 
anseios de libertação dos oprimidos e se identifica com a pedagogia libertadora.

A pedagogia do oprimido, humanista e libertadora que é, compõe-
se de dois momentos: num primeiro, os oprimidos tomam consciência de sua 
opressão e vão desvelando o mundo da opressão, comprometendo-se na prá-
xis com a sua transformação; num segundo momento, quando é transforma-
da a realidade opressora, a pedagogia dos oprimidos passa a ser a pedagogia 
dos homens em processo de contínua libertação.

Na concepção da educação dita bancária, o educador faz comuni-
cados e depósitos que os educandos recebem de forma passiva, memorizam 
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e repetem. Nesse tipo de educação, não há criatividade, nem transformação, 
nem saber. “Na visão‘bancária’ da educação, o ‘saber’ é uma doação dos que 
se julgam sábios aos que julgam nada saber” (FREIRE, 1983, p. 67). Nessa 
concepção, o educador é o que educa; os educandos, os que são educados; o 
educador é o que sabe e os educandos os que não sabem; o educador é o que 
pensa, enquanto os educandos são pensados; o educador é o que diz a palavra 
e os educandos os que a escutam docilmente. Segundo Freire (1983, p. 70),

o que não percebem os que executam a educação “bancária”, delibe-
radamente ou não (porque há um sem-número de educadores de boa 
vontade, que apenas não se sabem a serviço da desumanização ao pra-
ticarem o “bancarismo”) é que nos próprios “depósitos”, se encontram 
as contradições, apenas revestidas por uma exterioridade que as oculta. 
E que cedo ou tarde, os próprios “depósitos” podem provocar um con-
fronto com a realidade em devenir e despertar os educandos, até então 
passivos, contra a sua “domesticação”.

A educação libertadora, problematizadora e criativa implica a su-
peração da dicotomia educador/educando, de tal forma que sejam ambos 
simultaneamente educadores e educandos, educando-se em diálogo com o 
mundo, tornando-se sujeitos do processo educativo e crescendo juntos. A 
educação passa a ser uma prática para a liberdade, que envolve reflexão e 
crítica, e se faz sempre por meio do diálogo entre educando e educador. O 
diálogo entre eles constitui a essência da educação para a liberdade. Para 
Freire, não há educação sem diálogo. Reflexão, crítica e diálogo formam a 
trilogia responsável pela educação libertadora, que é também problematiza-
dora e oposta à educação bancária.

Para o educador/educando, o conteúdo programático da educa-
ção libertadora não é uma doação ou uma imposição — um conjunto de 
informes a ser depositado nos educandos —, mas a devolução organizada, 
sistematizada daqueles elementos que o educando lhe entregou de forma 
desorganizada. Na concepção de educação defendida por Paulo Freire, três 
ideias perpassam toda sua obra: democracia, liberdade e diálogo. Essas ideias 
têm como pano de fundo a questão ética.

Segundo Morin, Ciurana e Motta (2003), a prática educativa deve ser 
exercida como uma missão. O ensino tem que se tornar uma tarefa política por 
excelência, uma missão de transmissão de estratégias para a vida, que exige na-
turalmente competência e, além disso, requer uma técnica e uma arte. Morin 
(MORIN; CIURANA, MOTTA, 2004) evoca o pensamento de Platão, segundo 
o qual o Eros é condição indispensável de todo ensino: “O eros, que é, a um só 



Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação

   Comunicação e saberes:
perspectivas interacionais nas organizações cooperativas  | 41

tempo, desejo, prazer e amor, desejo e prazer de transmitir, amor pelo conheci-
mento e amor pelos alunos” (MORIN; CIURANA, MOTTA, 2004, p. 101-102).

A comunicação freireana

Paulo Freire foi um dos primeiros educadores a traçar um conceito de 
Comunicação e sua ligação com a Educação. Em seu livro “Extensão ou Co-
municação?” (1979), estabelece uma noção de Comunicação que se insere no 
agir pedagógico libertador. Para esse autor, a Comunicação é co-participação 
dos sujeitos no ato de pensar. “O que caracteriza a comunicação enquanto este 
comunicar comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o diálogo é comu-
nicativo” (FREIRE, 1979, p. 67). Para Freire (idem, p. 69) “a educação é comu-
nicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um 
encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados”.

O conceito de Comunicação como diálogo, pensado por Paulo Frei-
re na década de 1960, quando ele ainda se encontrava no Brasil, posterior-
mente expandiu- se por vários países, chegando até Guiné Bissau, com reper-
cussão nos Estados Unidos, onde sua principal obra, Pedagogia do Oprimi-
do, foi traduzida e depois divulgada por mais de 15 países.

Desde os anos de 1970, Paulo Freire já era estudado fora do Brasil, to-
davia o assunto comunicação como diálogo ainda não havia chamado a atenção 
dos estudiosos do seu pensamento, o que só ocorreu a partir do trabalho que 
desenvolveu como consultor internacional das Nações Unidas, em projetos de 
reforma agrária e extensão rural no Chile na década de 1960. Na obra “Extensão 
ou Comunicação?” (1979) discute com mais pormenores a noção de Comuni-
cação, embora de forma embrionária já estivesse presente na sua primeira obra, 
“Educação e atualidade brasileira”, publicada somente em 2001, após sua morte.

O conceito de Cultura e a questão do Diálogo estão intimamente ligados 
ao de Comunicação como troca de experiência. Tais conceitos estão pre-
sentes no método de alfabetização desenvolvido em Angicos, município 
do Rio Grande do Norte, por volta de 1960. Cultura é um conceito fun-
damental, pois é em torno dele que gira todo o processo de aprendizagem 
como conscientização. Ao relatar suas experiências educacionais com 
operários na cidade do Recife, afirma: “nessa intimidade com grupos de 
operários e líderes operários também é que fomos compreendendo coisas 
tão claras e simples como esta: a necessidade entre os políticos e o povo, de 
uma comunicação existencial” (FREIRE, 2002, p. 22).
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A integração ao seu contexto, resultante de estar não apenas nele, mas 
com ele, e não a simples adaptação, acomodação ou ajustamento, 
comportamento próprio da esfera dos contatos, ou sintoma de sua de-
sumanização, implica que, tanto a visão de si mesmo, como a do mun-
do, não podem absolutizar-se, fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e 
suspenso ou levando-o a julgar o seu mundo algo que apenas se acha. 
A sua integração o enraíza (FREIRE, 2003, p. 50).

A ideia de comunicação dialógica de Paulo Freire baseia-se no res-
peito pelo outro, não visa à acomodação ou ajustamento, mas enfatiza a in-
tegração que torna o homem sujeito de suas ações e o afasta da condição 
de objeto, de dominado, sem vez e sem voz. Enquanto a adaptação é um 
conceito passivo, a integração implica engajamento no sentido de mudar, de 
transformar a realidade, criticando-a para ser capaz de mudá-la.

Trajetórias de pesquisas na perspectiva de Paulo Freire

Para contextualizar e servir de exemplificação, propomos inicial-
mente apresentar duas dissertações e uma tese defendidas na Combase, bem 
como um projeto de pesquisa decorrente de uma dissertação de mestrado 
também defendida na Combase. Todos esses trabalhos foram desenvolvidos 
pelos autores deste artigo.

Na dissertação de Accioly (2006), o objetivo foi analisar as representa-
ções sociais da Televisão, por parte de mães/educadoras, enquanto telespecta-
doras, para compreender o significado dessa mídia no seu cotidiano e as media-
ções que ocorrem entre educador/educando dentro da sala de aula. O objeto 
de estudo foi o papel da Televisão na Educação, que se apoia na abordagem 
da representação social. Procurou revelar, através da fala de cinco educadoras 
que exercem suas atividades pedagógicas no Ensino Fundamental da Rede 
Pública de Ensino da cidade de Natal (RN), experiências significativas para 
um  avanço da educação para as mídias. Entender  qual  a representação que 
as educadoras têm sobre a Televisão contribuiu também para reflexão e análise 
crítica sobre a mídia na formação dos professores. Sendo a técnica verbal uma 
das formas mais comuns de acessar as representações, utiliza-se como estraté-
gia metodológica a entrevista aberta, orientada por um roteiro amplo e flexível, 
dando espaço suficiente às entrevistadas para expor suas ideias, evitando impor 
pré-concepções e categorias, o que possibilitou acesso a um rico material.

O estudo teve como principais pressupostos teóricos a contribuição 
do mexicano Orozco Gómez (1996, 2001) pesquisador latino-americano, 
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que, influenciado pelas ideias de Paulo Freire (1979, 1983, 1996, 2002, 2003) e 
Martín-Barbero (1994, 2003), estabelece um diálogo entre Educação Popular 
e as Teorias da Comunicação, sobretudo no que se refere aos estudos de re-
cepção da Televisão, em que desenvolve o enfoque integral da audiência ou 
modelo das múltiplas mediações.

Nessa pesquisa concluímos que a Escola, assim como a Família, é 
importante mediadora das informações veiculadas pela mídia. A relação que os 
docentes estabelecem com a Televisão e a representação que têm dela em suas 
vidas refletem de forma marcante na sua prática profissional e no diálogo da 
mídia dentro do espaço escolar, podendo contribuir para a reflexão crítica que 
os educandos estabelecem com o meio através da mediação das educadoras.

Nessa mesma direção foi o trabalho de dissertação de Souza (2002), 
intitulado “Giz, câmera, ação: uma experiência de leitura e produção da 
imagem como resgate profissional do educador”, que proporcionou a elabo-
ração coletiva de um produto audiovisual abordando a Pluralidade Cultural, 
tema transversal dos Parâmetros Curriculares Nacionais.

Através do discurso dos envolvidos, constatou-se o caráter transforma-
dor e dialógico que a experiência de ser produtores obteve à medida que os par-
ticipantes discutiam, sugeriam, mobilizavam, elaboravam. O grupo produtor 
incorporou as propostas que o vídeo pretendia despertar. O grupo, no papel de 
produtor, teve a percepção de diagnosticar os locais de ocorrência da pluralidade 
e de reivindicar o seu lugar enquanto educadores na concretização de projetos 
envolvendo questões culturais no município de Parnamirim, região metropoli-
tana de Natal, estado do Rio Grande do Norte, local de realização da pesquisa.

Ao analisar os depoimentos dos participantes do vídeo, a autora veri-
ficou alterações no “estilo cognitivo” do grupo, ou seja: o significado atribuído 
ao cotidiano, ao vivenciado, foi mudando conforme o decorrer da pesquisa. O 
cotidiano, no entanto, constitui-se numa dimensão estruturante da realidade 
e, se é nele que se localizam focos de resistência, criatividade e mudança, é 
também o de alienação e reprodução. Isso ficou claramente explícito quan-
do da escolha de um documentário no formato “clássico” popularizado pela 
televisão e quando, em algumas circunstâncias, procuravam, por assim dizer, 
“esconder” o que não julgavam conveniente “aparecer” no vídeo, já que se 
tratava de um documento que perpetuaria o grupo enquanto autores e atores.

O vídeo foi um elemento mediador. A exibição do vídeo mobilizou 
artistas, uma vez que na trilha constava a música de um compositor local; an-
tigos moradores, que se dispuseram a ser entrevistados; movimentos sociais, o 
grupo esteve presente numa reunião da Associação de Apoio ao Adolescente; 
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a Igreja Católica, que cedeu o Centro Pastoral para a exibição; e a universida-
de, representada pela equipe responsável e convidados. O grupo mobilizou 
também autoridades locais, as quais se fizeram presentes durante o evento, 
que, além da exibição do vídeo, oferecia mais dois eventos paralelos: uma 
exposição fotográfica e o lançamento de um catálogo sobre uma das mais 
tradicionais escolas de Parnamirim: o Colégio Cenecista Augusto Severo.

Seguindo as pistas de Paulo Freire, o trabalho foi ao encontro da 
transformação social, trabalhando na perspectiva educomunicativa, levando 
em conta, principalmente, conteúdos críticos. Não apenas em termos ins-
trumentais (questões técnicas), mas, sobretudo, através da análise ideológica 
presente no discurso dos meios de comunicação e no contraponto oferecido 
pelo diálogo quando também puderam ser os produtores de conhecimento.

Nesse sentido, a tese de Souza (2009) partiu do pressuposto freireano 
de que o diálogo é condição essencial para a plena efetivação da Comunicação e 
teve como objetivo verificar se a mídia, no contexto de uma sociedade midiática 
e midiatizada, possibilita esse diálogo. Considerou que não é possível chegar a 
uma resposta se continuarmos a aceitar a abordagem teórica que polariza o pro-
cesso da comunicação entre emissor e receptor. Utilizando-se de elementos da 
etnometodologia como a análise da conversação e a reflexividade, a tese mergu-
lhou no cotidiano de educadores e educandos de uma escola pública de Ensino 
Fundamental na cidade do Natal, capital do Rio Grande do Norte, para, através 
de algumas experiências com a mídia, corroborar as ideias de Paulo Freire, re-
afirmando a mediação feita pelo mundo e, no contexto escolar, pelo professor.

O estudo fundamentou-se em autores como Freire (1979, 1983, 
1996, 2003), Bohm (2005), Maturana (MATURANA; VARELA, 1997) e So-
dré (1984) e concluiu que a mídia, por si só, não contém os componentes ne-
cessários ao diálogo. Ela se reveste de um caráter distanciador do humano, à 
medida que apresenta toda uma gama de representações “perfeitas”, prontas. 
Assim sendo, como pensar que é possível que a comunicação efetivada pelo 
diálogo ocorra nos moldes com que tem sido perpetrada por ela? A media-
ção, que intrinsecamente deve ser feita pelo mundo, acaba sendo feita pela 
mídia, que assume a representação da realidade.

Nessa direção também desponta a pesquisa de Nunes (2014), membro 
da Combase entre os anos de 2003 e 2011 e atual professor adjunto do Departa-
mento de Jornalismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A 
pesquisa atual é fruto de reflexões desenvolvidas, principalmente, no trabalho 
de mestrado de Nunes (2006) desenvolvido junto à Combase, que teceu con-
siderações a respeito do ensino da língua portuguesa na televisão e promoveu 
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uma crítica ao meio. Partiu-se de conceitos de Paulo Freire para uma educação 
voltada ao mundo, à vida em movimento, que tira a escola da condição de mi-
cro-célula social para integrá-la à sociedade como um todo. A esses conceitos, se 
reuniram vozes como a de Sodré (1984), que discute questões como a comunica-
ção em sociedade, o diálogo e a fala institucionalizada da televisão. Indispensável 
também foi, nesse contato dentro da Combase, conhecer as ideias da Escola de 
Frankfurt, como a reprodutibilidade técnica de Benjamin (1990), e como elas se 
relacionam com a difusão em massa. Foi com a tomada de consciência funda-
mental a respeito do funcionamento dos mecanismos internos da televisão, com 
a orientação do Professor Arnon, que o autor reuniu as condições para se lançar 
em uma nova pesquisa a respeito do meio televisivo.

O projeto TV UERJ Online foi criado em 2001 como TV UERJ 
Online e passou por várias fases de desenvolvimento e coordenadores. Sua 
proposta inicial, mantida até Nunes assumir sua coordenação em 2014, era 
replicar uma redação de telejornalismo na universidade. Assim, foi criada 
uma “grade de programação” com diversos programas semanais e um te-
lejornal. Pode-se dizer que constituía um simulacro, uma vez que copiava 
a estrutura da TV sem os seus recursos humanos e técnicos. Hoje, a nova 
orientação é buscar uma expressão audiovisual para a informação veiculada 
na internet, compreendendo que isso não pode significar, reduzidamente, 
produzir reportagens em vídeo nos moldes da televisão e exibi-las na rede.

Como a distribuição de todas as formas de cultura se tornou baseada em 
computadores, estamos cada vez mais mediados por dados predominan-
temente culturais — textos, fotografias, filmes, música, ambientes virtu-
ais. Em resumo, não somos mais mediados pelo computador, mas pela 
cultura em forma digital (MANOVICH, 2001, p. 69-70, tradução nossa).

Deve-se, portanto, buscar uma cultura digital que possa ser aplicada 
às reportagens  em  vídeo. Sabe-se que a internet requer uma linguagem 
específica porque os internautas experimentam distintos hábitos de navega-
ção. O senso comum discorre sobre a duração dos vídeos — que devem ser 
curtos —, mas esse conceito por si só não dá conta daquilo que se persegue 
em meio à diversidade da rede: conquistar a atenção de um público que 
tem opção de escolha e muito o que escolher. Os telejornais já apresentam 
reportagens curtas, em sua média, mesmo assim, a audiência não se sustenta.

A saída, entende-se, estaria na busca de uma comunicação visual 
e sonora. A publicidade desenvolveu uma técnica de vender produtos (ou 
informações sobre produtos) de maneira sucinta e eficaz. Especialistas em 
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comunicação visual trabalham com um conhecimento amplo de todo o pro-
cesso. Fornecem, segundo Bergström (2009, p. 11),

uma visão panorâmica de toda a corrente, desde a análise, a estratégia e 
a narrativa até a mensagem, a imagem, a forma e a cor. A visão panorâ-
mica cria mais pontos de contato – “interfaces de contato”, se preferir 
– gerando mais participação em mais mundos.

Entende-se que um dos exemplos desta prática pode significar tra-
balhar a qualidade da imagem em si (em movimento ou em fotografias still) 
e outras possibilidades visuais, como a utilização de elementos gráficos: ti-
pografia e tarjas animadas, com atenção para a seleção intencional de cores. 
Defende-se que todos os elementos visuais comunicam algo, por isso, devem 
ser explorados nesse sentido.

Já o cinema documental contemporâneo trabalha com técnicas narra-
tivas que levam em consideração não apenas entrevistas ou a narração, mas tra-
balham com a intenção do diretor no processo comunicativo. Dancyger (2007) 
chama isso de “voz”. Segundo o autor, “a voz pode ser estabelecida diretamente 
pela narração ou gerada de forma distinta do estilo visual ou, ainda, pela utiliza-
ção da ironia gerada por um contraponto da narração ou da música em relação 
à imagem ou da combinação de qualquer um desses recursos” Dancyger (2007, 
p. 365). E complementa, “uma ampla gama de ideias desenvolve-se a partir das 
decisões musicais do realizador” (DANCYGER, 2007, p. 387).

Assim, a proposta para uma outra abordagem de reportagens audiovi-
suais noticiosas postadas na internet seria explorar elementos narrativos, visuais 
e sonoros que desempenhassem funções marcantes dentro de um bloco comu-
nicativo em que cada um destes elementos tivesse uma função relevante. Esse 
trabalho requer um tempo bem mais elevado de produção e pós-produção do 
que as matérias convencionais, uma vez que grande parte do processo de aca-
bamento requer mais criatividade e detalhamento do que o de costume.

Em termos educacionais, o desafio está em mudar a concepção en-
tre os alunos daquilo que entendem como reportagem audiovisual, porque 
suas referências estão na televisão e no telejornalismo. Daí a necessidade de 
encontrar o conceito de “educação libertadora” de Paulo Freire, que propõe 
uma construção conjunta do saber. Não há como impor uma nova meto-
dologia, radicalmente diferente daquela já consagrada, sem que os alunos 
compreendam os seus objetivos. Por isso, é necessário que se crie um con-
senso entre aquele que apresenta (o pesquisador) e aqueles que farão parte 
do processo (alunos com o pesquisador). A troca é necessária porque esta 
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construção conjunta só pode caminhar com a contribuição de todos e com 
a percepção de que buscamos uma forma de comunicação que efetivamente 
atinja o público da internet. Uma busca que tenta compreender (e atender) 
as ânsias da sociedade em relação à mídia dos dias de hoje.

As pesquisas mencionadas refletem a preocupação recorrente com 
a compreensão do conceito de comunicação e de diálogo. Além disso, de-
monstram preocupação com correntes de pensamento que tendem a con-
siderar os símbolos e significados como entidades autônomas em relação 
aos homens, seus criadores. Os que defendem a autonomia do espectador 
fundam sua crença no fato de que cada ser humano, por unicidade, é capaz 
de interpretar as mensagens da mídia a partir de seus próprios referenciais 
pessoais. Entretanto, há que se considerar que, para cada grupo humano, 
corresponde uma situação fundada no locus social do qual o sujeito faz parte. 
Os sujeitos são diferentes, mas nem tanto. Há um diverso número de fatores 
comuns a determinados grupos sociais que compõem a sua cultura e, conse-
quentemente, seu modo de pensar e agir.

Considerações

Refletir sobre a atuação do Grupo de Estudos e Pesquisas em Meios 
de Comunicação e Educação (Combase), da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN), implica em recuperar as escolhas epistemológicas 
e metodológicas que têm norteado as pesquisas dos seus participantes. No que 
diz respeito às primeiras, importa destacar que as relações de poder têm se mos-
trado determinantes para a compreensão do papel que os meios de comunica-
ção têm assumido na sociedade, com especial relevo no campo da educação. 
Ao se verificar, nas pesquisas supracitadas, a mudança do lugar de espectadores 
ingênuos para o de leitores críticos e, em alguns casos, ao se propor que alunos 
e professores sejam, eles mesmos, produtores e difusores de conteúdos, há uma 
permuta de lugares e de lógicas que contribui sobremaneira para a tomada de 
consciência, a autonomia e a emancipação dos sujeitos.

As escolhas metodológicas também estão refletidas na concepção 
do Grupo, que tem optado por trabalhar com pesquisas de cunho qualitativo, 
buscando levar em consideração as características do objeto estudado bem 
como as variáveis depreendidas do problema.
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A travessia de Jorge Huergo pelo território da 
Comunicação/Educação

Rose Mara Pinheiro1

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, 
Campo Grande (MS)

O argentino Jorge A. Huergo2 se destacou no cenário latino-ameri-
cano pelo seu trabalho à frente da área Comunicação/Educação, sobretudo 
na Universidade de La Plata, em Buenos Aires. Sua repentina morte, em 6 de 
janeiro de 2014, aos 56 anos, na cidade de Neuquén, na Patagônia argentina, 
causou profunda comoção a familiares, estudantes, colegas e amigos. O pre-
sente artigo pretende resgatar a sua vasta contribuição a partir do meu próprio 
contato com o autor na elaboração de minha tese de doutoramento, em 20133.

A pesquisa traçou a trajetória do pensamento de Huergo realizando 
um comparativo entre duas publicações. A primeira, em 2000, intitulada “Co-
municacíon/educacíon: itinerarios transversales”, e a segunda, dez anos de-
pois, “Una guía de comunicacíon/educacíon, por las diagonales de la cultura 
y la política”. Para apresentar suas ideias e sua forma peculiar de entender a 
relação Comunicação/Educação, decidi incluir ao final deste texto parte da 

1 Professora doutora do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). 
E-mail: rose.pinheiro@ufms.br.

2 Fue profesor en Filosofía y Pedagogía y Magíster en Planificación y Gestión de la Comunicación. 
Fue profesor Titular, Investigador Categoría I y Director del Centro de Comunicación y Educación 
de la Universidad Nacional de La Plata. Fue Docente en Maestrías y Doctorados de diferentes Uni-
versidades de Argentina y América Latina. Fue Director de Educación Superior de la Provincia de 
Buenos Aires y Miembro pleno de la Asamblea del Institutos de Cultura Popular (INCUPO). 

3 O trabalho completo, intitulado “A Educomunicação nos centros de pesquisa do país: um mapea-
mento da produção acadêmica, com ênfase à contribuição da ECA/USP na construção do campo”, 
está disponível na Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo (USP): <http://www.teses.usp.
br/teses/disponiveis/27/27154/tde-27022014-111812/pt-br.php>.
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entrevista que o professor me concedeu, por e-mail, em janeiro de 2013. O meu 
objetivo, além de ampliar o conhecimento sobre o legado deste importante 
professor, é fazer uma simbólica homenagem em agradecimento à sua colabo-
ração à minha pesquisa.

Seu último trabalho, publicado em 2015 pela Faculdade de La Plata, 
expressa a identidade do professor. “Jorge nos enseñó que podíamos transitar la 
formación docente a partir de los tres horizontes: el maestro como trabajador de la 
cultura, el maestro como pedagogo, el maestro como profesional de la educación. 
Formar en y para las prácticas transformadoras” (Prólogo Colectivo. In: HUER-
GO, 2015, p. 8).  O legado fundamental de Huergo é vincular a educação e a vida 
em todo momento e território, reforçando que o princípio “huergeano” de pensar 
a educação está centrado no diálogo, no intercâmbio de experiências e ideias.

Para começar o percurso no território de Huergo, trazemos a apre-
sentação feita pelo próprio professor em uma entrevista concedida à professora 
Maria Cristina Costa (2008, p. 63), para a revista Comunicação & Educação:

Estudei Filosofia e Pedagogia em La Plata, na Argentina. Quando ter-
minei minha escola secundária, vivi cinco anos em uma comunidade 
aborígine mapuche. Comecei a trabalhar com alfabetização em comu-
nidades populares, praticando algo parecido com o método de Paulo 
Freire. Depois trabalhei com educação e, dentre muitas experiências 
interessantes, o melhor foi fazer parte de um grupo fundador de duas 
escolas para adultos: uma para trabalhadores da saúde e outra para de-
tentos da prisão de Olmos — uma das maiores da Argentina. Logo 
depois comecei a trabalhar na Universidade de La Plata, em 1992. Ali 
fundei a cátedra de Comunicação e Educação, assim como o Centro 
de Comunicação e Educação e o programa de pesquisa com essa mes-
ma temática, dos quais ainda sou diretor. Paralelamente, desenvolvi 
atividades vinculadas à comunicação de educação popular, nas áreas 
rural, aborígine e urbana. Atualmente sou diretor de Educação Supe-
rior da província de Buenos Aires e professor em distintas universidades 
da Argentina e da América Latina.

Para Machado (2008), a importância do trabalho de Huergo está na 
sistematização e crítica do campo Comunicação/Educação. Segundo ela, “a 
trajetória de Huergo está ligada aos movimentos de Teologia da Libertação, 
à militância social e à comunicação popular e menos ao reconhecimento do 
ofício e de sua formação” (MACHADO, 2008, p. 66).
 Ou como afirmam a estudante Beatriz Piroti (s/d, p.6) e seus colegas:

Consideramos que Jorge Huergo es un representante del campo de 
Comunicación/Educación; un hacedor, por todos los aportes con que 
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contribuye a la constitución del mismo, haciendo genealogía (en el 
sentido de Foucault) con su rastreo semántico de rastros de un status 
epistemológico transdisciplinario. Resignificó los análisis de investiga-
dores anteriores a él, articulando lo nacional y lo popular, hegemonía 
y contra hegemonía, formación de sujetos y producción de sentidos, lo 
social y lo cultural, “estancia” (segura) y proceso (inseguro), hibridaci-
ón y permanencia, tensión entre presencia y ausencia.

Com inúmeras publicações, inclusive on-line, como a revista Nó-
dos4, o blog da cátedra de Comunicação/Educação5 e sua própria tese6 , 
Huergo dedicou-se ao estudo da relação Comunicação e Educação por mais 
de 20 anos. Sua formação acadêmica também se faz presente em sua obra, 
quando se preocupou em definir os principais conceitos para o campo ou 
buscar os modelos constitutivos dessa relação. Seu preciosismo foi tamanho 
que defendeu a barra na nomenclatura Comunicação/Educação ao invés de 
Comunicação e Educação com o objetivo de romper com o “imperialismo” 
das disciplinas e reconhecer os contextos históricos, socioculturais e políticos 
que estão nas bases de construção desse campo, que para ele é “transdiscipli-
nar, problemático e com relações tensas”.

Jorge Huergo se firmou como um dos expoentes pesquisadores do 
campo, principalmente por sua atitude crítica em relação aos reducionismos 
e, ao mesmo tempo, exageros impostos pela sociedade contemporânea. É 
por isso que sempre defendeu uma vinculação entre cultura e política, tendo 
como foco a transformação social.

Huergo considerava a interface Comunicação/Educação como um 
território, “sinalizado mais pela dispersão do que pela concentração”. É por 
entender dessa forma que apresenta, ao invés de um mapa, uma topografia, 
que pode representar com riqueza de detalhes os objetos, acidentes, declives 
e elevações do terreno. Em seu texto de 2010, Huergo atualizou e aprofun-
dou os conceitos lançados em 2000. O principal propósito da reflexão de 2010 
foi apresentar o território além das práticas e das teorias a respeito do vínculo 
entre os meios, as tecnologias e a educação. Novamente, ele propôs novas 
coordenadas para as travessias.

4  <http://www.revistanodos.com.ar/>.

5  <http://jorgehuergo.blogspot.com.br/>.

6  “Hacia una Genealogia de Comunicació/Educación. Rastreo de algunos anclajes político-cultu-
rales”, 2005. Disponível em: <http://comeduc.blogspot.com.br/>.   
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Inicialmente, em 2000, Huergo distinguiu três maneiras para atra-
vessar o território da Comunicação/Educação:

I- As relações entre as instituições educativas e os horizontes culturais;
II- Os vínculos entre a educação e os meios de comunicação;
III- Os laços entre educação e novas tecnologias.

Na primeira, a ênfase está na atitude de negação ou denúncia que as ins-
tituições assumem frente aos efeitos e manipulações dos meios de comunicação. 
Segundo ele, as instituições educativas e os meios atuariam como duas escolas pa-
ralelas na percepção do mundo, distribuição de saberes, aquisição de valores e nos 
próprios processos de socialização. Aqui, o autor esclareceu o conceito de “alfabeti-
zações pós-modernas”, provocadas pelos meios e suas tecnologias, determinando o 
que ele nomeou como “pedagogia perpétua”. Por isso, Huergo evidenciou o papel 
da cultura, como um campo de luta por significado. “Daí que algumas investiga-
ções em Comunicação/Educação tenham começado a considerar a intensidade 
das contrações socioculturais e as redes de conformismos, reconhecimentos ou 
oposições que se evidenciam nas instituições educativas” (HUERGO, 2000, p. 5).

Em relação à segunda maneira de atravessar o território da Comuni-
cação/Educação, Huergo focou nas práticas e projetos de ação para demons-
trar as diferentes perspectivas pedagógicas utilizadas na interface. Entre elas, 
destaque para a pedagogia da comunicação, baseada num modelo funcional-
culturalista para manter o sistema existente, e a experiência latino-america-
na, que pretende promover a criticidade e o diálogo. 

Huergo chamou a atenção para a preposição utilizada na expressão 
“os meios na escola”, que indicaria simplesmente a função instrumental dos 
meios, como apoio, suporte ou reforço no ensino. Já no caso da “educação 
para a recepção”, a preposição enfatiza o processo subjetivo, comparando o 
educando ao receptor, preocupando-se com as relações estabelecidas entre 
as pessoas que participam do processo, numa proposta de “recepção ativa”, 
voltada à leitura crítica e dialógica dos meios.

Por último, os laços entre a Educação e as novas Tecnologias da 
Informação e da Comunicação apontam para o debate sobre a inclusão de 
tecnologias na educação, tanto como meio de ensino quanto como possibi-
lidade de transformação da pedagogia tradicional e redefinição da própria 
relação homem/máquina.

Ainda em relação à preposição para (educação para a comunicação/
comunicação para a educação), Huergo criticou a ideia de atribuir à comuni-
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cação uma situação de causa para ganhar efeitos educativos. E, ao mesmo tem-
po, à educação apenas uma função para alcançar a comunicação harmoniosa.

Como crenças e preconceitos, Huergo considerou três aspectos que 
se ressignificam em práticas atuais:

1. A educação disciplina a entrada do mundo na consciência: vai ao 
encontro do conceito de “educação bancária”, preconizado por 
Paulo Freire, em que o educando é passivo e a instituição escolar 
é guardiã do “erudito”, do “culto”;

2. A educação como preparação para a civilização prometida: reme-
te ao Iluminismo e à aquisição do saber;

3. A convicção de que a educação tem de circular ao redor da leitura 
e da escrita, justamente como possibilidade de obter um conhe-
cimento claro e distinto da realidade: “trabalha com os meios 
como se fossem livros”.

Buscando uma saída para esse cenário avassalador, Huergo apontou 
para um projeto transversal de Comunicação/Educação, pensando em duas 
abordagens distintas: a profundidade dos estudos culturais da comunicação 
na educação e a construção criativa de uma pedagogia crítica das mediações 
culturais. “Necessitamos atualizar e aprofundar a desconstrução/crítica da 
escolarização e da tecnoutopia, desde uma genealogia da cultura latino-ame-
ricana” (HUERGO, 2000, p. 19).

Outro ponto fundamental para a questão da “comunicação para a 
educação” é a exagerada expectativa atribuída às tecnologias.

A ilusão de que as redes tecnológicas produzem uma democracia direta, 
uma comunicação social harmoniosa e um mundo melhor. É possível 
religar (com a carga religiosa) a tecnologia com a felicidade humana. 
[…] A tecnoutopia tem contribuído a imaginar que é possível a constru-
ção de redes de comunicação transparente. Ao separar a tecnologia da 
cultura, separa a comunicação dos processos culturais. É a partir desta 
formação cultural emergente que se tem reforçado o sentido de Comu-
nicação para a Educação, que contém a crença de que a comunicação 
implica transparência, entendida como claridade, isto é, como o contrá-
rio da opacidade dos processos socioculturais (HUERGO, 2000, p. 11).

Huergo esclareceu o sentido de transparência na afirmação acima: 
como acordo (forma atenuada de compromisso social); como possibilida-
de de retroalimentação ou feedback; como construção de uma comunidade 
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ideal de comunicação, consagrando o caráter ativo das audiências; e como 
interação microeconômica. Entretanto, para Huergo (2000, p. 14), estaría-
mos diante de “uma sociedade depredadora, que forja as identidades violen-
tamente em torno das idiossincrasias do marketing e do consumo”.

Dez anos depois, Huergo constatou que o campo tem se reduzido 
ao instrumental, afastando-se de seu contexto político-cultural. Ele criticou 
os nomes “pedagogia da comunicação” ou “pedagogia dos meios”, “comu-
nicação educativa”, “educação para os meios” e “educomunicação”, porque 
pareciam enfatizar as práticas e não considerar a complexidade, conflitivi-
dade e a crise orgânica da sociedade. Seria preciso entender com profundi-
dade os contextos da “modernidade tardia” e, nesse sentido, o pesquisador 
argentino via pelo menos três processos distintos: a crise e deslegitimação das 
instituições; a inadequação que produz múltiplas pobrezas e exclusões ou ex-
pulsões sociais; e, por último, a explosão de diversos modos de se relacionar.

É interessante que, em sua visão, todo esse contexto estava presente no 
território da Comunicação/Educação, que continuava “confuso, opaco e desor-
denado”. Numa releitura de seu texto anterior, Huergo agora chamou a atenção 
para três tipos de espaços: os institucionais educativos; os mediático-tecnológicos 
(que aparecem como uma junção entre os dois últimos modos de travessias do 
texto anterior: a educação com os meios e com as novas tecnologias); e os socio-
comunitários (incorporados no texto mais recente), minuciosamente estudados.

Em relação ao primeiro espaço, Huergo aprofundou a crise de he-
gemonia enfrentada pelas “instituições formadoras de sujeitos” e viu o noma-
dismo como uma característica atual, enfatizando a ruptura com os papéis e 
funções definidos na modernidade. Os diversos sentidos de tempo, principal-
mente na apropriação de saberes, também marcariam a sociedade atual e apro-
fundariam o distanciamento e os mal-entendidos entre professores e alunos.

O próprio entendimento da cultura mediática apareceu como uma 
das dificuldades do ambiente escolar, que preferia ignorar a enfrentar o con-
flito produzido pelas alfabetizações pós-modernas, conceito que acompa-
nhou a trajetória do autor. Essa dificuldade explica a exagerada exposição de 
equipamentos tecnológicos na escola, submetendo a “racionalidade tecnoló-
gica” à “racionalidade pedagógica”. Aqui novamente ele retomou a crítica à 
utilização da tecnologia ou dos meios de comunicação como simples ferra-
menta, instrumento ou suporte para o ensino.

Ainda nesse espaço, Huergo chamou a atenção para dois problemas atu-
ais de suma importância que não foram discutidos no texto anterior. O primeiro foi 
a questão do sensível, que para ele fazia parte do processo do conhecimento, com 
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destaque para o papel do afetivo, das interações e do subjetivo. Huergo acreditava 
que a escola ainda não estava preparada para lidar com a questão da afetividade. 
Mas é justamente a “razão sensível” que pode enfrentar o segundo problema: a 
violência como modalidade de comunicação. Huergo enfatizou a violência gene-
ralizada que encontra eco e espetacularização da mídia em torno da segurança, o 
que acentuava o descaso para com o semelhante, promovendo um choque não 
mais “de todos contra todos, mas de qualquer um contra qualquer um”. Em con-
sequência, surgia e se espalhava o medo. Medo e violência são condições que te-
riam alterado os significados da escola, que precisavam ser assimilados e assumidos. 
A escola como: espaço visível para manifestação de diversos rituais e simbologias 
culturais; microespaço social onde se estabelecem as relações sociais; espaço de 
conflito pelo sentido do mundo em três dimensões: no processo de alfabetização 
(ler e escrever), na sala de aula e na articulação entre linguagem e experiência; e 
microesfera pública, onde são exercidos conceitos de cidadania e ação social.

Nos espaços mediático-tecnológicos ressurgiram dois conceitos cen-
trais: a cultura mediática e a tecnicidade, que teriam alterado a produ-
ção de significados. Nesse ponto, é importante assinalar que Huergo 
entendia a técnica não como algo exterior, mas “como articuladora dos 
processos de apropriação cultural”, o que sem dúvida representou um 
distanciamento do seu texto anterior.
La técnica, entonces, no posee “efectos” instrumentales y lineares, sino 
que se articula en La cultura cotidiana, de modo de producir transfor-
maciones en el sensorium (como lo señalaba Walter Benjamin), esto 
es, en los modos de sentir y percibir en las formas de producirse la 
experiencia social (HUERGO, 2010, p. 74).

O mais relevante para Huergo foi enfatizar as sete maneiras para 
compreender a relação Comunicação/Educação nesses espaços mediático-
tecnológicos:

a) Forma ligada ao consumo cultural — os formatos multimídias da 
indústria cultural alterariam o desenvolvimento da capacidade 
intelectual e o acesso à informação de crianças e jovens em ida-
de escolar. Apesar de ampliar o acesso, a indústria e o consumo 
cultural transformariam o receptor em consumidor e, muitas ve-
zes, produtor ou consumidor ativo da informação, interferindo 
significativamente no processo de comunicação; 

b) Produção de modelos de interpretação — por meio das tecno-
logias, a sociedade construiria e difundiria representações para 
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manter ou estabelecer uma ordem simbólica em favor da ordem 
político-econômica mundial e dos interesses da própria tecnolo-
gia mediática;

c) Desencadeante de alfabetizações múltiplas — no mesmo sentido 
do texto anterior, Huergo apresentou uma nova roupagem para as 
“alfabetizações pós-modernas” e a ideia de “pedagogia perpétua”, 
produzidas pelos meios e pelas novas tecnologias e que não pode-
riam ser controladas pela escola; 

d) Modelagem de subjetividades e identidades — haveria uma for-
mação subjetiva por meio da instrumentalização do conheci-
mento e certa rendição ao mercado e ao marketing. Essa subjeti-
vidade “conformista e consumista” depreciaria o fortalecimento 
coletivo e a responsabilidade social. Haveria um deslocamento 
do sujeito para o ideal de “consumidor feliz”;

e) Transformação das percepções — a tecnologia criaria uma simul-
taneidade completamente artificial, uma sensação de que vive-
mos o mesmo tempo. Existiria também uma diferenciação entre 
o tempo digital, que permitiria reprogramações, e o tempo real. 
A percepção seria que somente o presente existiria e importaria;

f) Produção de um novo mundo comum — as mudanças provoca-
das pelas tecnologias produziriam a sensação de que vivemos 
no mesmo mundo, em comunhão, como Maffesoli considera a 
Internet: “a comunhão pós-moderna dos santos”;

g) Produção específica de estratégias educativas — Huergo lamen-
tou a recorrente concepção de “educação bancária” presente na 
escolarização, onde não haveria espaços para o popular, o comu-
nitário, o alternativo.

O terceiro espaço, intitulado sociocomunitário, surgiu em função do 
crescimento das organizações populares, dos movimentos sociais e do terceiro 
setor em geral. Ele questionava a ideia de comunidade e de socialidade, assim 
como o conceito de tribo. “En la época tribal que vivimos, lo relacional preva-
lece sobre lo racional, lo afectivo sobre lo cognitivo, el grupo sobre el individuo, 
lo imaginario sobre el cálculo, lo local sobre lo global” (HUERGO, 2010, p. 81).

Ainda em relação ao comunitário, Huergo observava três questões 
sobre poder e hegemonia. A primeira dizia respeito à construção do poder 
popular, que revelava um otimismo em relação às práticas libertadoras de 
Comunicação/Educação. A segunda questão tratou do sentido do político 
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nas organizações e movimentos sociais. Havia duas alternativas para enten-
der essa questão: uma visão de contrapoder ou uma visão de luta, de debate. 
Isso, para ele, significava dizer que ou os pobres teriam de ser afastados do Es-
tado ou teriam de disputar a hegemonia. Como terceira questão, o professor 
observou a relação da Comunicação/Educação com a hegemonia. Além de 
perceber as duas formas como as organizações populares seriam vistas pela 
sociedade (pureza ou impureza, centralidade ou marginalidade), ele notou 
a persistente oscilação entre a ideia de “comunicação/educação para a do-
minação” e, por outro lado, de “comunicação/educação para a libertação”. 
“Muitas vezes as estratégias de comunicação/educação reforçam a automar-
ginalização das organizações populares” (HUERGO, 2010, p. 83).

A questão da expulsão social e dos excluídos da rede social (“estão 
entre nós, mas de todas as maneiras fora de nosso mundo”) foi um dos princi-
pais desafios para o campo da Comunicação/Educação no século XXI. Outro 
âmbito da expulsão foi a exclusividade, que privaria a comunidade do acesso 
ao comum. Semelhante ao conceito de “tolerância repressiva” de Marcuse7, 
Huergo acreditava que somente na ruptura existiria a possibilidade de devol-
ver a voz, a cidadania e a visibilidade aos expulsos do convívio social.

Institucionalidade, Gramaticalidade e Subjetividade seriam as três 
dimensões chaves para o desenvolvimento de práticas de comunicação/edu-
cação com desdobramentos políticos transformadores. Seria preciso entender 
seus papéis e influências na formação dos indivíduos e mesmo nas relações 
sociais para propor ações concretas e efetivas de comunicação/educação. Do 
contrário, as práticas poderiam ter sentido contrário ao que se propõem, sim-
plesmente reforçando o sistema atual. 

Para Huergo, a institucionalidade teria o poder de regulação social 
sobre o comportamento do indivíduo. Como formas sociais visíveis ou alu-
dindo a uma rede simbólica socialmente sancionada, atuariam como regra e 
lei e imporiam uma “lógica identitária”, que trabalharia no sentido de incluir 
e excluir, de absorver ou eliminar. Os sentidos e as significações passariam 
necessariamente pelo crivo da institucionalidade.

7 Ver: MARCUSE, Herbert. Tolerância Repressiva. In: WOLFF, Moore; MARCUSE, Her-
bert. Crítica da tolerância pura. Rio de Janeiro: Zahar, 1970. Segundo o conceito, a tole-
rância é repressiva porque tem o propósito de servir para abafar as dissidências favorecen-
do a manutenção do status quo de desigualdade e discriminação. Somente os intolerantes 
têm o poder de romper com esse sistema.
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Já a gramaticalidade corresponderia à bagagem cultural que todos 
nós adquirimos ao longo da vida. Seria o conjunto de tradições, crenças e 
formas de pensar e agir transmitido de uma geração a outra ou apreendido 
através de experiências organizadas. A gramaticalidade seria uma espécie de 
guia cultural, um filtro, que influencia o posicionamento sobre determina-
dos temas. Dessa forma, poderíamos entender as mudanças, como algumas 
propostas são aceitas e outras, rechaçadas. “É uma combinação de continui-
dades e rupturas” (HUERGO, 2010, p. 92).

Por último, a subjetividade, entendida como a articulação entre ex-
periência e linguagem, “é o processo de mediação entre o ‘eu’ que lê e escre-
ve e o ‘eu’ lido e escrito” (HUERGO, 2010, p. 93).

La lectura y la escritura que realiza el “yo” o que se realiza sobre el 
“yo”, se produce en el lenguaje, que siempre está situado en las re-
laciones (ideológicas) entre el conocimiento y el poder. La cultura 
dominante ha legitimado y ha vuelto aceptados ciertos discursos y ha 
desacreditado y marginado otros. Desde ese lenguaje somos leídos y 
escritos, somos interpretados; desde allí se enmarcan y legitiman al-
gunas lecturas y escrituras de la experiencia, la vida y el mundo, y se 
marginan o desacreditan otras. Pero es también en el lenguaje donde 
hacemos posibles otras formas, críticas, resistentes, transformadoras, 
relativamente autónomas, de leer y escribir la experiencia, la vida y el 
mundo; donde posibilitamos que el “yo” leído y escrito, pueda leer y 
escribir (HUERGO, 2010, p. 93).

Para Huergo, o conceito comunicacional/educativo poderia ser uma 
resposta para compreender os complexos e conflitivos processos do século XXI. 
Para isso, seria necessária uma interpelação, uma convocação aos indivíduos como 
sujeitos, fazendo alusão ao que Freire chamou de “reconhecimento do universo 
vocabular” ou “reconhecimento do mundo cultural”. Cultura entendida como 
um “conjunto de estratégias para a vida, mas também um campo de luta pelo 
significado da experiência, de vida e do mundo” (HUERGO, 2010, p. 94). 

Ainda mais complexo, o autor considerava como parte desse proces-
so o reconhecimento do outro, sua cultura, seus sonhos e expectativas, suas 
linguagens, dúvidas, limitações e crenças. Para isso, ele assumiu o conceito 
de reciprocidade, de Bourdieu, entendendo que “o outro pode jogar o mesmo 
jogo conosco sem necessidade de adotar a nossa cultura” (HUERGO, 2010, p. 
94). Tratava-se de reconhecer e respeitar a dignidade do outro nesse processo.

Uma das principais contribuições de Huergo nesse texto de 2010 
para o entendimento do campo foi justamente essa ideia de interpelação. O 
indivíduo seria convocado a se transformar em sujeito pelo discurso, a partir 



Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação

   Registrando a arte de registrar: 
olhares sobre as ações do projeto Educa  | 63

de um processo de adesão respaldado pela identidade, identificação ou per-
tencimento. Não se tratava de dominação ou manipulação do sujeito, mas 
um processo de mediação.

La adhesión no es del orden del raciocinio, sino que pertenece al or-
den del cuerpo. Significa una “incorporación” que a la vez implica 
cierta identificación y cierta pertenencia […]. Existe formación de su-
jetos en la medida en que se produce un proceso de identificación” 
(HUERGO, 2010, p. 98-99).

Para o pesquisador, a identidade seria o ponto de encontro ou rup-
tura entre os discursos e as práticas, que compreenderia também o processo 
complexo de produção de subjetividades. Não seria algo estável e fixo, mas 
transitório, mutável. Por isso, a interpelação deveria ser sempre repensada e 
pensada como um processo de textualização, onde existira um reconhecer-
se/desconhecer-se, mas nunca se resolveria de uma vez por todas. 

Entendo nesse sentido a necessidade de reconquista pelo discur-
so, tornando o processo atual, dinâmico e participativo porque depende das 
respostas e realimentações do indivíduo, agora transformado em sujeito. Os 
discursos, dessa forma, não poderiam estar completos, fechados, mas seriam 
construídos mutuamente na medida em que exista esse reconhecimento, 
essa identidade entre os sujeitos.

Entrevista com o autor

RP: No seu texto “Comunicacíon/Educacíon: itinerários transversales”, de 
2000, você caracteriza o campo como complexo e problemático, um território 
confuso e desordenado, mais disperso do que concentrado. De certa maneira, 
você repete esse mesmo conceito no texto “Una guía de comunicacíon/educací-
on, por las diagonales de la cultura y la política”, de 2010. Durante esse perío-
do, podemos concluir que não houve avanços no sentido de legitimar o campo?

Jorge Huergo (JH): Se trata de una caracterización descriptiva antes que epis-
temológica. En ese sentido, creo que sigue siendo tan disperso, problemático, 
complejo como entonces, en cuanto a prácticas, representaciones, perspecti-
vas teóricas etc. Considero que conviven en el mismo campo prácticas muy 
diferentes, que pertenecen a contextos culturales y políticos a veces contra-
dictorios. Como diferentes y contradictorias son las perspectivas teóricas que 
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sostienen esas prácticas. A grandes rasgos, y con el agregado de las líneas de 
trabajo que relacionan TICs, tecnicidades y educación, continúan vigentes 
los diversos modos de relacionar a comunicación con educación que fueron 
planteadas hacen tantos años. Lo que lo ha hecho más contradictorio son los 
intereses que lo configuran. Es notable el interés (con sentido popular) que 
muchos Estados latinoamericanos han impreso al campo a través de políticas 
de comunicación/educación que significan la restitución del sujeto y la am-
pliación de lo público. Yo sitúo allí a la política denominada “Conectar Igual-
dad” en la Argentina, que implica la distribución de netbooks a la totalidad de 
los estudiantes de nivel secundario. En el mismo sentido, no solo las políticas 
educativas sostienen nuevos sentidos de lo popular liberador, sino también las 
políticas de comunicación, como la ley de servicios de comunicación audio-
visual en Argentina, que tiende a la democratización de la comunicación a 
través de la redistribución de la propiedad de los medios y la expresión de voces 
múltiples en el espacio audiovisual. Todo esto contribuye a hacer mucho más 
rico y cada vez más complejo al campo de comunicación/educación.

RP: Você prefere adotar o termo Comunicação/Educação a Educomunicação. 
Parece que você vê na segunda opção uma redução à compreensão do conflito 
existente na sociedade atual?

JH: Yo lo he marcado dos procesos de “malestar” del campo en un trabajo 
reciente, debido a cierta pérdida de su sentido estratégico fundacional. Uno 
de ellos es este que presento, aunque brevemente, de este modo:

1. El proceso de crecimiento, en el campo académico, de la “educomunicación”, 
a la par del proceso de achicamiento de “comunicación/educación”
  
Comunicación/Educación se ha reducido de manera creciente no sólo a lo 
instrumental, separándolo de los procesos culturales y políticos que le sirven 
de contexto y lo atraviesan. También ha crecido cierta preocupación por múlti-
ples estrategias que muchas veces poseen una visión escindida entre los sujetos, 
los dispositivos y las prácticas. La idea y la propuesta de la educomunicación 
(junto a otros nombres, como “pedagogía de los medios”, “educación para los 
medios y para las TICs”, etc.), parece aludir más a la potencialidad inmanente 
de cada concepto (con relación a cómo se “juega” en la sociedad o en prácti-
cas institucionales o no), que a la densidad y espesor de un campo que crece 
al ritmo de la complejidad, la conflictividad y las tensiones entre los rasgos 
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persistentes de la crisis orgánica y las iniciativas de restitución del Estado, de 
lo público y del sujeto político en nuestras sociedades8. La idea de “educo-
municación” parece, incluso, crear la ilusión de suturar prematuramente, a 
mi juicio, los términos de una relación tensa y conflictiva, así como los trau-
matismos sociales y subjetivos que dan origen a nuestra vida común. Como 
apelación a la autoridad, vale hoy recordar la valoración de una perspectiva 
político-cultural (denominada comunicación/educación) que significó, según 
Jesús Martín-Barbero, un ensanchamiento del campo, que parece detenido 
(Martín-Barbero, 2002). A mi juicio se trata de una intuición pero con una 
importante fundamentación teórica y política. Por lo demás, están todas las 
razones expresadas en mi libro Comunicación/Educación. Ámbitos, prácticas 
y perspectivas. Allí se explica por qué utilizar la barra entre “comunicación” y 
“educación” y el carácter estratégico del campo, de igual modo en Genealogía 
de Comunicación/Educación. Sin embargo, soy consciente de que mi sugeren-
cia no tiene por qué ser adoptada. Pero eso no implica subsumir el campo a 
una nomenclatura en la que vale todo: el trabajo liberador con grupos popu-
lares, así como el servicio a las prácticas dominantes del mercado. Eso es lo 
que no llega a legitimar ese nombre, educomunicación, ya que pierde de vista 
el debate y el compromiso por proyectos populares de liberación, que fue lo 
que dio sentido a este campo en América Latina y, creo, hoy se ve resinificado, 
vuelve a adquirir nuevos sentidos.

RP: Fica claro que a comunicação é entendida como “produção social de sen-
tido”, o que vai muito além da midiatização ou da presença dos meios na so-
ciedade. Dessa forma, em sua visão, qual seria o objeto da comunicação? Ou 
essa discussão já está ultrapassada ou não é mais relevante?

JH: Sigo pensando a la comunicación como una práctica, situada y atrave-
sada en/por la cultura y el poder. No la pienso como una ciencia. Discutir 
el objeto, a mi juicio tiene relación con el interés por construir una ciencia 

8  En este sentido, Eliany Salvatierra (del Grupo de Educomunicación de la Universidad 
de Sao Paulo) expresa: “Foi através do seu trabalho que percebi que um projeto neo-li-
beral de introduzir os recursos tecnológicos desviou os pressupostos fundantes do campo 
da Comunicação/Educação. Ou seja, na medida que assumimos a defesa da entrada dos 
recursos tecnológicos ou do uso dos meios de comunicação, em processos educativos, 
“podemos” colaborar com uma tecnologização do ensino no lugar de trabalhar o processo 
libertador que o ensino pode oferecer” (Setembro de 2010).
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de la comunicación. Interés legítimo, pero que no comparto ni discuto. Sigo 
pensando, con Jesús Martín-Barbero, que es mucho más importante pensar, 
investigar y abordar en las prácticas los procesos, antes que los objetos de la 
comunicación. Sobre todo en un tiempo en que nuestras sociedades regio-
nales se debaten políticas de comunicación que quiebren los monopolios y 
las concentraciones mediáticas y avalen una democratización de la voz en 
las sociedades mediatizadas. Y se debaten formas de acompañar (desde la 
academia) los procesos de producción de contenidos, de interpelaciones, de 
medios etc. populares, cuyo sentido sigue siendo la liberación de nuestros 
pueblos. Y se debaten, finalmente, las legislaciones que amplíen y restituyan 
el espacio público después del paso devastador del neoliberalismo por nues-
tras sociedades.

RP: A questão da interpelação é fundamental para o início do processo de 
mudança da sociedade. Como acontece ou em que medida pode acontecer uma 
interpelação efetiva numa época onde há tanto descrédito das instituições e 
tanta apatia política?

JH: En primer lugar, Usted cree que es tan grande el descrédito? No ha ocur-
rido en Brasil (denunciado por Lula) como en Argentina la interpelación falaz 
de los grandes medios concentrados? Como hace 30 años sostenía Gouldner, 
debemos analizar el discurso de la no-política como un discurso político, en 
este caso pronunciado y sostenido económicamente por sectores de poder do-
minantes. En segundo lugar, es necesario reconocer la multiplicidad de in-
terpelaciones que se producen en un sentido nuevo de “la” política o en el 
sentido de lo político bajo formas y espacios diferentes. Más allá de los partidos 
políticos, hemos investigado el carácter interpelador político y educativo, por 
ejemplo, de espacios culturales, artísticos y comunicacionales juveniles (sobre 
todo en la investigación de mi compañero Kevin Morawicki, La lucha de los in-
nombrables). También hemos investigado el carácter fuertemente interpelador 
de políticas públicas de redistribución y reconocimiento, como la Asignación 
Universal por Hijo, en zonas campesinas y aborígenes de nuestro país (Chaco, 
Formosa...). En esos casos, hemos logrado reconocer el impacto interpelador 
de las mismas en términos comunicacionales/educativos. Claro que esto es 
imposible visualizarlo si no cuestionamos la hegemonía institucional de las 
interpelaciones. En tercer lugar, he discutido con mi colega Carlos Eduardo 
Valderrama (del IESCO, Colombia) en un congreso en Bogotá acerca de la 
supuesta “apatía política”. Habiendo recorrido espacios populares juveniles, 
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por ejemplo, en distintos lugares de nuestro país (y algunos limítrofes) y acom-
pañado a grupos y organizaciones, estoy en condiciones de asegurar que existe 
un reflorecimiento de la militancia, con otros sentidos y características, con 
otras prácticas y saberes, pero militancia política incluso ligada a instituciones 
más bien tradicionales. De esto pongo como ejemplo El Espacio de Culturas 
Juveniles Del Seminario de Teología de La Liberación, con participación de 
jóvenes de sectores populares de todo el país (que coordinamos con Kevin 
Morawicki) y mi reciente participación en la coordinación del encuentro De-
mocracia, Educación y Juventudes Militantes (en Santiago del Estero) con 
participación de 600 militantes del Norte Grande. Estos indicios al menos nos 
llevan a poner en duda la generalizada aseveración acerca de la deslegitimaci-
ón de la política, el desinterés y la apatía.

RP: Em que medida a utopia preconizada pela comunicação/educação para 
a transformação da sociedade pode ser concretizada?

JH: En la medida en que se corresponda con un sentido histórico de la uto-
pía, y no un sentido inútil e ideal. La utopía como movilización significa que 
tiene que corresponderse con un movimiento político colectivo. Tengo es-
peranza de que esto seguirá creciendo en América Latina, en nuestros países 
(sobre todo con la Unasur, con la Celac, etc). Considero que los gobiernos 
populares que apuestan a la justicia social, a la soberanía y a la igualdad, su-
mándose a iniciativas de reconocimiento identitario y cultural, se inscriben 
en procesos de liberación cuya utopía también es la memoria histórica, el 
protagonismo, la apertura de campos de posibilidad. En ese sentido la utopía 
de comunicación/educación no es otra que la utopía de nuestros pueblos.

Fechamento

É evidente nos dois textos, apesar de separados por dez anos, que as 
articulações da nova educabilidade deveriam passar necessariamente pela 
trama cultural para permitir que os sujeitos se reconheçam e que haja uma 
comunicação de resistência e transformação. Em seu projeto, as palavras-
chave seriam diálogo, reconhecimento e autonomia:

A comunicação na (e não para) educação e a comunicação educativa 
dialógica têm sentido como construção do sujeito histórico coletivo em 
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luta pela liberdade. […] Autonomia que significa instituir um campo 
para a palavra, liberando o fluxo das representações e dos sonhos e pro-
nunciando um mundo que não se apoia em nenhuma representação 
dada, senão um sonho comum (HUERGO, 2000, p. 19-22).

Com muita clareza e discernimento, Huergo afirmou que não po-
deríamos restringir os projetos de Comunicação/Educação à “educação para 
a comunicação” ou “comunicação para a educação”, o que significaria dizer: 
“escolarizar a comunicação” ou “tecnificar a educação”. Para vencer os obs-
táculos que surgiam nas duas áreas, o pesquisador apontou para a política. 
“Comunicação/Educação, então, é sempre política enquanto instituição da 
democracia como regime do pensamento coletivo; é projeto de autonomia 
enquanto liberação da capacidade de fazer pensante” (HUERGO, 2000, p. 23).

Mas o processo de comunicação/educação só terminaria quando 
houvesse uma mudança nas práticas socioculturais e nas representações coti-
dianas. Como não haveria sujeitos passivos, Huergo confiava que eles seriam 
“os artífices da transformação do mundo”. Por isso, ele finalizou apregoando 
que Comunicação/Educação deveria “voltar a ser um campo estratégico na 
busca de uma sociedade mais justa” (HUERGO, 2010, p. 100).
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Por que pensar a interdisciplinaridade

Ao considerarmos o mundo como complexo e, ademais, como o reflexo 
das nossas intervenções — ou da falta delas —, quando imersos no processo edu-
cativo, devemos, pois, levar em conta em nosso modus operandi a inter-relação 
entre os saberes, os fazeres, os fenômenos — e entre estes e a nossa práxis. Esta, 
conforme Marx, diz respeito a uma atividade criativa, livre, por meio da qual o ser 
humano produz e transforma, de acordo com suas necessidades. Nesse sentido, 
Libâneo (2004) chama a atenção para o fato de que o ensino deve impulsionar e 
ampliar o desenvolvimento das capacidades cognitivas mediante a formação de 
conceitos, bem como o desenvolvimento do pensamento teórico e científico. 

Assim, o papel tradicional do docente, de transmissor de conhecimen-
to, há muito vem sendo questionado e, em certa medida, desconstruído pelas 
concepções mais contemporâneas da educação, as quais veem na figura do pro-
fessor um agente facilitador de oportunidades para que os discentes desenvolvam 

1  Doutora em Educação, professora do Curso de Comunicação Social (Rádio e TV) da 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC). E-mail: rvargollo@yahoo.com.br. 

2  Doutora em Educação, professora do Curso de Comunicação Social (Rádio e TV) da 
UESC. E-mail: bete_vilas@hotmail.com.

3  Doutora em História e Comunicação no Mundo Contemporâneo, professora do Curso 
de Comunicação Social (Rádio e TV) da UESC. E-mail: vcalmeida@uesc.br.
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habilidades, competências, maneiras de intervenções conscientes e contextua-
lizadas, com vistas a tornar o conhecimento uma ferramenta para a solução de 
problemas. Essa perspectiva demanda, entre outras questões, o abandono da vi-
são fragmentada de conhecimento e, consequentemente, a adesão à concepção 
cujo cerne se concentra na hibridização e/ou convergência do conhecimento.

Desse modo, algumas discussões podem ser levantadas, a exemplo 
da indissociabilidade entre teoria e prática, bem como a adoção da inter-
disciplinaridade, como orientadoras das estratégias teórico-metodológicas no 
processo de mediação nos mais variados níveis de educação, inclusive no 
chamado Ensino Superior. 

Conforme Barriga (2005), atualmente, o professorado se depara 
com inúmeras demandas, algumas das quais apresentam concepções edu-
cativas e pedagógicas opostas que o faz, muitas vezes, encará-las unicamente 
como “menu” de opções. Isso, a nosso ver, não aponta para a necessidade 
de escolha de uma dinâmica teórico-metodológica por meio da qual sejam 
apresentadas situações em que o conhecimento se dê a partir de um processo 
de construção consciente, objetivo e subjetivo ao mesmo tempo.  

Para isso, defendemos a necessidade da consciência de que as transfor-
mações no ensino de um modo geral, e em particular na Educação Superior, 
não se darão de cima para baixo. Ou seja: não mudaremos a prática docente e 
aprimoraremos o processo de aprendizagem se esperamos que leis, regulamen-
tos, decretos sejam direcionados com vistas a esses objetivos; mas, sobretudo, 
caberá ao professorado transformar a sua concepção e prática, assumindo a 
responsabilidade e a tarefa de protagonizar essa mudança de paradigma.

Mudar implica, entre outras questões, em parcerias com colegas, 
geradas a partir de discussões, de debates os quais possibilitem e indiquem 
para uma linha de ação coordenada, integrada; que impliquem em experi-
mentar, errar, acertar, modificar, insistir, retomar, até avançar para o que se 
deseja. Desse modo, o trabalho interdisciplinar aparece como um caminho 
pertinente, como a indissociabilidade entre teoria e prática.

Para Klein (2004 apud FERNÁNDEZ-RÍOS, 2010, p. 160), “o processo 
de construção intersubjetiva do conhecimento requer ir além de sua fragmen-
tação em disciplinas sem conexão entre si”. Dentro dessa mesma perspectiva, 
Paulo Freire (1990) adverte não ser suficiente a substituição de uma percepção 
ingênua da realidade por outra que seja calcada na reflexão crítica. Esse teó-
rico aponta a necessidade de ir mais além, criando espaços que possibilitem 
avançar a um ponto onde o saber esteja comprometido com o fazer: ou seja, o 
desenvolvimento de uma consciência crítica com vistas à transformação. 
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A separação entre teoria e prática faz parte do paradigma das con-
cepções positivistas, as quais, grosso modo, consideram a primeira como con-
dutora da segunda. Carr e Kemmis (1988 apud ROMERA-IRUELA, 2011) 
advertem que a ciência social crítica deve se pautar na unidade dialética 
teoria-prática. E esse pensamento está em consonância com o que defende 
Piaget (1998), quando afirma que o conhecimento se constitui pela força da 
ação.  E mais: conforme ressalta Saviani (2007, p. 108):

Teoria e prática são aspectos distintos e fundamentais da experiência huma-
na. Nessa condição podem, e devem, ser consideradas na especificidade que 
as diferencia, uma da outra. Mas, ainda que distintos, esses aspectos são inse-
paráveis, definindo-se e caracterizando-se sempre um em relação ao outro.

Essa visão de Saviani refuta a fragmentação do conhecimento e nos 
remete a pensá-lo a partir de uma lógica holística, uma vez que as realidades 
estão formatadas por diferentes níveis, por isso nos obriga a reconhecer como 
válidas diferentes abordagens e etapas de processos investigativos, o que po-
derá nos conduzir a diversas modalidades de interação, de compartilhamen-
to de saberes e, sobretudo, de construção de possibilidades de intervenção na 
realidade social, como sugere Freire (1990).

Mesmo que a ideia de interdisciplinaridade não apresente um conceito 
único, por conta de inúmeras abordagens que ela encerra, é preciso encará-la 
como caminho que pode nos conduzir, pois há uma compreensão comum, por 
parte dos seus diversos teóricos, qual seja, a necessidade de relação de sentidos e 
significados na busca do conhecimento, com vistas a uma percepção de saberes 
em conjunto. Aqui neste trabalho, usaremos o conceito “encontros pluridisci-
plinaridade”, proposto por Japiassu (1994). Segundo o autor, se constituem em 
ações desenvolvidas por “indivíduos abertos e curiosos, com o sentido da aventu-
ra que não têm medo de errar, que fazem da imprudência um método, que não 
buscam nenhum porto seguro e que se afirmam por um solene anti-autoritaris-
mo e por um contundente anti-dogmatismo” (JAPIASSU, 1994, p. 2).

Se na busca incessante por satisfazer suas inúmeras necessidades, 
seja de natureza social, cultural, religiosa, biológica, intelectual, entre outras, 
os seres humanos estabelecem as mais diversas relações sociais e produzem 
conhecimento, a nosso ver, torna-se imperativo o caráter interdisciplinar na 
produção e disseminação dos mesmos, porque a partir dessa perspectiva tra-
balharemos da maneira como o próprio ser humano produz conhecimentos, 
a saber, como sujeitos e objeto, simultaneamente. Pois, conforme Frigotto 
(2008, p. 43-44),
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a necessidade da interdisciplinaridade na produção do conhecimento 
funda-se no caráter dialético da realidade social que é, ao mesmo tem-
po, una e diversa e na natureza intersubjetiva de sua apreensão, caráter 
uno e diverso da realidade social nos impõe distinguir os limites reais 
dos sujeitos que investigam dos limites do objeto investigado.

Portanto, o caráter interdisciplinar acarreta pensar e atuar como su-
jeito — objetivo e subjetivo, atuante e contemplativo, concreto e abstrato 
— mas, sobretudo, problematizador, visto que a problematização instigará 
o processo de compreensão das realidades, dos conhecimentos já produzi-
dos e, principalmente, daqueles a serem construídos a partir desse caminho 
dialético e holístico buscado através do entrelace entre saberes. 

Ao propor o trabalho em sala de aula, o docente não deve perder 
essas questões de vista, em qualquer área. É importante reconhecer que os 
conhecimentos não apenas são fundamentais em nossas vidas, porque nos 
brindam com os avanços científicos e tecnológicos; mas, sobretudo, porque 
nos conduzem a formas de pensar e interpretar as nossas relações com a 
natureza e com outros seres humanos. Por isso, estudar História, Antropo-
logia, Psicologia, Física, Matemática, Biologia, Comunicação, entre outras 
ciências, nos remete a uma obrigatoriedade de interconectar os saberes, já 
que nascem de um processo dialético e holístico, impulsionado pela ânsia 
de compreender o nosso ser e estar no mundo. E a Universidade não deve se 
furtar dessa tarefa, que é, sobretudo, social.  

Assim, refletirmos sobre a necessidade de conduzir o nosso trabalho 
pedagógico no Curso de Comunicação Social — Rádio e TV, da Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC), de modo a refutar a fragmentação, a abstra-
ção, a linearidade e, principalmente, a especialidade. Buscamos, desta maneira, 
experimentar, por meio da interação, da reunião de dimensões particulares entre 
três disciplinas — embora estas sejam apresentadas na matriz curricular de for-
ma dissociada, uma denominada teórica e as outras denominadas práticas.

Pelo fato de compartilharmos uma visão integracionista, e principal-
mente problematizadora, decidimos construir uma metodologia de trabalho 
compartilhada, com vistas a aliar teoria e prática; Universidade e sociedade; 
realidades e possibilidades; experimentação, incertezas, erros, acertos; co-
municação e intervenção, entre outros componentes. A experiência, levada a 
cabo há apenas dois anos, nos tem revelado a necessidade de refletirmos cada 
vez mais sobre nosso trabalho docente, de modo a aprimorá-lo, reorientá-lo, 
mas, principalmente, conduzindo esse propósito adiante como pressuposto 
básico da nossa prática pedagógica.
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Desse modo, foi iniciada a ação interdisciplinar entre Oficina de Te-
lejornalismo (6º semestre), ministrada pela professora Rita Virginia Argollo; 
Comunicação e Realidade Regional (6º semestre), a cargo da professora Ver-
bena Córdula Almeida; e Oficina de Vídeo Educativo (7º semestre), sob a 
responsabilidade da professora Betânia Maria Vilas Bôas Barreto. O intuito 
é não só fomentar a inter-relação entre os conhecimentos produzidos nas 
referidas disciplinas, entre os estudantes e professoras, como também sub-
sidiar uma formação profissional que leve em consideração o envolvimento 
dos graduandos de maneira crítica e efetiva com a realidade em que estão 
inseridos, de modo a incentivá-los para que sejam articuladores de uma in-
tervenção social com vistas à transformação da realidade regional.

Assim, trataremos a seguir de elementos que consideramos primordiais e 
fundamentais para a formação do profissional de Comunicação no contexto con-
temporâneo, bem como da experiência vivida na UESC com perspectivas a recon-
figurar por meio da interdisciplinaridade um contexto pedagógico fragmentário e 
compartimentalizado, que resulta em um profissional que consideramos pouco 
qualificado e distante das demandas reais de uma nova conjuntura social.

A perspectiva pedagógica dos meios de comunicação

Constituir a relação entre a Comunicação e a Educação, como 
campos de conhecimento, apresenta-se como uma necessidade premente 
diante da velocidade das transformações tecnológicas presenciadas na con-
temporaneidade. Inseridos numa sociedade dita da informação e do conhe-
cimento, a busca pela compreensão dos processos de produção de sentidos 
emergentes da avalanche informacional que presenciamos cotidianamente 
se impõe como desafio a ser enfrentado por todos que se propõem a trabalhar 
dentro de uma concepção pedagógica no âmbito comunicacional.

Para Barros (2011), a atualidade exige dos sujeitos capacidades de 
captar, sistematizar, armazenar, representar e interpretar informações com 
nuances mais complexas e dinâmicas, incorporando facetas diversas para a 
disseminação de saberes e fazeres nos múltiplos espaços de atuação. O au-
tor defende que é preciso uma renovação de postura e olhares diante desse 
panorama apresentado pelas Tecnologias da Informação e da Comunicação 
(TICs) no que diz respeito à apropriação de conhecimentos, pois, ao produzir 
cultura, o ser humano também constrói aprendizagens, em interlocução uns 
com os outros, emergindo novos sentidos nos processos comunicacionais. 
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Desta maneira, acontecem, permanentemente, redefinições de 
conceitos, nova compreensão dos sistemas, da vida em sociedade e do fazer 
científico. E essa potência transformadora inerente aos meios comunicacio-
nais não pode passar ao largo de uma discussão aprofundada sobre o papel 
desses veículos nos fluxos de aprendizagens dos segmentos sociais. O que 
Barros (2011) defende é o diálogo de saberes e compartilhamento de experi-
ências sobre a relação existente entre a Educação e a Comunicação.

Essa inter-relação não é uma tarefa fácil, pois existem diversos entendi-
mentos de como se compõe cada campo na construção de sentidos. Para alguns, 
os meios comunicacionais passam ao largo da responsabilidade pedagógica in-
trínseca à esfera de compartilhamento de mensagens, tendo mais adesão à pro-
fusão de ideias e informações indiscriminadamente. A ênfase recai na fruição e 
entretenimento dos sujeitos, em processos de mediação que não levam em con-
sideração as repercussões e desdobramentos da construção de conhecimentos. 

É o que Morin (1987 apud BARROS, 2011) chama de superinfor-
mação, sub-informação e pseudo-informação. Sendo a primeira o processo 
pelo qual se disseminam indiscriminadamente enorme quantidade de infor-
mações e mensagens, sem um devido cuidado com os elementos apresenta-
dos e suas repercussões. O segundo tipo diz respeito à omissão de aspectos 
informacionais que contribuam para uma percepção mais aprofundada e 
sistematizada do que foi veiculado. E, por fim, o terceiro caso, que se cons-
titui em uma forma mais sutil de manipulação das mensagens, pois distribui 
um leque de informações ditas significativas, direcionadas para determinados 
aportes, justamente para omitir outros que não são de interesse dos seus pro-
dutores, excluindo segmentos sociais, perspectivas de saberes e vozes diversas 
que poderiam se contrapor ao discurso imposto. 

Na concepção de Morin (2000), essa distorção informacional precisa 
ser combatida e eliminada a partir de uma nova postura mais dialógica e igua-
litária no compartilhamento de conhecimentos, sobre a qual o teórico adverte 
que deve partir da mudança de comportamento e valores dos próprios docen-
tes.  E essa dimensão pedagógica da comunicação não deve se restringir, como 
comumente é pensado, apenas aos espaços educacionais formais. 

Novamente Barros (2011) salienta que a aprendizagem dos sujeitos 
acontece indistintamente em todos os espaços de atuação, e ocorre a todo 
tempo e em diferentes dimensões, que não apenas no plano da razão.

Trata-se de uma dinâmica complexa e permanente de formação indivi-
dual e coletiva, que se dá de maneira não-linear, envolvendo diferentes 
níveis de percepção e apreensão de informações e valores. Para além 
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do plano dedutivo, os processos de aprendizagem ganham dimensões 
indutivas e, até mesmo, intuitivas (BARROS, 2011, p. 10).

Nota-se, nessa concepção, um alargamento do sentido dado ao que 
pertence ao campo educacional, extrapolando o senso comum de pensar a 
responsabilização e agenciamento de saberes, e seu acompanhamento peda-
gógico, a partir de parâmetros estabelecidos pelo sistema de educação formal. 

Barros (2011) adverte que o aprendizado acontece, de maneira pul-
verizada e ampla, em espaços de educação considerados não formais, extra-
escolares, em iniciativas de grupos organizados dos mais variados segmentos 
institucionais, como movimentos sociais, organizações não governamentais, 
sindicatos, associações, entidades diversas. E, para além desses, a construção 
do conhecimento se dá, amplamente, nas práticas cotidianas, de maneira invo-
luntária, no convívio intrafamiliar, com amigos e espaços de lazer e entreteni-
mento. E é justamente nesse último nível da educação informal, em especial, 
que a comunicação vai adquirir uma dimensão profundamente pedagógica 
com uma influência significativa na constituição dos sujeitos em formação.  

Boa parte dos conteúdos formativos assimilados pelos indivíduos é 
absorvida dos meios de comunicação de massa. Com o crescimento e con-
vívio com as tecnologias no cotidiano das grandes cidades, observa-se uma 
presença cada vez mais intensa da comunicação na vida das pessoas. Em 
grande medida, os mais jovens têm seus valores, opiniões e atitudes sedi-
mentadas por meios comunicativos que não se direcionam ou se interessam 
propriamente em sua educação, que não assumem explicitamente seu cará-
ter pedagógico, mas que influenciam as novas gerações, de maneira até mais 
expressiva que a educação escolar (SOARES, 2000).

Deve-se levar em consideração a centralidade dos meios comunica-
cionais nas agendas contemporâneas, principalmente no que diz respeito à 
juventude, pois se tem ressaltado o protagonismo juvenil no contexto atual, 
com participação efetiva e crescente como produtores de cultura e mensagens, 
com enorme representatividade demográfica, sociocultural, política e econô-
mica nos últimos tempos. Desta maneira, despontam representações diversas 
no modo de ser e estar jovem, levando em consideração as mais variadas cono-
tações de juventude atualmente, sendo juventudes no plural. Neste sentido, o 
nosso desafio como educadores é mediar processos de aprendizagem, suscitan-
do o interesse do estudante, e a perspectiva do prazer e do divertimento como 
“motivação afetiva”, atrelando atividades relacionadas aos meios de comunica-
ção com uma proposta de compromisso com a educação.
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Na concepção de Silbiger (2005), o programa didático ideal compar-
tilha conteúdos enquanto também estimula a criatividade, imaginação e a re-
lação sensorial dos estudantes direcionadas ao que foi aprendido. E os meios 
comunicacionais se revelam como uma estratégia em potencial para transmitir 
informações cognitivas atreladas às emoções das músicas, das imagens, das pa-
lavras. Estas dimensões também estão repletas de conhecimento. Nessa per-
cepção, Soares (2000) entende a inter-relação comunicação e educação como 
um campo de diálogo, espaço de conhecimento crítico e criativo, voltado para 
a cidadania e a solidariedade, para a intervenção social com vistas à transfor-
mação da realidade.

Por isso, Baccega (2009) considera imprescindível encampar a em-
preitada de assumir a perspectiva pedagógica da comunicação para o enfren-
tamento de desafios que visem contribuir para o posicionamento crítico dos 
estudantes quanto à edição do mundo feita pelos meios de comunicação, as-
sim como a percepção da lógica de interlocução de informações, mudança 
dos conceitos de tempo/espaço, modificação na produção e influência sobre 
o consumo e sobre o mundo do trabalho. Essa reconstrução abre um vasto 
campo para o aparecimento de novas sensibilidades, ancorados na diversidade 
e pluralidade de sujeitos e ideias, com a circulação de formas simbólicas a 
partir da criticidade na ressignificação da escola e do papel do professor em sua 
participação como mediador na construção de conhecimento dos educandos.

   

Por uma metodologia interdisciplinar

Acreditamos ser de extrema importância a responsabilização do pro-
fissional — aqui especificamente o de Comunicação — com os movimentos 
que visem transformar a realidade em social. Foi com este objetivo que bus-
camos a integração entre as disciplinas Oficina de Telejornalismo, Comuni-
cação e Realidade Regional e Oficina de Vídeo Educativo. 

Defendemos o envolvimento da Universidade, uma instituição de 
ensino e produção de conhecimento, com ações que busquem o desenvol-
vimento do lugar em que está inserida. No entanto, o panorama que per-
cebemos nos últimos anos relacionado aos estudantes que chegam ao 6º e 
7º semestres, em geral, era de grande distanciamento do contexto em que 
viviam, com o olhar bem longe do seu entorno. Naquele momento, notáva-
mos o foco em um cenário globalizado, com referências estrangeiras e em 
temas que conduziam a pouca ou nenhuma reflexão. Sentia-se um perfil 
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estudantil afastado da leitura, imerso em um mundo imagético, principal-
mente diante do universo da internet, da web 2.0 e das tecnologias digitais. A 
situação pedagógica se agravava, uma vez que acreditamos em um processo 
de ensino-aprendizagem dialógico e baseado na autonomia do graduando 
em detrimento de uma figura docente hegemônica. 

Em momentos de trocas, apareceram preocupações comuns entre as 
docentes das três disciplinas citadas, o que nos fez pensarmos, juntas, ações 
coordenadas que nos conduzissem a uma integração, com vistas a entrelaçar 
os caminhos rumo a essa tentativa de direcionar nossas práticas pedagógicas no 
sentido de envolver mais as turmas na busca pelo conhecimento já produzido, 
bem como para a construção de outros conhecimentos acerca da realidade do 
Sul da Bahia. O fato de que, das três disciplinas envolvidas nessas ações, duas 
sejam ministradas no mesmo semestre e a outra ocorra no período posterior, 
não impediu a realização do trabalho em conjunto. Arriscamo-nos a afirmar 
que este seja, talvez, o elemento mais interessante da referida parceria, porque 
reforça esse aspecto de entrelace, de continuidade e, sobretudo, de “unidade 
dialógica” sobre a qual já nos referimos, citando Freire (1990).

Buscamos, com isso, a aproximação do que Bonilla (2005) propõe 
para a construção de conhecimento nos espaços de ensino-aprendizagem for-
mais, por meio de redes que vão para além da tecnologia; a integração de 
pessoas e saberes interconectados pela diversidade de ideias e experiências, nas 
quais os recursos tecnológicos são utilizados para potencializar o processo cria-
tivo e não para fomentar relações hierárquicas ou hegemônicas. Isso tudo, a 
fim de potencializar competências e ampliar a visão de mundo dos estudantes.

No que se refere à disciplina Comunicação e Realidade Regional, o 
principal eixo das discussões gira em torno da compreensão da relação entre 
comunicação e a sociedade do entorno, a partir de reflexões sobre espaço no 
mundo globalizado (não na perspectiva da geografia tradicional, mas a com-
preensão de espaço como construção). No entanto, ficava nítida, com raras 
exceções, a lacuna existente no conhecimento das turmas acerca dos mais 
variados aspectos do seu contexto — econômico, social, político, cultural, 
entre outros —, o que tornava difícil a realização de qualquer atividade mais 
efetiva para dar conta dos objetivos propostos para a referida disciplina. 

A ideia inicial seria compaginar teoria e prática, o que culminaria 
na apresentação de um produto de comunicação que refletisse algum/alguns 
aspecto/s desse panorama regional, sobretudo a fim de contrastar com o que, 
em geral, encontramos como produtos nos meios de comunicação da nossa 
região cacaueira. Com apenas 60 horas de carga horária, era praticamente 
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impossível realizar um trabalho dessa monta, que significaria, antes de tudo, 
busca de informações para construção de um panorama econômico, políti-
co, social e comunicacional, a fim de conduzir o nosso intento.

Já a disciplina Oficina de Telejornalismo tem como resultado práti-
co um programa telejornalístico em que toda a turma se envolve nos proces-
sos de pré-produção, produção e pós-produção do material, desde a reunião 
de pauta até a avaliação final, passando por elenco de temas, construção de 
cenário e definição de linguagem. O que vinha sendo observado era a fragi-
lidade nas discussões teóricas e reflexivas e uma preocupação muito maior 
com o aspecto técnico que com as questões de conteúdo.

O resultado eram programas esvaziados de criticidade. Embora seja 
uma disciplina de 90 horas (com 30h teóricas e 60h práticas), a carga horária 
dedicada à teoria não é suficiente para tratar dos aspectos relativos às teorias e 
fundamentos do jornalismo e acompanhar um aprofundamento na pesquisa 
das pautas que darão origem às reportagens — principalmente por esta ser 
a única disciplina obrigatória voltada para jornalismo no curso. Problema 
semelhante era vivenciado pela disciplina Oficina de Vídeo Educativo.

Diante do cenário, ficava a pergunta: como intervir nesse processo 
sem abrir mão das bases de uma educação libertadora? Foi pensando nisso 
que elaboramos o percurso metodológico que perpassa as três disciplinas, 
que tem início no 6º semestre e culmina no 7º, como descreveremos a seguir.

Com a adoção dessa nova estratégia metodológica, a turma do 6º se-
mestre passou a definir o perfil do programa e os temas a serem tratados com o 
apoio da professora de Comunicação e Realidade Regional, no que concerne à 
pesquisa, à discussão, ao desenvolvimento de uma visão coerente sobre o assunto 
e à indicação de quando é necessário inserir outros atores sociais invisibilizados 
pela mídia tradicional. Assim, a pauta passa por um processo de construção e só 
é liberada para execução após diversas revisões das duas professoras. Os produtos 
realizados pelos grupos são pontuados tanto por Oficina de Telejornalismo como 
por Comunicação e Realidade Regional, em avaliação conjunta realizada entre 
as duas docentes em diálogo com toda a turma em reunião para este fim.

No que se refere à disciplina Oficina de Vídeo Educativo (90h, sendo 
30h teóricas e 60h práticas), apresenta um caráter laboratorial e se concentra 
numa reflexão praxiológica, relacionando teoria e prática, no sentido de pro-
porcionar ao discente uma experiência que possa aliar uma construção de co-
nhecimento reflexivo-conceitual. No prosseguimento das ações interdiscipli-
nares, os estudantes têm como prerrogativa a produção de documentários que 
possam ser inseridos em espaços educativos diversos. Essa produção passou a 



Dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em Comunicação e Educação

   Leitura crítica da mídia: encorajando a participação de estudantes 
na sociedade a partir do projeto Comunicaê  | 81

ser complexificada a partir do desdobramento das temáticas escolhidas já no 6º 
semestre, referentes às reportagens do telejornal. 

A abordagem metodológica de Oficina de Vídeo Educativo é traba-
lhada a partir de Kaplún (2003), perpassando os eixos conceituais, pedagógi-
cos e comunicacionais do documentário. Aqui nota-se também a interface 
com as disciplinas parceiras, visto que os estudantes começam a trabalhar 
sua intervenção social na realidade regional a partir de pesquisas de cunho 
diagnóstico, junto ao público-alvo ao qual destinam o documentário. Basea-
dos nessa pesquisa, eles trabalham, concomitantemente, a reflexão teórica e 
empírica sobre a temática que se constituirá em um memorial descritivo te-
órico-prático a ser apresentado, como culminância da ação interdisciplinar, 
no final do 7º semestre, junto com o vídeo.

Neste sentido, a perspectiva metodológica levada a cabo ao longo da 
elaboração do trabalho é dialógica, com encontros semanais entre as orien-
tadoras e os discentes, nos quais se discutem todos os aspectos envolvidos 
na construção do trabalho, assim como os melhores encaminhamentos para 
os possíveis entraves ocorridos em cada fase. Essa postura também viabiliza 
uma avaliação processual coletiva de  todos os integrantes do grupo, facilitan-
do as mudanças nos rumos pretendidos, caso haja alguma intercorrência nos 
trâmites empreendidos. 

Esse também é o espaço de debate e reflexão praxiológica, do pensar 
e do fazer desses formandos, em que eles vão construindo suas percepções, 
realizando descobertas e adquirindo novas habilidades, tanto na execução de 
trabalhos em grupo — uma das competências fundamentais para a atuação 
do comunicólogo —, quanto no processo de aprendizagem sobre a produção 
audiovisual, assim como a aproximação e intervenção na realidade regional, 
partindo da acumulação, construção e autorregulação dos conhecimentos 
adquiridos (AKHRAS, 2010). 

Desta forma, esse processo passa pela reflexão das possibilidades 
educativas do audiovisual com fins didático-pedagógicos, atreladas às discus-
sões sobre a realidade regional e a  tangenciamentos de saberes, que possi-
bilitem a problematização das questões sociais e seus encaminhamentos. A 
culminância se dá com a realização de documentários com cunho educati-
vo-pedagógico, ao final do 7º semestre. A avaliação final dos materiais é feita 
a partir de bancas compostas pela professora de Oficina de Vídeo Educativo 
como orientadora, a professora de uma das disciplinas parceiras como pare-
cerista, e mais um avaliador externo com aderência à temática do projeto, 
ambos escolhidos pelos componentes das equipes.
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Considerações finais

Todo esse processo passa pela reflexão das possibilidades educativas 
do audiovisual com fins didático-pedagógicos, atreladas às discussões sobre a 
realidade regional e  tangenciamentos de saberes, que possibilitem a proble-
matização das questões sociais e seus encaminhamentos. O estímulo às esco-
lhas dos estudantes, ao longo do processo de execução das fases de produção 
textual e videográfico, demonstra a preocupação coletiva das docentes com 
o diálogo junto à turma, no sentido de criar motivações para a construção do 
conhecimento não pela imposição de conteúdos, mas sim pela identificação 
e aderência dos educandos às suas preferências.

O trabalho em conjunto tem gerado frutos bastante positivos, entre 
os quais destacamos a consciência por parte dos estudantes sobre a necessida-
de de pesquisar para conhecer um pouco melhor sobre os aspectos diversos 
da região cacaueira. A partir do entrelace entre as três disciplinas, que apre-
senta como obrigatoriedade a construção em grupo de materiais audiovisuais 
sobre determinado aspecto dessa realidade, essa busca se torna imprescin-
dível e suscita, durante o processo, debates que vão desde a constatação de 
certas realidades, como também, e, sobretudo, uma inquietação no sentido 
da intervenção como cidadãos e cidadãs comunicadores. 

É perceptível a mudança de foco do programa telejornalístico, que 
se voltou, de fato, para a imersão em temas regionais (ou com recortes regio-
nais). Essa mudança de rumo tem levado os graduandos a um mergulho nos 
problemas que afetam a população local, dando voz a estas pessoas e pro-
porcionando reflexões sobre questões que vivenciavam, porém nem sempre 
enxergavam. O mesmo resultado pode ser observado em relação aos docu-
mentários produzidos na disciplina Oficina de Vídeo Educativo.

Encampar uma proposta que proporcione a construção de conheci-
mento significativo, reflexivo, problematizador e conscientizador junto aos estu-
dantes é um caminho repleto de desafios, encruzilhadas, desvios de rota e muitas 
descobertas ao longo da sua realização, sempre um porvir. Por isso, ela precisa 
ser sempre aberta, inconclusiva, multifacetada, complexa e voltada para o devir.

Nesse ínterim até aqui, foi possível identificar evidências sobre as 
mudanças perceptíveis de comportamento, valores e sistematização de co-
nhecimento, por parte dos educandos, que nos habilita a dizer que ocorreu, 
efetivamente, um processo de aprendizagem significativo e transformador em 
seu sentido praxiológico. Nota-se um acúmulo de conhecimentos que tem 
habilitado esse estudante a ampliar seu arsenal de possibilidades criativas, in-
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terpretativas, subjetivas e cognitivas, de maneira geral, pois ele é incentivado 
a se confrontar com seus limites e potenciais ao longo de todo o processo de 
execução do projeto interdisciplinar, desde do início até o término. 

Para além desse período de dois anos de trabalho direcionado e siste-
matizado, reverberando essas habilidades adquiridas em outros espaços edu-
cativos formais, não formais e informais, dentro da Universidade e também 
em âmbito externo de escoamento dos materiais audiovisuais produzidos, 
os graduandos são convidados a mediarem debates, discussões e rodas de 
diálogos, de modo que atuam como articuladores e agentes multiplicado-
res do conhecimento de outros sujeitos sociais da comunidade à qual fazem 
parte. Eles têm, ainda, a oportunidade de desdobrar suas reflexões teóricas 
em artigos acadêmicos e relatos de experiência em coletâneas que também 
fazem parte da construção da ação interdisciplinar, como sistematização de 
resultados das experiências junto às três disciplinas.
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A audiência protagonista e os pressupostos da 
Educomunicação: reflexões epistemológicas

Cláudio Messias1

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP

Introdução

Há três décadas, a América Latina contribui com estudos que, fincados 
no território das Ciências da Comunicação, questionam o modo de olhar sobre (i) 
quem consome conteúdos midiáticos e (ii) as partes que produzem cultura a partir 
da gestão de processos comunicativos. Tais reflexões, no contexto do que produ-
ziram teóricos de preconcebimento do pensamento comunicacional latino-ame-
ricano, dão estrutura epistemológica à Educomunicação, área do conhecimento 
cuja abordagem, centrada no protagonismo dos sujeitos sociais que recebem, mas 
igualmente devolvem significação de sentidos na comunicação tecnologicamente 
mediada, representa um novo paradigma nas relações de poder dominante inci-
dente nos fluxos de informações circulantes, em especial, nas redes sociais.

Nosso trabalho resgata o que parte dos teóricos latino-americanos, 
cuja produção intelectual está exposta nas quase quatro décadas de organiza-
ção de produção do pensamento comunicacional promovida pela Intercom2, 
aborda acerca da relação entre doutrinamento para o consumo e resistência a 

1  Professor assistente na Universidade Federal de Campina Grande, PB. Doutorando em 
Ciências da Comunicação na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA-USP). Pesquisador vinculado ao Núcleo de Comunicação e Educação da 
ECA-USP desde 2009. E-mail: clmessias@usp.br. 

2  Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação.
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igual processo. Tais parâmetros, em meta-análise, são comparados com o que 
preconizam autores situados em outros continentes, especialmente  Europa 
e América do Norte. Modos, pois, distintos de observação acerca de um fenô-
meno, da comunicação, em que o interesse de quem produz conteúdos de 
informação conflita e/ou esbarra na resistência de aceitação da parte almejada.

É intenção, nesse excerto de reflexões, abrir espaço para discussões so-
bre um movimento relacionado ao comportamento da audiência. Os próximos 
parágrafos ratificam o sujeito receptor enquanto protagonista nos processos co-
municativos de produção e ressignificação de sentidos. Mas, isso já não basta. 
É salutar, pois, assumir um novo direcionamento dos olhares, agora à margem 
do que a sociedade concebe como Estado. Uma das inquietações incide sobre 
a hegemonia de domínio dos processos comunicativos mediados, até então 
exclusivo da tríade Estado, Igreja, Mercado3, a que definimos como hegemo-
nia plena. Tais três partes estabelecedoras de consumo, doutrinas e ideologias  
podem não encontrar suficiência, na contemporaneidade, para compreender 
o que a audiência protagoniza, em um anonimato que cria novas subdivisões 
de poder de produção de conteúdos. Desafio, logo, para os estudos da comuni-
cação, em especial aqueles centrados na inter-relação comunicação/educação, 
território que se mostra, ao longo das últimas décadas, suficientemente focado 
nesse tipo de fenômeno, em especial com os estudos latino-americanos.

Uma contextualização histórica

O pensamento prevalente na denominada Escola Crítica Latino-a-
mericana de Comunicação4 situava, na segunda metade do século passado, 
as ex-colônias como não passivas ante à hegemonia mercadológica via de re-
gra oriunda das políticas capitalistas das antigas metrópoles. Refletia-se sobre 

3 Concepção de Pierre Bourdieu (1990) sobre a hegemonia a partir das funções do Estado, 
segundo a qual Estado distingue-se de governo por, respectivamente, ser uma instituição 
destinada a servir o bem comum e o governo, o bem do povo. Logo, Estado e governo 
confundem-se enquanto partes comuns de mercado do consumo e Igreja, ora blindando, 
ora aderindo tais partes igualmente dominadoras.

4 Termo capitaneado por teóricos que nos anos 1960 e 1970 refletiram a América Latina 
ante, entre outros embates ideológicos, ao imperialismo norte-americano e as razões ad-
vindas das escolas europeias, com destaque ao boliviano Luis Ramiro Beltrán, ao brasilei-
ro Paulo Freire e, posteriormente, ao colombiano Jesús Martín-Barbero, dentre outros.
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a figura do sujeito social “audiência”, que, nos modelos tradicionais de teoria 
da comunicação, costumava aparecer como inerte nos processos comunicati-
vos, mas que, na revisão conceitual latino-americana, destacava-se como ati-
vo, por ser interlocutor, e não somente receptor de conteúdos. Fadul (1989), 
a esse respeito, comenta que tal ruptura com o pensamento eurocêntrico de-
ve-se, em especial, à peculiar forma com que cada país protagonizou os pró-
prios processos de independência durante o século XIX. Há, nesse aspecto, 
de acordo com Beltrán (1982), dois tipos de afronta às tentativas de domínio 
cultural, quais sejam, o permanente entendimento de superioridade por par-
te dos países do Velho Continente e, mais recentemente, ao neocolonialismo 
capitaneado pelos Estados Unidos, cuja ação imperialista confronta a ideolo-
gia de resistência latino-americana desde os estágios diversos da Guerra Fria.

É nesse perfil de resistência às manifestações diversas de hegemonia 
que surge um pensamento comum no Novo Continente, em especial na par-
te situada abaixo da América do Norte. Estudiosos das relações impositivas 
de cultura de consumo, pois, defendem, na América Latina, a revisão do per-
fil sociológico dos sujeitos que aqui nascidos estão situados no estágio final 
dos processos comunicativos. Compreendendo a audiência como ativa por 
ser interlocutora e não meramente receptora de conteúdos os teóricos latinos 
estruturam seus exames de modo a defender a possibilidade de antecipação 
cognitiva à ação persuasiva dos conteúdos midiáticos dominantes. Não se 
tratava de afronta à Teoria Crítica advinda da Escola de Frankfurt. Mas, era 
um passo fundamental no marco de afronta à ideologia de consumo repre-
sentada na tríade de status da hegemonia Estado-�Igreja�-Mercado.

Em especial os estudos de Paulo Freire, complementados pelas reflexões 
posteriores de Jesús Martín-Barbero, Guillermo Orozco Gómez e Ismar de Oli-
veira Soares, davam solidez a uma forma de entendimento da educação, seja ela 
formal, informal ou não formal, capaz, hipoteticamente, de libertar das amarras do 
consumo ou, pelo menos, abrir caminho para tal. É salutar destacar, nessa verten-
te, os estudos de Ismar Soares, cuja trajetória de pesquisa, na Universidade de São 
Paulo, mirou o sujeito social audiência em sua fase de formação cognitiva inicial, 
lançando-o como passível de protagonizar as próprias ações comunicativas e, des-
sa forma, compreender com suficiência as regras e os protocolos que fazem dos 
meios de comunicação parte norteadora de dominação cultural pelo consumo. 
Uma audiência crítica, protagonista nos processos comunicativos, sinaliza, nessa 
perspectiva, para uma sociedade menos exposta aos ritos da hegemonia plena e, 
consequentemente, com possibilidades maiores de reduzir as desigualdades. Essa, 
em suma, é a sociedade vislumbrada pela Educomunicação.
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As investigações de Soares e outros teóricos da Escola de Comu-
nicações e Artes da Universidade de São Paulo deram estrutura ao Núcleo 
de Comunicação e Educação daquela instituição de Ensino Superior. Um 
espaço em que ações conjuntas envolvendo pesquisadores da comunicação 
somaram-se a práticas de letramento de profissionais da educação, tendo 
como foco, em especial, as relações de ensino-aprendizagem no espaço for-
mal da escola. O tempo histórico dessas ações de investigação são os anos 
1990, período de forte influência de uma vertente dos estudos da inter-rela-
ção comunicação e educação tratando, em países como Brasil, Argentina e 
Chile, da leitura crítica dos meios. Moran (1993) e Fadul (1989) destacam, a 
esse respeito, que os pressupostos de uma educação libertadora perpassavam 
por uma comunicação popular, nos moldes do que preconizou Paulo Freire 
e ratificou Fausto Neto (1989), mas com forte influência dos movimentos 
católicos de uma comunicação libertadora.

Em síntese, ler criticamente os meios de comunicação remete a pro-
cessos cognitivos, de letramento midiático. E a corrente de pensamento co-
municacional latino-americana daquele período compreendia como possível 
advertir, mediante processos de linguagem, para o poder persuasivo presente 
nos conteúdos difundidos através da música, do rádio, da televisão, do cinema, 
enfim, das diversas formas de expressão da indústria cultural. Se há codifica-
ção em prol do estabelecimento de uma cultura de consumo mercadológico, 
religioso, político e ideológico, há, por conseguinte, maneiras de quebrar esse 
protocolo, antecipando o sujeito social audiência ao processo de persuasão. 

Se, por um lado, está o sujeito social audiência e, por outro lado, há a 
hegemonia produtora de conteúdos midiáticos, os estudos da inter-relação co-
municação e educação mostram a importância de um terceiro elemento nesse 
processo, qual seja, o gestor de processos comunicacionais que, interventor no 
fluxo de linguagens, desenvolve ações que conduzem a uma reflexão mais crí-
tica, eventualmente libertadora, em relação ao doutrinamento imposto pelos 
meios. Esse interventor foi definido em pesquisa desenvolvida por Soares, em 
1999, como educomunicador, ou seja, exerce a práxis da Educomunicação.

A episteme da Educomunicação, vemos, perpassa por uma situação 
de letramento midiático. Há, logo, uma relação de ensino-aprendizagem que 
orienta, na fase de construção cognitiva dos sujeitos sociais, para as formas de 
melhor compreensão dos processos de linguagem presentes em uma perma-
nente arena chamada tecnologias da informação e da comunicação (TICs). 
As TICs, que na representação da indústria cultural eram vistas como ame-
açadoras para a educação e suas variáveis formal, não formal e informal, nos 
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últimos anos ganharam contorno de elemento aliado para os educadores, 
cabendo, ainda, um consenso vindouro sobre as metodologias mais adequa-
das para que isso ocorra. Conteúdos que anteriormente eram controlados 
por adultos atualmente são dominados pelos mais jovens, pelo simples fato 
de o letramento tecnológico incluir plataformas outras, como aparelhos de 
telefonia celular, tablets e computadores pessoais, em substituição a meios 
tradicionais como o rádio, a televisão, o cinema e o jornal impresso. Logo, 
ocorre uma convergência de linguagens cujo contexto carece de exames 
mais aprofundados. Afinal, há uma nova configuração do conceito de indús-
tria cultural vigorando, dividindo ou até mesmo tirando dos meios massivos 
o exclusivo controle das agendas de consumo.

É dessa forma que ganha evidência o questionamento acerca da su-
ficiência da base epistêmica da Educomunicação. Afinal, se é que nesses anos 
todos foi possível educar para os meios, fica a provocação: essa prática de letra-
mento prevalece nos dias atuais, em que mais um fenômeno, da transmidia-
ção, inquieta não somente os pesquisadores de comunicação e educação, mas 
os próprios grupos gestores de mídias? O desafio desse trabalho até aqui exposto 
é ampliar a provocação sobre o quanto e em que sentido um sujeito social em 
idade escolar compreende os processos de letramento curricular e midiático 
e, ainda, se esse comportamento de consumo está, ou não, associado à ação 
interventora não presente nas políticas públicas curriculares.

O fenômeno da transmidiação e o papel protagonista da 
audiência: novas perspectivas

O uso das tecnologias, segundo Bauman (1999), faz surgir uma nova for-
ma de desterritorialização das identidades, da cultura. Nessa perspectiva, o ciberes-
paço é territorialmente desancorado e situa-se, segundo o autor, numa dimensão 
diferente, impossível de atingir, muito menos de controlar, a partir das dimensões 
em que operam os poderes soberanos da Terra. Inevitável, pois, relacionar essa 
reflexão ao que Gramsci (1976) contextualiza como, no século passado, uma épo-
ca histórica caracterizada pela emergência de determinadas forças hegemônicas. 
Evidente, pois, que a hegemonia da comunicação mediada perde-se, atualmente, 
ante a uma quebra de exclusividade (i) na produção de sentidos dos fluxos comuni-
cacionais e (ii) e no poder persuasivo, controlador, sobre a recepção — aqui neste 
trabalho definida como interlocução, por não ser passiva.
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Estudos recentes desenvolvidos pelo Obitel Brasil5 mostram uma via 
de mão dupla em aspectos relacionados ao acesso cada vez maior, da audiên-
cia, às tecnologias em forma de mídias digitais, e um suposto desuso daquele 
que até a primeira década de 2000 foi um dos meios de comunicação de maior 
força de persuasão, qual seja, a televisão. O advento da internet, cujo acesso 
atinge, gradativamente, as mais diversas camadas sociais, coincide, segundo o 
instituto Kantar Ibope Mídia6, com a queda de audiência de meios, digamos, 
tradicionais como rádio e televisão, assim como a redução do número de leito-
res de jornais e revistas impressas. A ação dos grandes grupos de comunicação, 
em reação a esse movimento, foi imediata, segundo o Obitel Brasil, uma vez 
que a perda da presença do telespectador nas residências estava compensada 
em uma convergência de cultura de consumo apontada por Jenkins (2009) 
como transmidiação, ou seja, é mantida a apropriação dos conteúdos do gê-
nero televisivo, com o diferencial de alteração nas plataformas de acesso. Nos 
estudos da inter-relação comunicação�educação, Orozco (2009) salientava para 
essa troca de telas, de maneira que a TV fosse substituída pelos pequenos pai-
néis, monitores, de telefones celulares ou tablets.

A convergência de mídias a que se refere Jenkins desafia, pois, o modelo 
de comunicação broadcasting, organizado, segundo Fechine (2013), a partir da 
difusão de um fluxo audiovisual em tempo real, contínuo e sequencial, de um 
ponto central para um número variado de pessoas anônimas que recebem simul-
taneamente o mesmo material. Sobre esse aspecto, Willians (1974) já destacava 
que esse fluxo audiovisual é característica definitiva de transmissão televisual, o 
que comprova estar havendo ruptura estrutural, paradigmática, no cerne do gê-
nero televisivo, uma vez que a convergência de mídias representa, igualmente, 
confluência de linguagens, o que por si altera um repertório de codificação que 
por mais de meio século fez da televisão um modelo soberano de persuasão.

No Brasil, os estudos de comunicação contemplam as estratégias de 
transmidiação em dois aspectos, sempre influenciados pela perspectiva de 
Jenkins e que, nesse trabalho, serão apenas citados, sem aprofundamento, 
pelo fato de os autores explicitarem haver necessidade de análise científica 

5  Observatório Ibero-americano sobre Ficção Televisiva, coordenado pelas pesquisadoras 
Maria Immacolata Vassalo de Lopes e Maria Cristina Palma Mungioli, docentes vincula-
das à Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

6  Conteúdo disponível em: <https://www.kantaribopemedia.com/antropomedia/>. Acesso 
em: 06 jan. 2016.
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pormenorizada7 além das fronteiras que delimitam o fenômeno. O primeiro 
aspecto é parte do objeto ora em voga, ou seja, o desenvolvimento de estra-
tégias transmídia por parte dos meios de comunicação produtores de conteú-
dos. Emissoras de televisão adotam o conceito de “segunda tela” e disponibi-
lizam aplicativos que, instalados em aparelhos de telefonia celular e tablets, 
permitem acesso a conteúdos elaborados especificamente para esse formato 
de pequenas telas. Na prática, a audiência continua assistindo televisão, com 
o diferencial de isso ocorrer em circunstâncias diversas que envolvem horário 
e conteúdos com escolha autônoma e, principalmente, interação instantâ-
nea com os gestores de tais produções.

O segundo aspecto envolvendo o fenômeno transmídia e contempla-
do pelos estudos de comunicação no Brasil refere-se à apropriação, pelo usuá-
rio, de diversas plataformas midiáticas para interação sobre conteúdos diversos. 
Esse comportamento de consumo, como aponta Straubhaar (2004), não é ex-
clusividade das novas acepções sobre tecnologias de informação e comunica-
ção e já podia ser percebido nos anos iniciais de popularização da televisão, nos 
anos 1960, quando os telespectadores buscavam informações complementares 
sobre programas e artistas preferidos recorrendo a ouvir programas de rádio 
ou ler revistas e jornais especializados nos bastidores do mundo artístico. Para 
a realidade atual, esse modo de compreender a transmidiação mostra a audi-
ência ressignificando os conteúdos que consome, recorrendo a postagens de 
comentários, críticas ou paródias, nas redes sociais, sobre personagens da vida 
cotidiana ou da ficção. Uma informação levada ao ar na televisão ou postada 
em um site de notícias pode ser replicada, comentada ou alterada, em fração 
de segundos, mediante uso de plataformas digitais, gerando debates e, muitas 
vezes, alteração do conteúdo original da parte emissora.

As formas de observação da audiência, pois, mudaram substancial-
mente, nos estudos da comunicação, em especial a partir das abordagens de 
Martín-Barbero. O espaço da mediação, em suas investigações, representou 
significativo território em que se encontra o sujeito social da interlocução, 
produtor de cultura. Há, nesse aspecto, uma cultura das mídias, permeada 
por lógicas de produção e recepção de sentidos. Os processos comunica-
cionais e suas significações, nesse prisma, são mediações em configuração 

7  Por exemplo, os apontamentos de Henry Jenkins sobre o fenômeno transmídia consi-
deram, essencialmente, o perfil de consumo midiático da sociedade norte-americana e, 
ainda assim, mediante análise de um tipo de produção de ficção amplamente consumido 
naquele país, como os seriados Lost, Heroes e 24 Hours.
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mais ampla, o que quer dizer que as interações de sentidos envolvidas nesse 
sistema de trocas resulta, primeiro, de conflitos e aceitações, levando, por 
consequência, a resistência ou transformação dos significados.

O território da mediação, para Martín-Barbero (2003), confunde-se 
ou mescla-se com o território das culturalidades. Isso porque fica colocada em 
xeque a soberania da cultura das mídias, uma vez que são respeitadas, na nego-
ciação de sentidos, as particularidades da cultura do receptor-interlocutor. Nes-
se cenário, fica aberta a possibilidade de enfrentamento entre as culturas locais 
e as culturas dominantes. Essa perspectiva leva-nos diretamente à contestação 
da hegemonia presente na dualidade mídias-mercado, agentes esses que per-
deriam sua capacidade de definir os símbolos culturais para a sociedade civil.

Em estudos mais recentes, Martín-Barbero (2014) expande sua refle-
xão para as consequências da globalização, ratificando o teor contraditório da 
permanente revolução tecnológica das comunicações, qual seja, ser fonte de 
desigualdades entre setores sociais, culturas e países, mas, também, capaz de 
potencializar a associação, a participação democrática e a defesa dos direitos 
sociopolíticos e culturais. A globalização, nessa análise, precisaria ser vista 
não apenas em seu lado perverso, mas como fator de possibilidades.

A integralidade dessa perspectiva condiz ao que Verón (2014) aborda 
em sua forma de entender outro fenômeno, o da midiatização. Se os fenô-
menos midiáticos, como vemos, produzem a autonomia de emissores e re-
ceptores, concomitantemente levam à persistência de discursos pelo tempo. 
Mediação e midiatização, por conseguinte, diferem-se pelo fato de a primeira 
levar à autonomia e à persistência na transformação dos conteúdos, enquan-
to a outra conduz à descontextualização do significado nesse mesmo fluxo. 
Essa descontextualização, adverte o autor, permite múltiplas quebras de es-
paço e tempo produzidas por qualquer dispositivo técnico de uma forma es-
pecífica. Midiatização, em resumo, permite e/ou leva à aceleração do tempo 
histórico, o que a torna, em representação, uma longa sequência histórica de 
fatos midiáticos institucionalizados em sociedades humanas, e suas múltiplas 
consequências. Tais consequência são, outrossim, o ponto de partida dos es-
tudos que buscam entender a sociedade de consumo da contemporaneidade.

Entre as vertentes possíveis, na atualidade, do desenvolvimento pro-
posto por Verón, está a transmidiação. Surgida nas sugestões apontadas por 
Jenkins (2009), essa maneira de compreender o envolvimento e o protago-
nismo das audiências, seja de forma individualizada ou em comunidades 
virtuais, igualmente modificou os modos de produção dos conteúdos midi-
áticos em seus mais diversos gêneros. Necessário, pois, retomar os estudos 
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de Martín-Barbero, uma vez que os objetos surgidos na produção interativa 
meios––audiência–meios exigem uma elaboração de cartografias (MARTÍN-
-BARBERO, 2008) de maneira a procurar dar conta não apenas dos con-
teúdos específicos de meios como a TV, o rádio e as informações on-line 
disseminadas, em sua maioria, nas redes sociais, mas também que digam algo 
sobre, em uma perspectiva de territorialidade da cultura, fronteiras hibridiza-
das e, por conseguinte, sobre mediações socioculturais.

Verificando esse universo de novas representações, podem-se obser-
var práticas de uma audiência caracterizadas pelo protagonismo, nas redes 
sociais, tanto em relação à transmidiação de conteúdo quanto à proposição, 
de acordo com Lopes e Mungioli (2013), de debates sobre, por exemplo, a 
ficção televisiva. Em ambos os casos, e independente do gênero em que o fe-
nômeno comunicativo esteja inserido, tais práticas geram operações de pro-
dução de sentido ancoradas em narrativas presentes em distintos espaços de 
interação e fruição. Transmidiação, nessa prerrogativa, é um processo comu-
nicativo de múltiplas interações, caracterizado essencialmente por represen-
tações que transitam da realidade objetiva à subjetividade, com suficiência 
de apropriação de narrativas dos meios tradicionais de produção de conteú-
dos e transformação de igual processo comunicativo, mediante convergência 
de linguagens, para dialetos consentidos, compreendidos e compartilhados 
em espaços desterritorializados pela virtualidade.

Um aspecto relevante nessa configuração de espaços a partir da 
transmidiação é que, segundo Lopes e Mungioli (2013), o que está envolvido 
é uma lógica de criação narrativa que transborda os limites de cada veículo 
de comunicação, instaurando transformações nos polos de produção e da re-
cepção por meio da circulação de conteúdos ancorada nos múltiplos supor-
tes midiáticos do cenário comunicacional contemporâneo. Essa perspectiva, 
segundo as autoras, enfatiza os processos de criação e veiculação dos produ-
tos midiáticos, sejam eles de informação ou de entretenimento, regidos não 
pelo princípio de adaptação ou da tradução intersemiótica (JAKOBSON, 
2003), mas, sobretudo, pelo princípio da convergência.

Se, por um lado, temos a audiência protagonizando a construção 
de sentidos que reconfiguram e alteram os modos de produção de conteúdos 
por parte dos grupos de comunicação, é porque outro paradigma mostra-se 
rompido nos estudos da comunicação. O sujeito social receptor-interlocutor 
faz-se ativo e, no fenômeno da transmidiação, devolve, ressignificada, a cons-
trução de sentidos que contesta ou legitima a ação comunicativa proposta 
pelo emissor. Está em voga, pois, a legitimação de um conceito que, nascido 
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no berço da Escola Crítica Latino-americana, reivindica espaço, na arena de 
tensões caracterizada pela territorialidade da cultura, enquanto campo cien-
tífico em legitimação. A Educomunicação preconizada por Soares (2011), 
resultante de investigação empírica desenvolvida, nos anos 1990, em países 
da América Latina, preserva a postulação de um sujeito social audiência com 
suficiência crítica para compreensão sobre os modos de produção da do-
minação cultural imposta pela hegemonia dos grupos de comunicação. De 
acordo com o autor, se permitido ou propiciado o protagonismo por parte 
de quem recebe os conteúdos midiáticos, fica, necessariamente, rompida a 
verticalidade das relações dialógicas em qualquer estrato social organizado. 
Se recebe, logo, criticamente uma construção de sentidos advinda em forma 
de fluxo informativo circulante, um indivíduo, ao ressignificar e assumir o 
território de compartilhamento dos conteúdos que alterou, estará liberto das 
amarras que, por séculos, não deram voz à recepção. É essa voz, transmidia-
da, que confirma serem os pressupostos epistemológicos da teoria de Soares o 
alicerce, nos estudos de comunicação, para a compreensão do novo universo 
das interações no virtualizado território das mídias contemporâneas. Negar 
essa perspectiva seria regressar a um ontem recente, em que a recepção era 
passiva e a hegemonia, dominante cultural inconteste.

Considerações quase finais

Os estudos de comunicação deparam-se, já há algum tempo, com um 
fenômeno que dá equidade de poder de produção de conteúdos a uma parte dos 
processos comunicacionais costumeiramente compreendida — e por vezes acei-
ta — como passiva. Ser audiência, pois, seria aceitar, inerte, àquilo imposto he-
gemonicamente pelo arbitrário poder da indústria produtora de comportamento 
de consumo. Tal página da história, virada, agora mostra sujeitos sociais ativos 
não somente na recepção, mas também na gestão de conteúdos circulantes.

A audiência protagonista coincide com um momento da história 
das comunicações em que a parte hegemônica produtora de conteúdos en-
frenta sua crise mais ácida. Não uma crise financeira como a que desestabili-
za as economias do planeta desde a virada recente de séculos, mas um abalo 
provocado pela inédita falta de controle daquilo que o público pode e quer 
consumir. Em via contrária, as mídias sociais mostram, na prática, a audiên-
cia determinando o que quer consumir.
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São, há de se reconhecer, discussões que perpassam pela episteme 
do conceito de Educomunicação, presentes no percurso que Messias (2011), 
em pesquisa de mestrado na ECA-USP8, faz ao resgatar o trajeto histórico 
desse objeto, desde o pensamento latino-americano até a implantação de 
cursos superiores de ensino na área9. Tais apontamentos encontram-se dis-
poníveis em publicações inúmeras feitas nos congressos nacionais anuais da 
Intercom, território onde há mais de duas décadas os estudos interdisciplina-
res da comunicação ratificam a audiência latino-americana não só como não 
passiva, mas, principalmente, protagonista.

É preciso salientar, também, a necessidade de compreender uma 
realidade obscura ainda não aprofundada pelos estudos de comunicação. 
Nesse cenário, as novas formas de linguagem propiciadas pela tecnologia 
representam um segundo e talvez mais profundo golpe na hegemonia de do-
minação pela cultura de mediação dos fluxos de informação. Por mais, pois, 
que haja voz ativa e reflexiva na parte da audiência e isso signifique um certo 
descontrole de rumos por parte de quem produz e medeia conteúdos, ainda 
há a presença doEstado nesse tipo de fenômeno.

Contudo, por trás do empoderamento de vozes presente nos fenô-
menos da mediação, da midiatização e da transmidiação, há, em redes virtu-
ais, um fluxo que, informal, funciona à margem do Estado e fora da esfera de 
persuasão do mercado. Sua revelação é lenta, gradativa e segue nos filtros de 
controle da hegemonia justamente por ameaçá-la. 

Os caminhos para o desvelamento desse poder paralelo dos proces-
sos comunicativos perpassa, necessariamente, por uma revisão acerca da su-
bestimação de letramento midiático e tecnológico da audiência. Há novos 
códigos, ocultos para a visão de uma sociedade tradicionalmente fechada 
para a cultura da inovação, que sobremaneira aproximam homem e máqui-
nas. Muito mais que mirar os algoritmos, os estudos de comunicação care-
cem de aproximação com o campo da educação para um diálogo que consi-
dere, efetivamente, as literacias sob os aspectos formal e informal das diversas 
plataformas pelas quais circulam informações significadas e ressignificadas.

A Educomunicação antecipou, a seu tempo, a suficiência de ressig-
nificação de sentidos de uma audiência capaz de produzir conteúdos e alte-

8  Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.

9  Licenciatura, na Universidade de São Paulo, e bacharelado, na Universidade Federal de 
Campina Grande, PB.
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rar significados advindos da hegemonia. O desafio, por vir, é virar essa página 
da história e compreender, em novos estudos de interlocução, os paradigmas 
emergentes de processos comunicativos fincados em territórios com codifi-
cação dominada por uma minoria que, fora da égide do Estado, sequer é (re)
conhecida pela sociedade civil.
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