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RESUMO 
 
A proposta do presente texto é a de analisar o processo de institucionalização da 

interface Comunicação e Educação no cenário brasileiro e latino americano. 

Inicialmente procura analisar de que forma o contexto - político, econômico e 

social - de desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, a partir dos 

anos de 1970, exerceram influência na consolidação dessa linha de pesquisa, que 

é chamada de Educomunicação. Faz um breve histórico da evolução do 

pensamento teórico sobre a área, para em seguida apresentar uma análise dos 

principais dados que marcam sua institucionalização. Como principais conclusões 
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aponta que a história e institucionalização da interface comunicação-educação 

tem as mesmas características da pesquisa em comunicação no continente, 

apresentando como peculiaridade o fato de ter sido impulsionada pelo impacto do 

fenômeno da comunicação na sociedade num momento de forte disputa 

ideológica e de necessidade de mobilização social. A consolidação da 

educomunicação como um eixo temático sistematizado e legitimado de pesquisa 

em comunicação evidencia também as mudanças sócio-econômicas e culturais do 

Brasil e da América latina.  

 

Palavras-chaves: educomunicação, institucionalização da pesquisa, teoria da 

comunicação. 

 

Introdução 
 
As Ciências da Comunicação são relativamente recentes e a comemoração dos 

seus 50 anos foi inspiração para o sempre atento pesquisador José Marques de 

Melo propor diversas obras sobre o tema. Numa delas, a pesquisadora e 

professora Marialva Barbosa faz um levantamento histórico do pensamento 

intelectual na área da comunicação e aponta justamente o quanto avançou-se 

nesta área. Diz ela: 

 

Chegamos ao início do século XXI, com a comunicação 

consolidada cientificamente como um dos mais importantes 

campos de estudos da área das humanidades. Como disse 

recentemente não precisamos mais ter medo do contágio 

das outras disciplinas. A clareza do nosso objeto, de nossas 

temáticas e de nossos problemas de pesquisa permite-nos 

aproximar dos chamados “bons vizinhos da comunicação. 

 



 

Se é possível e necessário afirmar a legitimação científica das Ciências da 

Comunicação, tão necessário se faz o levantamento teórico e metodológico do 

que tem sido feito em várias de suas interfaces com “os bons vizinhos” da área, 

como é o caso da Educação, que nos interesse particularmente. Um olhar de 

interesse inicialmente histórico sobre essa evolução da pesquisa em comunicação 

no Brasil e na América Latina permite a identificação de algumas de suas fases 

mais marcantes: a impregnada pela disputa ideológica características dos anos 60 

e 70, a da diversificação de interesses e objetos e a da institucionalização dessas 

interfaces possibilitadas pelo caráter interdisciplinar da comunicação. 

 

O presente texto faz um esboço histórico de uma dessas interfaces que é a da 

comunicação e educação. Para isso, num primeiro momento, apresenta um 

histórico das principais influências teóricas que contribuíram para a consolidação 

desse que é hoje um dos principais eixos da pesquisa em comunicação em nosso 

continente. 

 

A evolução de um pensamento teórico4 
 

Já é de amplo conhecimento acadêmico que as primeiras investigações sobre as 

inter-relações entre os campos da comunicação e da educação no Brasil 

remontam às décadas de 30 e 40, derivadas das inquietudes geradas pela 

expansão dos meios (CITELLI in: BACCEGA, 2002, p.101). No Brasil tais 

investigações ganham consistência a partir da segunda metade do século XX, em 

especial após a popularização das emissoras de rádio e de televisão e a criação 

dos cursos de comunicação social. 

 

O histórico da área aponta o pioneirismo das iniciativas de Roquete Pinto5, 

radialista que sonhava com um projeto de democratização da educação através 
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do rádio e de Monteiro Lobato, escritor que adaptou a literatura para o público 

infantil (SOARES, 1999, p.20), identificando-os como precursores dessas 

investigações ou idealizadores de uma proposta de inter-relação comunicação-

educação em terras brasileiras. 

 

Mas é mesmo no contexto sócio-econômico-político latino-americano do pós-

guerra, que essa inter-relação começa a se consolidar e a adquirir as 

características que formam sua identidade. Em primeiro lugar, é preciso destacar 

a ligação direta entre a explosão do fenômeno da comunicação de massa e o 

modelo capitalista de produção que buscava conquistar o mercado consumidor 

latino-americano e que logo percebeu o poder de persuasão e convencimento dos 

meios eletrônicos em terras com altos índices de analfabetismo6. Aos países em 

desenvolvimento coube a inserção na nova ordem econômica mundial a partir das 

representações sociais transmitidas pelas grandes emissoras de rádio e televisão. 

 

Isso em um momento de acirrada disputa ideológica entre os blocos capitalista e 

socialista, liderados respectivamente pelos Estados Unidos e União Soviética. Em 

termos teóricos as duas grandes correntes da Teoria da Comunicação, o 

Funcionalismo e a Teoria Crítica, servem de fundamento para as investigações 

que visavam, de um lado, usar a comunicação para integrar a sociedade ao novo 

modelo de desenvolvimento tecnológico e industrial e, de outro, para aqueles que 

viam na comunicação um ponto estratégico de manipulação ou tomada de 

consciência da população em relação à dominação estrangeira, em especial a 

norte-americana, que chegava através de multinacionais, mas também de uma 

                                                                                                                                                                                     
5 Segundo Federico (apud Rauth, 2006, p. 28) “o interesse principal de RoquetePinto era utilizar o 
rádio como meio de auxílio para resolver o problema educacional do país, produzindo uma 
programação educativa, de acesso fácil à maioria da população”. 
6 Sérgio Caparelli (1982)  em Televisão e Capitalismo no Brasil faz uma análise pormenorizada da 
relação entre televisão e capitalismo internacional no processo de desenvolvimento e 
modernização do Brasil. 



 

intensa programação cultural importada, que preenchia a maior parte dos horários 

televisivos. 

 

Esse dualismo teórico – entre funcionalismo e teoria crítica - e político-econômico - 

entre o capitalismo e o socialismo - é o pano de fundo das propostas de 

comunicação e educação que se desenvolvem na América Latina. De um lado 

estão as propostas governamentais que investem em infraestrutura de 

comunicação para assegurar um modelo de integração nacional nos modelos de 

modernização desenhados pelos países dominantes. De outro, nascem propostas 

de educação para a comunicação, criadas por diversos tipos de instituições e pela 

sociedade civil organizada. 

 

A maior parte delas, sob a influência da proposta de educação libertadora do 

pedagogo Paulo Freire, que “ao rever as teorias da comunicação vigentes até a 

década de 70, lançou as bases para uma nova pedagogia, reafirmando a 

concepção da “educação para os meios” como atividade inerente aos programas 

de alfabetização e de educação popular.” (SOARES, 1999, P. 23) 

 

Somada à Teoria da Dependência7 a pedagogia de Paulo Freire impulsiona os 

projetos denominados de “leitura crítica dos meios”, que segundo reconhecem 

autores como Soares (1999, p.32) e Moran (1993, p.31), tinham como interesse 

despertar a consciência crítica dos receptores (especialmente dos 

telespectadores) em relação ao que chamam de “invasão cultural”8. Projetos que 

                                                            
7 A chamada Teoria da Dependência é elaborada por um grupo de economistas ligados ao Cepal 
(Comissão Econômica para América Latina), segundo a qual os países industrializados formavam 
o centro de um modelo de exploração de países subdesenvolvidos localizados na periferia, criando 
um desequilíbrio permanente e uma relação de dependência de ambos os lados. (HERCOVITZ, 
1995) 
8 A contribuição de igrejas cristãs, católica, luterana e metodista, adeptas da Teologia da 
Libertação também foi fundamental nestes programas, seja através de suas instituições de ensino, 
seja através da criação de Associações que abrigavam pesquisadores da área, como a UCBC 
(União Cristã Brasileira de Comunicação) ou de suas editoras, que investiam na publicação de 
obras que versavam sobre o tema. 



 

se desenvolveram no âmbito de organizações alternativas e populares ou de 

pastorais da igreja influenciadas pela Teologia da Libertação. As ações 

governamentais se restringiam prioritariamente aos investimentos técnicos em 

infraestrutura, imprescindíveis para a consolidação de empresas de comunicação 

de capital privado detentoras de concessões em prol da defesa de interesses 

políticos dos governos militares.9 Segundo Ortiz (1988 ) os militares não inventam 

o capitalismo, mas se utilizam do Estado autoritário para consolidar no Brasil o 

capitalismo tardio. E reconhecem a importância dos meios de comunicação de 

massa, sua capacidade de difundir ideias e, sobretudo, “a possibilidade que têm 

de criar estados emocionais coletivos”. Sob essa ótica, Ortiz aponta que o governo 

militar desenvolve inúmeras atividades na esfera cultural, sempre ligadas 

organicamente aos grupos empresariais. Cria a Embratel (Empresa Brasileira de 

Telecomunicações), que inicia toda uma política modernizadora para as 

telecomunicações e se associa ao sistema internacional de satélites (Intelsat), que 

favorece a criação do sistema de redes, além de criar em 1967 o Ministério das 

Comunicações.  

 

Há, portanto, um verdadeiro arsenal tecnológico e regulador, resultado da aliança 

do modelo político vigente com as empresas de comunicação e os interesses 

internacionais, que avassala as organizações sociais e populares, que por sua 

vez, aliadas à Igreja e à Universidade buscam conscientizar a população, fazendo 

projetos de educação de base.  

 

Esse cenário começa a mudar no final dos anos 70, quando em toda a América 

Latina os governos militares começam a ser derrubados ou substituídos por um 

movimento de redemocratização. Não é apenas o contexto socioeconômico e 

político que se altera no continente. A própria evolução das teorias da 

                                                            
9 Um dos casos mais notórios é o da Rede Globo da Televisão, que em parceria implícita com o 
Regime Militar instaurado no país em 1964, já na década de 70, detinha o monopólio da TV aberta 
no Brasil, arrecadando para si cerca de 75% da verba publicitária de televisão. 



 

comunicação, começa a apontar para a complexidade do processo 

comunicacional e supera o dualismo e o radicalismo retórico entre Funcionalismo 

versus Teoria Crítica. No continente latino americano os estudos de Jesus Martin-

Barbero, sobre as mediações culturais e a influência dos estudos culturais 

ingleses passam a fundamentar as novas pesquisas em comunicação, que 

privilegiam a recepção. No caso brasileiro, a própria pesquisa em comunicação 

começa a se consolidar com a criação dos primeiros programas de pós-graduação 

em comunicação na década de 70 e a criação da Intercom (Sociedade Brasileira 

de Estudos Interdisciplinares de Comunicação) em 1978. Desse modo, pode-se 

afirmar que: “no final da década de 1980, pesquisas de base crítica, empírica e 

semiológica-estruturalista coexistiam nos estudos comunicacionais latinos-

americanos, em uma convivência que se tornava cada vez menos polarizada”. 

(DALLA COSTA, 2006, P. 102) 

 

Se até então, o levantamento histórico dessas teorias aponta para sua intersecção 

com a história da sociedade, sua vida política, econômica e social, aos poucos 

esse cenário vai mudando e a pesquisa científica vai ganhando autonomia e 

legitimidade. 

 

O início da década de 1980 registra uma ebulição nas principais cidades 

brasileiras. A sociedade vai às ruas, reivindica a volta do regime democrático 

através de eleições diretas e as empresas de comunicação percebem a 

necessidade de adaptar sua programação, em especial as de conteúdo jornalístico 

ao novo perfil de seus receptores. Essa mudança, embora seja marcante nos 

países em desenvolvimento, acontece em todo o mundo, tanto do ponto de vista 

político como econômico. A queda do muro de Berlin, a globalização econômica e 

a criação de novas tecnologias de informação e de comunicação transformam o 

cenário internacional e mudam também o panorama dos projetos de comunicação 

e educação. Na teoria da comunicação há o que Mattelart (1995, p.75 ) chama de 



 

um retorno ao cotidiano e à análise das práticas de cultura. Há um retorno ao 

debate sobre a pertinência histórica dos modelos macrossociais, que coincidiam, 

segundo Sousa (in: SOARES, 2001, p. 26) “com a percepção de que a sociedade 

industrial se exauria em seu modelo de produção, chegando a uma outra fase, a 

da pós-modernidade, na direção das linguagens, dos processos e dos serviços, 

mais do que na direção anterior do domínio da máquina e dos seus processos de 

produção”. 

 

Esses novos aportes teóricos contribuem para a consolidação do campo da inter-

relação comunicação-educação. O que nas décadas de 60 e 70 foi utilizado 

praticamente como instrumento de conscientização a serviço da luta ideológica 

que se travava no mundo, e especificamente na América Latina, cada vez mais se 

transforma em objeto de estudo nas instituições de ensino e pesquisa. No que diz 

respeito à interface Comunicação-Educação não é diferente e mudanças teóricas 

e institucionais são registradas. Um marco nesta nova fase é a criação do Núcleo 

de Comunicação e Educação (NCE) da USP (Universidade de São Paulo). 

 

Uma pesquisa10 realizada pelo NCE durante os anos de 1997 e 1998 torna-se 

referência na área e base para qualquer estudo feito a partir daí. Seus resultados 

apontam quatro áreas concretas de intervenção social no campo da inter-relação 

entre comunicação e educação, apresentando uma primeira sistematização sobre 

o tema. A primeira delas é a área da educação para a comunicação, que engloba 

as reflexões sobre os sujeitos do processo de comunicação e os programas de 

formação de receptores críticos frente aos meios. A segunda é a área da 

mediação tecnológica na educação, que procura refletir sobre as várias 

possibilidades de usos das tecnologias da informação na educação. Em seguida, 

a pesquisa aponta a área da gestão comunicativa, que articula o planejamento, a 

                                                            
10 A pesquisa analisou um questionário respondido por 178 especialistas de 14 países ibero-
americanos e 25 entrevistas realizadas junto a 25 pesquisadores e profissionais da área, sendo 12 
da América Latina e 13 do Brasil. (SOARES, 1999, p.2). 



 

execução e realização dos processos e procedimentos que se articulam no âmbito 

da Comunicação/Cultura, Educação, criando “ecossistemas comunicacionais”11. 

Finalmente aponta a área da reflexão epistemológica, que analisa “a inter-relação 

Comunicação/educação como fenômeno cultural emergente, o que no campo da 

academia corresponde ao conjunto dos estudos sobre a natureza do próprio 

fenômeno constituído pela inter-relação em apreço”. (SOARES, 1999, p. 27) 

 

Há uma década e meia desse levantamento que se tornou referência, novas áreas 

de intervenção são identificadas por Soares e o cenário da interface 

Comunicação-Educação se apresenta mais complexo e institucionalizado. 

 

Do ponto de vista teórico, às teorias freirianas foram acrescidas as contribuições 

dos estudos de recepção cada vez mais utilizados em pesquisas sobre o consumo 

das mídias por crianças, adolescentes e jovens (DALLA COSTA, 2011), além das 

contribuições dos autores latino americanos Canclini e Martin-Barbero, que 

analisam a comunicação sobre o paradigma cultural, bem como diversas outras 

contribuições que no intuito de analisar as novas tecnologias da informação na 

escola, acabam por tangenciar a relação comunicação-educação. 

 

Uma institucionalização em curso 
 
Se nos primeiros anos – nos anos de 1960 - a pesquisa da interface comunicação 

educação esteve diretamente relacionada às lutas políticas características do 

Brasil e de outros países da América Latina, a partir dos anos 90 há um 

direcionamento cada vez maior para sua institucionalização, seja como 

                                                            
11 Segundo Soares (1999, p.69), “o conceito de ecossistema comunicacional designa a 
organização do ambiente, a disponibilização dos recursos, omodus faciendi dos sujeitos envolvidos 
e o conjunto das ações que caracterizam determinado tipo de ação comunicacional.(...) Os 
indivíduos e as instituições podem pertencer e atuar, simultaneamente, em distintos ecossistemas 
comunicacionais, uns exercendo influências sobre os outros.” 



 

decorrência do que acontecia com a área da comunicação como um todo, seja por 

novas demandas sociais, econômicas, culturais e até mesmo de mercado. 

 

Passemos então a analisar quais são os principais indícios dessa 

institucionalização, aqui entendida como a oficialização, seja acadêmica ou social, 

de propostas de educomunicação. Para fazê-lo elencamos três aspectos ou eixos 

dessa institucionalização: o ensino e tudo o que nele está implícito como a 

pesquisa, a extensão e a organização científica; a organização da sociedade civil, 

através das ONGs e finalmente, o interesse das empresas em projetos da área. 

 

O Ensino e a Pesquisa 
 

A partir da última década do século XX vários indicativos de uma maior 

organização e sistematização dessa interface começam a ser reconhecidos, 

principalmente no que diz respeito à área do ensino. O primeiro deles é o 

reconhecimento na LDB de 1992 da comunicação como um tema a ser inserido na 

escola. Em seu artigo 36 institui que a formação crítica do aluno deve ser 

conteúdo curricular nas escolas de todo o país desde a educação infantil. 

(SOARES, 1995, p.22) A LDB institucionaliza assim como diretriz o que em várias 

escolas, sobretudo as confessionais, já era feito através de projetos de leitura 

crítica da comunicação. 

 

Em seguida, em 1996, o Conselho Federal de Educação autoriza a instalação do 

primeiro curso de Comunicação Educacional, numa instituição de ensino superior 

de São Paulo. A explosão dos cursos de graduação em Comunicação Social, a 

partir principalmente do ano 2000 faz com que em todo o país, surjam cursos de 

especialização que contemplem temais ligados à educomunicação.  

 



 

Da mesma forma, tanto no ensino público como no privado, são criados 

programas, propostas e projetos que atendam às diretrizes aprovadas pela LDB. 

Um desses programas é a televisão Pen Drive ou TV Multimídia, como ficou 

conhecida. Programa implantado pelo do governo do Paraná, a TV Multimídia está 

presente em todas as salas de aula das escolas estaduais do Paraná. Foram 

adquiridos 22 mil televisores, feitos sob encomenda e instalados, a partir do 

segundo semestre de 2007, nos 2.12112 estabelecimentos de ensino do Estado. A 

ação do governo em optar por essa ferramenta inaugurou um novo modelo de 

política educacional, pelo pioneirismo do projeto no Brasil. 

 

Cada professor recebeu um pen drive de 2GB para gravar arquivos e passar o 

conteúdo na tevê. O equipamento ainda possui outros recursos técnicos, como 

leitor de cartões de memória e capacidade de ler diferentes extensões de arquivos 

de imagem, vídeo e áudio. O projeto é coordenado pela Diretoria de Tecnologias 

Educacionais (Ditec), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Educação 

(SEED). 

 

Conhecer tecnicamente a versatilidade do equipamento, sua funcionalidade e 

especificidades, foram os primeiros desafios que os professores tiveram que 

enfrentar, como aponta os resultados de pesquisa concluída e apresentada no 

Mestrado em Educação da Universidade Federal do Paraná13. A análise de dados 

do estudo evidenciou pontos-chave do processo de adaptação e conhecimentos 

do equipamento pelos professores, passando pela reorganização da preparação 

das aulas; divisão do tempo entre o ensino pela tevê e o ensino tradicional; 

incertezas sobre o melhor modelo de conteúdo para incentivar a participação dos 

alunos e melhorar o aprendizado em sala; e a criação de um ambiente 

comunicativo democrático.  

                                                            
12 Dado oficial de 2010. Secretaria de Estado de Educação do Paraná. 
13 Dissertação de Mestrado defendida em 27 de março de 2012 por Luis Otávio Dias, coautor deste 
artigo. 



 

 

A TV Multimídia é um complemento, um acessório pedagógico, que, para muitos 

professores, se tornou um instrumento indispensável para as suas aulas, ao 

mesmo tempo em que também provocou certa resistência para alguns 

educadores. A pesquisa de campo foi realizada em duas etapas. Primeiro, foram 

levantados dados quantitativos. Mapeou-se 68 escolas do município de Curitiba, 

do total de 151 instituições existentes, de modo a atingir todos os bairros e 

considerando aquelas com maior número de alunos. 627 professores 

responderam a um questionário semiestruturada, com perguntas fechadas. Em um 

segundo momento, partiu-se para um levantamento qualitativo. Fizeram parte 

dessa fase 16 professores. O recorte foi definido pelo item do questionário que 

abordava o uso frequente da TV Multimídia. Cerca de 28% (175 professores) 

responderam que usam o equipamento com frequência. A seleção dos 16 

entrevistados foi feita com base em alguns critérios pré-definidos, como gênero 

(masculino e feminino), idade (mais jovens e mais velhos), tempo de serviço e 

disciplina.  

 

Se as diretrizes começam a ser atendidas da educação infantil ao ensino médio, 

no ensino superior o processo de mudança é um pouco mais lento e só ganha 

impulso com o aumento significativo dos Programas de Mestrado e de Doutorado 

na área, que resulta em suas linhas de pesquisas nas quais a interface 

comunicação-educação passa a ser estudada em vários níveis e nas mais 

diversas regiões brasileiras. A Compós – associação científica que reúne os 

programas de pós graduação e educação, contabiliza atualmente 42 Programas 

em todo o Brasil. 

 

O resultado de toda essa movimentação é o aumento na produção de artigos 

científicos sobre o tema (VERMELHO E PRESAS, 2005), de dissertações e teses 



 

(DALLA COSTA, 2011) bem como da criação de projetos de extensão e de grupos 

de pesquisa (DALLA COSTA, 2006).  

 

Outro marco dessa institucionalização é a criação a partir do ano de 2011, do 

primeiro curso de graduação – licenciatura – em educomunicação, oferecido pela 

USP, Universidade de São Paulo. A principal justificativa para o curso é a 

demanda do mercado de trabalho de profissionais que atuem não apenas em 

escolas, mais também em empresas, ONGs e instituições públicas e privadas, 

hábeis para as nossas atividades características da Sociedade da Informação.  

 

As Associações Científicas 
 

O crescente número de pesquisas com temas ligados à comunicação e educação 

pode ser conferido nos registros de Congressos Científicos de Comunicação e de 

Educação que passam a ter grupos de trabalho intitulados com a temática. O GP 

Comunicação e Educação da Intercom, por exemplo, criado pela crescente 

demanda de se estudar ações educativas marcadas por processos comunicativos, 

vem, a cada nova edição, aumentando consideravelmente o número de trabalhos 

apresentados. Atualmente, são mais 50 trabalhos apresentados anualmente em 

seu Congresso Nacional, fora os apresentados nos Congressos Regionais, 

conforme traz o Programa oficial do Intercom. 

 

Como tendência natural de uma área complexa, multi e interdisciplinar como a da 

Comunicação, aos poucos esses eixos de análise vão se transformando em 

associações científicas que passam a defender interesses específicos, como a 

comunicação e política, comunicação e economia e, comunicação e educação. 

 

A Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação 

(ABPeducom) foi criada em 2011, após o I Colóquio de professores de 



 

Educomunicação realizado em Recife, numa pré atividade do Congresso Nacional 

da Intercom. Três meses depois, em dezembro de 2012, foi realizada a 

Assembleia Geral de fundação da associação, durante o II Encontro Brasileiro 
de Educomunicação, em São Paulo, com aprovação do Estatuto e eleição da 

Diretoria Interina. (disponível em: http://www.abpeducom.org.br/p/historia.html, 

acesso em 15/03/2014). Suas principais metas institucionais são: nuclear e 

consolidar no Brasil o campo interdisciplinar de estudos e de práticas 

em Educomunicação; congregar pesquisadores, profissionais, grupos de 

pesquisa, instituições e/ou entidades brasileiras em torno de temáticas pertinentes 

a esse campo de estudos; garantir condições institucionais e materiais 

necessários à organização continuada desse campo de estudos, possibilitando a 

expansão da respectiva pesquisa de excelência no país e, finalmente, estimular 
intercâmbios com pesquisadores, grupos de pesquisa e entidades estrangeiras 

dedicadas ao mesmo campo de conhecimento. (grifos do original) 

 

As ONGs 
 

Enquanto no meio acadêmico professores e pesquisadores buscam a 

institucionalização como forma de fazer avançar a pesquisa na área e melhorar 

sua qualidade, as associações sociais e populares também investem na 

consolidação de projetos cada vez mais articulados cujo objeto é a interface entre 

a comunicação e educação. Um exemplo desse esforço e do novo cenário de 

atuação das ONGs é o caso da Ciranda de Notícias, que desenvolve há vários 

anos projetos de educomunicação em escolas públicas de Curitiba e Região 

Metropolitana, como o projeto Luz, Câmera Paz, objeto de pesquisa de 

dissertações de mestrado (NUNES, 2007; GRILO, 2010). 

 

Atualmente a Ciranda desenvolve em conjunto com a Universidade Positivo um 

curso de especialização em educomunicação, cujo principal objetivo é o de formar 



 

pessoas capazes de lidar com a interface da comunicação e da educação em 

ambientes distintos como a escola, os movimentos populares, associações e 

demais organziações da sociedade civil. 

 

 
O interesse das empresas 
 

O retorno à democracia na maior parte dos países latinoamericanos e a alteração 

nas forças sociais provocam também mudanças nas empresas de comunicação, 

que atentas às novas necessidades criam seus próprios projetos de fidelização de 

leitores, com objetivos claramente econômicos – como condição de sobrevivência 

– mas que acabam contribuindo para a formação crítica de leitores. Inseridos 

numa lógica empresarial altamente profissionalizada esses projetos diferem do 

modelo dos programas de leitura crítica desenvolvidos nas décadas de 1960 e 

1970, como por exemplo os projetos Ler e Pensar e Televisando o Futuro, 

desenvolvidos pelo Instituto GRPCOM, sediado em Curitiba, no Paraná. Criado 

em 1999 pelo jornal Gazeta do Povo e desenvolvido pelo Instituto GRPCOM, o Ler 

e Pensar se define como “um projeto de incentivo à leitura e de combate à 

exclusão informacional desenvolvido pelo jornal Gazeta do Povo”. Seu objetivo é 

contribuir para a melhoria na qualidade da educação, nos índices de leitura e no 

fortalecimento da cidadania entre crianças e adolescentes no estado do Paraná. 

Através do uso do jornal como um recurso de estímulo à leitura, que auxilia no 

aprimoramento da expressão oral e escrita, o Projeto objetiva ampliar e dar 

significado aos conteúdos escolares, estimulando o pensar integral e o 

desenvolvimento da reflexão crítica. 

 

Segundo seus idealizadores, o Ler e Pensar visa diminuir os baixos índices 

educacionais da sociedade brasileira, como as estatísticas oficiais do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Índice de 



 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) – Ambas do Ministério da Educação 

– que evidenciam que os estudantes brasileiros que frequentam o Ensino 

Fundamental e Médio têm imensas dificuldades em Língua Portuguesa e não têm 

o hábito de ler.  Indicadores e resultados que corroboram a realidade nacional e 

regional e apontam a necessidade de projetos e investimentos na área de leitura e 

compreensão crítica. Seus relatórios apontam que, em 12 anos de funcionamento, 

o Ler e Pensar atendeu 10 mil professores e 550 mil alunos do Ensino 

Fundamental e Médio de escolas públicas e particulares do Estado do Paraná.  

 

Considerações Finais 
 
O presente texto procurou mostrar a partir de alguns dados e exemplos, de um 

conjunto muito mais amplo que está sendo sistematizado14, que a interface 

Comunicação e Educação, enquanto eixo de pesquisa não apenas evoluiu 

teoricamente nos últimos anos e se legitimou cientificamente, como também se 

institucionalizou, através do ensino, de associações científicas específicas, em 

projetos desenvolvidos por ONGs e/ou por empresas. 

 

Não é possível afirmar que essa institucionalização seja resultado do caráter 

“militante” que os projetos de educomunicação identificados com os movimentos 

de esquerda da América Latina tiveram a partir dos anos de 1960. Desde então 

diversos fatores mudaram o contexto e as condições da pesquisa científica em 

comunicação no Brasil e no continente. Em território brasileiro, universidades e 

cursos superiores foram criados e se diversificaram. Consequentemente 

aumentou o número de programas de pós graduação, que resultou em um número 

maior de pesquisas e de pesquisadores que passaram a criar associações 

científicas e novos fóruns de debate para suas reflexões.  

                                                            
14 A pesquisa procura fazer um mapeamento das ações e projetos de educomunicação em três 
áreas distintas: ensino, organizações sociais e empresas do estado do Paraná e é coordenada 
pela professora Rosa Maria Cardoso Dalla Costa. 



 

 

Por outro lado, os movimentos sociais entendem que o discurso contra a mídia 

deve ceder lugar a análises mais complexas que como as nuances culturais 

interferem no consumo midiático de um país multicultural como o Brasil. Sem 

precisar se esconder na clandestinidade, desenvolvem projetos de 

educomunicação em parceria com escolas públicas e privadas, profissionalizando 

seus quadros, avaliando resultados e traçando metas claras em prol de uma 

cidadania consciente e participativa. 

 

Da mesma forma, as empresas, o mercado, percebem que até mesmo para 

fidelizar seu público e dar continuidade aos seus negócios, precisa de um público 

mais consciente de seus direitos e deveres. Também em alianças com escolas, 

com o poder público e a sociedade procura desenvolver projetos que se voltam 

para a formação de uma sociedade mais informada e autônoma. 

 

A institucionalização da interface comunicação e educação não está consolidada. 

Para que mesmo serve um educomunicador? Certamente poucos profissionais 

saberiam responder a esta questão. Mas há uma constatação cada vez mais 

perceptível por aqueles que se aventuram por essas bandas: o discurso 

justificadamente politizado como era necessário nos anos da ditadura militar cede 

pouco a pouco lugar a um conhecimento científico que procura cada vez mais 

sistematizar os saberes e fazeres dos que se dispõe a acreditar que a relação 

entre comunicação e educação é uma das chaves de compreensão do século XXI. 
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