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Aproximações teóricas e práticas da 
educomunicação no mestrado profissional

Diva Souza Silva1

Introdução 

A Educomunicação é um campo de conhecimento que articula sa-
beres e práticas da Educação, da Comunicação, dentre outras áreas, no diá-
logo com a realidade com vistas à intervenção social. O presente artigo vem 
apresentar a experiência vivida na Universidade Federal de Uberlândia, em 
seu Programa de Pós-Graduação em Tecnologias, Comunicação e Educação 
(PPGCE), um mestrado profissional, com a temática “Educomunicação” 
como disciplina e tema de pesquisa.

O PPGCE é estruturado em linhas de pesquisa, sendo uma delas a 
de “Mídias, Educação e Comunicação”, que apresenta em sua ementa que 
desenvolverá estudos, propostas, produtos e pesquisas interdisciplinares, 
considerando a interface entre Mídias, Educação, Comunicação e 
Tecnologia. Destaca que as pesquisas e os estudos abrangerão aspectos 
como “formação de professores para produção e uso das mídias, relações 
entre trabalho e educação, caráter educativo e formativo da comunicação, 
e linguagens e produções midiáticas no contexto da Educomunicação” 
(UFU, 2012, p. 29).

1  Professora da Universidade Federal de Uberlândia na graduação e no Programa de Pós-Graduação 
em Tecnologias, Comunicação e Educação- FACED/PPGCE/UFU. Coordenadora do Grupo de 
Pesquisa em Tecnologias, Comunicação e Educação (GTECOM), vinculado ao PPGCE da UFU, 
registrado no CNPq e certificado pela IES.E-mail: <diva@ufu.br>
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A matriz de disciplinas no programa é estruturada entre obrigatórias 
e eletivas, sendo que, no corpo das eletivas, está a denominada de “Educo-
municação”. De acordo com o projeto do PPGCE (UFU, 2012), as disci-
plinas eletivas têm por objetivo o aprofundamento de questões teórico-me-
todológicas advindas das linhas e grupos de pesquisa. Em diálogo com os 
fundamentos da linha está o Grupo de Estudo e Pesquisa em Tecnologias, 
Educação e Comunicação (GTECOM)2, que estuda e problematiza esses 
campos em suas múltiplas possibilidades de interface.

Inicialmente, o campo da Educomunicação caracterizado pelo PPG-
CE (UFU, 2012, p. 64) abordou a necessidade de trabalhar diretamente na “inter-
face entre Comunicação e Educação, inteiramente voltada para a construção de 
ecossistemas comunicacionais em espaços educativos”, de forma crítica.Isso foi 
assumido e ampliado ao se elaborar o plano de disciplina3 com a ementa:

Fundamentos e conceituação da educomunicação. Características de pro-
duções educomunicativas em diversas mídias: conteúdos, formatos e tec-
nologias. A interface educação/comunicação e seus reflexos nas práticas 
educativas e na formação de professores. A demanda do mundo contem-
porâneo por educomunicação. A educomunicação e a responsabilidade 
social dos profissionais de comunicação. Projetos de educomunicação.

Dentre os conceitos que têm sido discutidos em torno da Educomu-
nicação, assumimos a perspectiva apontada por Soares (2011), que afirma que 
a Educomunicação é um campo de intervenção social, como tal, é composta 
por muitas variáveis e demanda investigações e discussões acerca de seus 
processos constituintes e dos sujeitos deles participantes. 

Citelli (2014, p. 70) corrobora as investigações ao afirmar que 

a educomunicação não pode ser vista como item programático a ser 
tratado no território restrito da didática ou como mera capacitação para 
ajudar na aplicação das tecnologias da informação ou comunicação ao 
ensino, mas como um campo de reflexão e intervenção social decor-
rente dos novos modos de organizar, distribuir e receber o conheci-
mento e a informação.

2 Ver: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/9753727468387303>.

3  Ficha de Disciplina do curso. Documento interno da Universidade Federal de Uberlândia. 
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Nesse sentido a disciplina “Educomunicação”, no mestrado profis-
sional, foi ofertada no primeiro semestre de ingresso de um grupo de mes-
trandos de maneira diversificada em suas formações iniciais e, ao mesmo 
tempo, convergindo para uma linha que orienta o próprio programa. Em um 
mestrado profissional, considera-se que a maior parte de seus alunos esteja 
inserida no mercado de trabalho e, ao se proporem a uma pós-graduação des-
sa natureza, possam eles problematizar questões de sua prática e buscar com-
preender a área de estudos e pesquisa apresentando algumas contribuições. 

Aproximações da Educomunicação em uma Disciplina

As bases teóricas se alicerçaram nos estudos desenvolvidos por Soa-
res (2000), Citelli e Costa (2011), Baccega (2011), Martín-Barbero (2014), Frei-
re (2001a), dentre outros. A obra de Citelli e Costa (2011), “Educomunicação: 
construindo uma nova área de conhecimento”, foi alvo de estudo mais apro-
fundado e de produção escrita a respeito. Os eixos norteadores foram siste-
matizados em destaques conceituais que puderam auxiliar na compreensão 
da área e suas representações, desenhando um cenário investigativo sobre o 
campo da Educomunicação. 

A estruturação da Ficha de Disciplina e do Plano de Ensino cor-
respondeu a uma carga horária de 60 horas. A mesma foi ofertada no turno 
noturno e afinada com a ementa, cenário e perfil de um mestrado profis-
sional. O desenvolvimento se deu em etapas, iniciando pelas bases teó-
ricas e estudos que fundamentam a área. Em seguida nos propusemos a 
conhecer produções educomunicativas em suas características, formatos e 
conteúdos, buscando reconhecer possibilidades midiáticas e tecnológicas 
presentes em ações cotidianas e que promoviam características formadoras 
e de intervenção.

No decorrer das discussões e dos estudos desenvolvidos, os pós-gra-
duandos problematizaram algumas questões, e em suas sistematizações nos 
ajudaram a refletir sobre a compreensão e enfrentamentos que estamos todos 
expostos, como pode ser observado em alguns trechos4 de seus resumos.

4 Trechos postados no moodle sobre tarefas da disciplina. Arquivo pessoal. 
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Ademais, nas palavras de Soares (2000), a educomunicação instaura 
um novo tempo, inaugura “um novo paradigma discursivo transverso”, 
um “campo de diálogo e interação” em que os modos processual, mi-
diático, transdisciplinar e interdiscursivo atuam de forma polifônica, e 
em que seu condutor, o filósofo-educador, deve compreender os para-
doxos do embate modernidade/ pós-modernidade.

Segundo Fígaro (2000), esse novo paradigma pensa a comunicação pe-
dagogicamente como uma atividade de inter-relação, e vislumbra a par-
tir de um campo de mediações em que os professores são importantes 
mediadores que repensam o conhecimento e a formação humanística 
dos estudantes, contrapondo a visão em que os meios de comunicação 
são abordados como onipotentes em relação a sujeitos passivos. Um 
novo paradigma que constrói-se sob um processo que ainda instiga diver-
sas reflexões e segue se enriquecendo de arcabouços e escopos teóricos.

 
Discute-se ainda a visão de Baccega (2009) sob outras lentes:

Para Baccega (2009), outro ponto sob o qual a Educomunicação deve 
debruçar-se é a construção desse campo enquanto objeto científico 
que ressalte as pluralidades do sujeito, as diversidades de identidade 
que os habitam. Um campo que ressalte suas relações com os meios, e 
que, partindo da realidade divulgada e produzida pelos mesmos, aju-
de também a conformar identidades. Um campo que seja consciente, 
que reconheça que só pode ser pensado através da multi, inter e trans-
disciplinaridade; que propicie uma “leitura mais científica dos meios, 
mais crítica e menos comum”, compreendendo “por que a realidade 
contemporânea exige que o conceito de campo cultural seja mais in-
clusivo”, amplo, numa delicada inserção cultural de novos atores. Um 
desafio que retome o “lugar de honra que já tiveram as ciências huma-
nas e sociais, bases da formação geral e humanística”, “necessárias para 
a formação de sujeitos conscientes e críticos, objetivo de todo processo 
educacional desenvolvido no campo educação/ comunicação”. Para 
a autora, “são essas mesmas ciências, em conjunto, que conformam o 
campo como um todo e possibilitam enfrentar esse desafio central na 
formação de cidadãos”. Ademais, faz-se necessária, de acordo com a 
mesma, a compreensão e reflexão da visão de mundo editado, forma 
pela qual as informações chegam à população e obedecem a “inte-
resses de diferentes tipos, sobretudo econômicos”, levando o sujeito a 
obtenção de uma “consciência de como se processam (nos seus vários 
âmbitos) as práticas midiáticas que nos envolvem e que colaboram tão 
fortemente para a formação de nossa identidade”.
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Discussões que nos colocaram no desenvolvimento da disciplina, 
a todo o momento, em paralelo com nossas práticas cotidianas de educar, 
comunicar, implicar politicamente com ações cidadãs e de intencionalidade 
formativa e emancipatória. 

Em sequência, desenvolveram-se seminários temáticos a partir das 
bases conceituais trabalhadas e alguns eixos foram evidenciados no intuito de 
direcionar melhor a abordagem. Os eixos foram assim definidos: a) os ecos-
sistemas educomunicativos; b) a linguagem como interface entre Educação 
e Comunicação; c) Comunicação, multimídia e formação de professores; d) 
a Educomunicação e a responsabilidade social dos profissionais de Comuni-
cação. Esse foi um momento onde as experiências dos mestrandos começa-
ram a emergir, pois se viram com aproximações de práticas que vivenciavam 
em seu cotidiano com a ideia educomunicativa. 

De acordo com Soares (2011), as perspectivas teórico-metodológicas 
desse campo do saber, a Educomunicação, apontam para ações de intervenção 
social. Nesse sentido evidencia-se a área de intervenção, como: Educação para 
a Comunicação; expressão comunicativa através das artes; mediação tecnológi-
ca nos espaços educativos; pedagogia da Comunicação; gestão da Comunica-
ção nos espaços educativos; e reflexão epistemológica sobre a própria prática. 
E foi nesse cenário, principalmente refletindo sobre a própria prática, que os 
mestrandos começaram a ver a amplitude de suas experiências.

A Educação enquanto ação comunicativa é um fenômeno que per-
meia todas as maneiras de formação do ser humano e, assim, sob a mesma 
ótica, toda ação de comunicação tem, potencialmente, uma ação educativa. 

Compreender um sentido da experiência passou a ser a base para 
amparar novas inquietações e dar margem para que pudessem ser vividas e 
investigadas. 

O sujeito da experiência é um sujeito “ex-posto”. Do ponto de vista 
da experiência, o importante não é nem a posição (nossa maneira 
de pormos), nem a “oposição” (nossa maneira de opormos), nem a 
“imposição” (nossa maneira de impormos), nem a “proposição” (nossa 
maneira de propormos), mas a “ex-posição”, nossa maneira de “ex-
pormos”, com tudo o que isso tem de vulnerabilidade e de risco. Por 
isso é incapaz de experiência aquele que se põe, ou se opõe, ou se 
impõe ou se propõe, mas não se “ex-põe”. É incapaz de experiência 
aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada 
lhe sucede, a quem nada o toca, nada lhe chega, nada o afeta, a quem 
nada o ameaça, a quem nada ocorre (LARROSA, 2016, p. 26).
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É esse se lançar, se expor, que possibilita a experiência, e esse foi 
o convite àquela turma, ao poder olhar para o vivido com outras lentes e 
poder revisitá-lo e aprender mais e também se lançar prospectivamente 
em um cenário de novas experiências. Os seminários foram desenvolvidos, 
e a aproximação entre Educação e Comunicação se tornou quase condi-
ção para compreender o “que se passa” na construção e apropriação de 
saberes pelos diferentes atores envolvidos. As experiências relatadas a partir 
dos eixos orientadores buscaram ver o que tem acontecido no Brasil em 
uma diversidade de temáticas e que mostram espaços sendo ressignifica-
dos, discussões políticas emancipatórias sendo vivenciadas, culturas sendo 
resgatadas e ensinadas, dentre tantas vertentes que, à luz da aproximação 
educomunicativa, têm se dado. 

Paralelo a esses relatos, os grupos aprofundaram alguns conceitos e 
desses fizeram propostas práticas de unir Educação e Comunicação, como, 
por exemplo, a formação continuada de professores, possibilitando o apren-
dizado sobre como desenvolver oficinas de rádio, vídeo, fanzine, dentre ou-
tros, que contribuíssem para a melhoria do processo de ensino e de aprendi-
zagem.  

FIGURA 1 – Slide apresentado por mestrandos da disciplina 
Educomunicação/PPGCE

Fonte: Arquivo pessoal.



Comunicação e Educação: territórios migrantes, interfaces expandidas

   Aproximações teóricas e práticas da educomunicação no mestrado profissional  | 163

FIGURA 2 – Ilustração e encarte apresentados por mestrandos da disciplina 
Educomunicação/PPGCE

Fonte: Arquivo Pessoal

Foi um planejamento do que poderia ser desenvolvido em formação 
com os/a docentes, principalmente da Educação Básica e sua relação com 
outros saberes para além da escola. Esses, dentre tantos outros trabalhos apre-
sentados nos seminários da disciplina, foram como flashes de possibilidades 
educomunicativas que poderiam ser trabalhadas em diferentes espaços for-
mativos. Um princípio fundamental que permeou todo o processo foi SEM-
PRE construir COM os sujeitos e não para os sujeitos. 

Como parte da disciplina e avaliação final, os mestrandos produziram 
artigos articulando suas vivências à inserção no mestrado e nos estudos em 
Educomunicação. Nesse contexto, alguns tiveram o interesse em elaborar seus 
projetos de pesquisa com base na Educomunicação como campo de estudo.

Aproximações da Educomunicação na pesquisa

No contexto do PPGCE, encontra-se a Linha de pesquisa “Mídias, 
Educação e Comunicação”, e a ela são agregadas pesquisas que versam sobre 
essa tríade e, entre elas, está a da perspectiva educomunicativa.

Desde a oferta da disciplina e mesmo quando da seleção do mestra-
do, alguns mestrandos se aproximaram da área, e nas edições seguintes isso 
tem permanecido. Pesquisas que versam desde aproximações entre as áreas 
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de Educação e Comunicação em cenários escolares, passando por mídias so-
ciais e sua possível contribuição em processos de ensino e de aprendizagem 
até áreas mais recentes, como a de Educomusicalização.

Nossa hipótese é que os mestrandos tentam, a partir de orientações, 
conjugar sua prática profissional e/ou interesse de pesquisa às áreas do mes-
trado e que suscitam contribuições de base teórica e também desenvolvimen-
to de produtos que respondam de alguma forma às demandas da sociedade. 

Nessa linha e com encontros de estudos e compartilhamento de 
pesquisa, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Tecnologias, Educação e Comu-
nicação (GTECOM) tem se consolidado em um território fértil para essas 
investigações. 

Uma das pesquisas desenvolvidas foi a de Santos (2017), com a te-
mática “Projetos de trabalho e educomunicação: possíveis contribuições no 
ensino fundamental”. O objetivo macro foi analisar as possíveis contribui-
ções conceituais e práticas do encontro entre Educomunicação e os Proje-
tos de Trabalho para a prática pedagógica docente no ensino fundamental. 
Tal perspectiva desdobrou-se em: aprofundar o conceito e fundamentos da 
Educomunicação, apresentando o diálogo entre Comunicação e Educação; 
investigar os pressupostos teórico-metodológicos dos Projetos de Trabalho 
como possibilidade para (res)significar a prática pedagógica docente e deli-
near um ponto de encontro entre Educomunicação e Projetos de Trabalho 
para estruturar ações propositivas a partir de Projetos Educomunicativos des-
tinados a docentes atuantes nesse nível de ensino.

Uma das afirmativas da pesquisadora foi perceber que:

No que se refere à elaboração de estratégias de ensino por Projetos 
de Trabalho é preciso considerar que sua abordagem focalize práticas 
reflexivas, interativas e articuladas a dinâmicas comunicativas. Essa re-
lação dialógica poderá apresentar-se por meio de possibilidades educo-
municativas, imbricadas por inovações tecnológicas e midiáticas que 
adentram cotidianamente o ambiente educacional e por isso recomen-
da-se que seus agentes estejam preparados para um pleno domínio das 
vertentes teóricas, científicas e tecnológicas, para assim estarem aptos a 
compreender os processos educativos e comunicativos que permeiam 
esse direcionamento educativo (SANTOS, 2017, p. 123).

Educomunicar implica compreender os processos educativos e co-
municativos que impregnam aquele ambiente/cenário para que abordagens 
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mediadas por outras lentes possam partir da realidade em que se vive e não 
prescritiva. 

Outra pesquisa é a de Uliana (2017), que abordou o tema “Educo-
musicalização: a educação musical sob a perspectiva da educomunicação”. 
A pesquisa envolveu a Educomunicação e o ensino de Música com o obje-
tivo de investigar as possíveis contribuições de ações educomunicativas em 
uma sala de musicalização no Conservatório Estadual de Música. 

Uliana (2017, p. 51) afirma:

Desta forma, o ensino de música na perspectiva da Educomunicação, 
ou seja, a Educomusicalização, enquanto campo de intervenção social 
pode estar aqui representada pela expressão comunicativa através das 
artes, que nos reporta a integração de atividades envolvendo dimensões 
midiáticas, culturais, sociais e práticas pedagógicas, que auxiliam o alu-
no a ampliar e construir conhecimentos e aprendizagens significativas, 
que acontecem a partir de construções dinâmicas em que haja efetiva 
interação entre os envolvidos. 

A ênfase da abordagem sobre a expressão comunicativa através 
das Artes, e, no caso, no ensino de Música, vem possibilitando ações 
interventivas de reflexão e possível mudança da própria prática docente. 
A pesquisa relatada envolveu um conservatório de música e a prática 
docente sob a perspectiva de outra ênfase a partir de um processo 
educomunicativo, e isso trouxe importantes contribuições, como o 
reconhecimento do próprio professor nesse processo de autoria em 
colaboração com sua turma. 

Ênfases educomunicativas têm sido alvo de novas pesquisas e acre-
dita-se que isso vai amadurecer mais a área e consolidar inúmeras aborda-
gens que poderão modificar o modus operandi do fazer educativo. 

Considerações finais

Compartilhar as aproximações teóricas e práticas da Educomuni-
cação no Mestrado Profissional na Universidade Federal de Uberlândia foi a 
motivação desse capítulo no desejo de ampliar mais nossos olhares e possibi-
lidades de interlocução.  
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Ao narrarmos nos constituímos e abrimos possibilidades de novas 
reflexões e, no caso, de ações intencionalmente implicadas com uma forma-
ção emancipada e crítica. 

A narrativa é a qualidade estruturada da experiência vista como um 
relato. Trama argumental, sequência temporal, personagens, situação 
são constitutivos de uma configuração narrativa. (Clandinin & Con-
nelly, 2000). Ela é uma forma, um meio de dar uma identidade ao 
próprio eu, de constituir-se. O ato de narrar confere significado aos 
eventos da própria vivência e pode retomar sentidos que as ações passa-
das produziram (SILVA, 2010, p. 101).

Dar sentido a essas experiências é nossa intenção com vista à pluralida-
de de sujeitos e fazeres, mas também à pluralidade de dispositivos técnicos que 
convirjam para uma finalidade de formação e emancipação dos sujeitos. Um 
protagonismo necessário a todos os atores, pois não há mais espaço para uma vi-
são compartimentalizada da Educação e da Comunicação, mas a compreensão 
dos espaços plurais em que construímos colaborativamente os saberes.  

Concluo, com base em Freire (2001a, p. 264), que esse é um mo-
mento de estudo e que “estudar é desocultar, é ganhar a compreensão mais 
exata do objeto, é perceber suas relações com outros objetos. Implica que o 
estudioso, sujeito do estudo, se arrisque, se aventure, sem o que não cria nem 
recria”. Nessa perspectiva é que caminha o campo da Educomunicação, en-
tre aproximações teóricas e práticas.
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