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PREFÁCIO 

Maria Helena Moreira 
 

Participar desta obra, convidando você, caro leitor, a 
percorrer os caminhos construídos por Antonia Alves é um 
privilégio e uma responsabilidade. “Educomunicação, do diálogo 
conceitual à criatividade dos projetos: um estudo de caso junto à Rede Salesiana 
de Escolas” pretende introduzir-nos nos espaços educomunicativos que vão se 
construindo no interior dessa instituição. 

A autora entra, nesta Instituição, com os pés descalços, 
com o coração atento e um olhar capaz de discernir os caminhos 
educomunicativos trilhados pelos atores sociais da Rede, num 
exercício coletivo e colaborativo de construção e apropriação 
conceitual da educomunicação.  

Este livro visita o universo da Rede Salesiana de Escolas, 
num estudo de caso, que evidencia um percurso que parte de um 
diálogo conceitual institucional à criatividade educomunicativa dos 
projetos realizados por suas escolas.  

Percorrendo a trajetória histórica da Rede Salesiana de 
Escolas, a autora apresenta, com grande lucidez, os processos de 
implementação educomunicacional, contextualizando-os num 
cenário mundial, onde essa Instituição se insere, estimulando a 
consolidação da educomunicação. Aponta para a vivência de 
práticas e conceitos já apropriados pela instituição salesiana que 
revelam uma “educomunicação possível”, fazendo emergir a 
intencionalidade educomunicativa que subjaz a prática cotidiana 
dos educadores salesianos. 

Desde os inícios da fundação da Rede, era clara a sua 
intencionalidade de criar políticas que fortalecessem processos de 
uma comunicação salesiana a serviço da evangelização e educação 
dos jovens, a partir de perspectivas e diretrizes institucionais. 

A educomunicação, como expressão do carisma salesiano, 
é concebida como relações marcadas pelo diálogo, pela 
reciprocidade, pela busca coletiva na construção do conhecimento 
e no serviço à sociedade, com a finalidade de ampliar o coeficiente 
comunicativo dos atores sociais, entendidos aqui como membros 
da comunidade educativa. A educomunicação, portanto, na 
concepção salesiana, encontra sua essência e seu fio condutor na 
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amorevolezza (amabilidade), que qualifica e dá o tom às relações, à 
escuta e ao diálogo entre os interlocutores que constituem o espaço 
educativo. 

E é próprio dentro do coração da proposta salesiana que 
ganha força a intencionalidade de conformar permanentemente 
ecossistemas comunicativos: criar comunhão, fortalecer vínculos 
de relações maduras, autônomas, criativas, conferir sentido à 
reflexão e à ação, tecer redes de colaboração. “A construção da 
proposta educomunicativa oportunizou olhar para a cultura escolar salesiana e 
ampliar suas possibilidades em torno do ecossistema comunicativo”, afirma a 
autora. 

Em sua investigação, no percurso que vai do conhecimento 
do termo “Educomunicação” ao entendimento de seu sentido, a 
autora releva que a Rede continuou buscando respostas ousadas 
para seu trabalho educomunicativo. As linhas orientadoras de ação, 
como também os referenciais propostos pelo Núcleo de 
Comunicação e Educação (NCE-USP) sugeridos pelo professor 
Ismar de Oliveira, foram diretrizes seguras na construção de um 
entendimento educomunicativo na ótica salesiana. O caminho 
educomunicativo empreendido pela Rede reconhece nesse 
acompanhamento o dinamismo propulsor para a sua ação 
convergente, para a elucidação e apropriação conceitual. 

A obra evidencia que a Rede, ao implementar as áreas de 
intervenção educomunicativa, sugeridas por Ismar de Oliveira, dá 
ênfase à “educação para a comunicação, à gestão comunicacional e à reflexão 
epistemológica”. Estas três áreas adquirem prioridade porque elas 
exercem uma força aglutinadora que inclui as demais áreas de 
intervenção educomunicativa.  

Desde o princípio, a Rede é consciente da necessidade de 
abrir-se para uma comunicação integradora e holística que 
contemplasse e inter-relacionasse imagem, diálogo e relação 
institucionais. “Educar para e na comunicação” era um imperativo 
que se impunha para ressignificar as ações educativas, remetendo 
a pessoa ao centro e não a tecnologia. Essa área, na Rede, tem o 
objetivo de fortalecer a formação da pessoa, preparando-a para ser 
interlocutora na realidade em que vive, capacitando-a para uma 
negociação de sentidos, conferindo significados ao itinerário 



ANTONIA ALVES PEREIRA | 13 

 

formativo nos espaços educomunicativos.  A “gestão comunicacional” 
teve e tem um papel primordial de fazer orquestrar planejamento, 
processos e avaliação permanente em vista do fortalecimento dos 
ecossistemas comunicacionais. É uma dimensão fundamental na 
construção dos processos educomunicativos. A Rede foi 
amadurecendo nas suas várias ofertas formativas aos atores sociais 
que exercem a animação nas escolas: direção, coordenações, 
administração. É uma área ainda por consolidar sua práxis. “A 
reflexão epistemológica” nasceu com a decisão de voltar o olhar para 
suas práticas comunicativas, nos vários projetos em andamento e 
ali colher uma intencionalidade educomunicativa incipiente. Há 
ainda um longo caminho por percorrer nesta reflexão, no sentido 
de garantir uma coerência entre corpo teórico e sua práxis.  

A autora, nessa “visitação educomunicativa” à Rede Salesiana 
de Escolas, deixa-lhe um convite a prosseguir na sua busca 
conceitual, na sua apropriação por parte de todos os seus 
integrantes, de modo a construir um conceito e uma práxis 
educomunicativa polifônica nos espaços salesianos, fazendo 
emergir um corpo de aprendizagem significativa, ampliando o 
coeficiente comunicativo da comunidade educomunicadora. 

Esta obra abre um horizonte que estimula a Rede Salesiana 
a repreender e consolidar os processos educomunicacionais em 
suas escolas, na sua intencionalidade original de conformar 
ecossistemas comunicativos, na perspectiva do sistema preventivo 
de educação, que reconhece o outro como agente dialógico, como 
mediador e produtor de cultura. 

O sonho continua no desejo e na operatividade dos 
membros da Rede por constituir um ecossistema comunicativo à 
medida do sonho de seus fundadores Dom Bosco e Maria 
Mazzarello - educomunicadores inatos - que nos convidam a 
transitar neste cenário contemporâneo que nos toca viver, 
conectados com a proposta do evangelho, onde se ancoram os 
valores do carisma salesiano. A comunicação salesiana encontra 
seu fundamento numa espiritualidade capaz de iluminar e dar 
sentido à narração que se tece cotidianamente nos espaços 
educativos. E é promotora de uma mística assumida por seus 
membros que se colocam numa atitude aprendiz da esperança de 
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que o futuro se dá na inventividade do Espírito e nele encontra a 
sua força para mudanças pessoais e sociais e vê a educomunicação 
como signo de transformações. 
 



APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente livro discorre sobre o processo desencadeado 
pelas coordenadoras da área de comunicação social do Instituto 
das Filhas de Maria Auxiliadora (FMA) que, em 1998, havia 
decidido incluir, em suas obras, em âmbito continental (América 
do Norte, Central e do Sul), um compromisso pedagógico 
envolvendo Comunicação/Educação/Cidadania. Em decorrência 
de tal decisão, um grupo de 54 responsáveis por essa área das 
diferentes províncias (Inspetorias) nas Américas reuniu-se, em 
Caracas, no ano 2000, contanto com a assessoria do Núcleo de 
Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo (NCE-
USP) que, entre 1997 e 1999, havia ressemantizado o termo 
Educomunicação para designar uma prática latino-americana na 
interface Comunicação/Educação, caracterizada por ações 
dialógicas com intensa participação infantojunevil, em perfeita 
sintonia com o conceito de amorevolezza integrante do sistema 
preventivo salesiano. 

Coube, assim, ao ramo feminino da Família Salesiana (FS) 
elaborar uma Proposta de Educomunicação que, no ano subsequente 
(2001), veio a ser assumida igualmente também pelo ramo 
masculino (Salesianos de Dom Bosco - SDB), numa assembleia 
conjunta ocorrida em Cumbayá, Equador. No contexto brasileiro, 
a opção pela Educomunicação foi assumida pelo conjunto das 
escolas pertencentes à Rede de Escolas Salesianas (RSE). 

A partir de 2002, a Educomunicação passou a figurar 
como uma opção de prática pedagógico-comunicativa para o 
âmbito mundial de ação das Irmãs Salesianas, sendo levada a mais 
de 70 países dos cinco continentes.  Para a Direção Geral das FMA, 
com sede em Roma, Itália, o conceito foi difundido como um 
mobilizador capaz de revitalizar o carisma salesiano, o que permitiu 
que a proposta educomunicativa adentrasse o âmago da 
organização, renovando suas metodologias, reflexões e escolhas 
em vista de uma educação significativa, participativa, criativa e 
democrática.  

É o que acabou sendo constatado por pesquisas 
acadêmicas que vêm sendo produzidas por membros da própria 
instituição, em universidades na Itália, Venezuela, Peru e Brasil. 
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Entre as Salesianas, destacam-se os estudos de Josefa 
Vicente, Andrea Viviana Sosa e Rosa Ventura Mollo. A primeira 
pesquisa ocorreu em 2005, junto à Universidad Católica Andrés Bello, 
em Caracas, com a dissertação de Josefa Vicente, tendo como tema 
a “Gestão da comunicação nos centros educativos das salesianas”, 
na Venezuela. Em 2006, Andrea Viviana Sosa aprofundara o 
documento da Ecosam (“Proposta de Educomunicação para a 
Família Salesiana”), em pesquisa junto à Universidade Pontificia 
Salesiana, de Roma. Em 2010, Rosa Ventura Mollo Freytas discutiu 
o tema “Efeitos da aplicação de estratégias educomunicativas no 
desenvolvimento de habilidades sociais”, em nível de mestrado, 
junto à Universidad Católica Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE), 
de Lima. A mesma autora, defendeu, na sequência (2013), na 
mesma universidade, uma tese intitulada “Práxis da missão 
educativa das Filhas de Maria Auxiliadora a partir do referencial 
teórico da educomunicação”. 

No âmbito dos Salesianos, destacamos dois trabalhos, 
respectivamente de Genésio Zeferino da Silva Filho e de Claudio 
Arevalos Coronel. O primeiro não se referiu especificamente à 
práxis salesiana, em sua tese doutoral apresentada à Universidade 
de São Paulo, em 2004. Trabalhou, ao invés, com a prática 
educomunicativa na educação não formal, tendo como objeto a 
“Metodologia educomunicativa das organizações do Terceiro 
Setor”. Já o salesiano paraguaio Claudio Arevalos Coronel 
defendeu dissertação de metrado (baccalaureato) junto à Universidade 
Pontíficia Salesiana, em Roma, abordando, em 2008, o tema da 
“Educomunicação como novo campo de intervenção educativo no 
âmbito escolar”. Em 2011, o mesmo autor defendeu seu 
doutorado na mesma universidade, tomando como objeto a 
“Inter-relação Educação/Comunicação/Meios em vista de uma 
proposta de Educomunicação para o ambiente escolar salesiano 
latino-americano”. 

A reflexão sobre a Educomunicação transformou-se 
numa prática corrente entre as Salesianas, ao menos em nível 
institucional. Como será demonstrado ao longo da presente obra, 
as Salesianas vêm aprofundando a temática em assembleias 
mundiais, em eventos e em suas inúmeras publicações. É 
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importante destacar que as Irmãs contam, para tanto, com uma 
importante contribuição, representada pelas Equipes de 
Comunicação Social (Ecosam), em nível continental, bem como 
com grupos articuladores, em nível local. No caso do Brasil, 
funciona a EcosBrasil, responsável pelo engajamento das religiosas 
nas discussões educomunicativas. Facilitando o envolvimento das 
Salesianas com o tema, em nível mundial, uma das lideranças deste 
processo de reflexão teórico-prático, a brasileira Maria Helena 
Moreira, de Belo Horizonte-MG, que participou de todos os 
eventos nacionais, continentais e mundiais que disseminaram o 
pensamento educomunicativo no país, acabou sendo eleita 
Conselheira Geral para o Âmbito da Comunicação Social de toda 
a ordem, contribuindo, desde Roma, para o debate sobre o 
conceito em todos os países onde a congregação mantém colégios 
e outras instituições de ensino. 

Nesse processo reflexivo, ao ser promovida a celebração 
dos 60 anos de uma de suas revistas – a DMA (1953-2013) – o 
grupo editor contou a história da publicação atribuindo-lhe “valor 
educomunicativo”.  No texto “A Comunicação na história do 
Instituto das FMA” 1, destacou que a revista foi movida a 
compartilhar seu carisma carregado com forte capacidade educomunicativa. 
A obra registra que as linhas orientadoras de sua missão apontaram 
a educomunicação como uma das perspectivas comunicativas de 
missão educativa (em 2005) e que o fascículo Educomunicação: 
pequenos passos na nova cultura (Gongo 4, em 2008) havia ajudado no 
entendimento do paradigma. 

Foi neste contexto de sistematização e de reflexão que, 
em 2012, foi defendida, junto ao Programa de Pós-Graduação em 
Ciências da Comunicação da ECA/USP, a dissertação intitulada A 
educomunicação e a cultura escolar salesiana: a trajetória da construção de um 
referencial educomunicativo para as redes salesianas de educação em nível 
mundial (de Antonia Alves, com orientação do professor Dr. Ismar 
de Oliveira Soares), cujos dados foram reescritos para a compor a 
presente obra, ainda contando com a colaboração do então 
orientador. 

                                                            
1 Disponível em: 
http://www.cgfmanet.org/por/download/CommSoc/Por.DMA.speciale.pdf 
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Em nossa dissertação, partimos do pressuposto de que o 
conceito de Educomunicação, tal como é entendido pelo Núcleo 
de Comunicação e Educação (NCE-USP), já estava presente nos 
fundamentos defendidos pela organização salesiana. Tralhamos, 
nesse sentido, com três hipóteses, a saber: 1) Os princípios do 
Sistema Preventivo de Dom Bosco, fundamentos da obra 
educativa da FS, dialogam intrinsecamente com o conceito 
educomunicativo, permitindo sua atualização, graças a seus 
elementos fundantes, dentre os quais, a amorevolezza (amor, 
amizade), responsável pelo estabelecimento de relações 
interpessoais de acolhida ao outro; 2) O conceito educomunicativo 
se apresenta como um elemento facilitador da própria estrutura da 
proposta pedagógica das escolas,  facilitando sua articulação e 
tornando-a visível na sociedade contemporânea. 3) Apesar da 
adesão à Educomunicação por parte dos ramos feminino e 
másculo da congregação salesiana, não existe unanimidade entre os 
dois segmentos sobre o significado do conceito para o cotidiano 
da vida dos colégios sob a articulação dos dois grupos; o fato é 
explicado pelas diferentes formas de aproximação: no caso das 
Irmãs, o diálogo com o conceito se deu pela via da amorevolezza , 
enquanto que, para o ramo masculino, o tema de interesse se 
voltou para as Tecnologias da Comunicação e da Informação. 

Nesse percurso investigativo, foi realizada uma varredura 
nos documentos institucionais a respeito de tudo que apontasse 
para o conceito educomunicativo. Caminho trilhado com 
desenvoltura pela autora da dissertação que conhecia o 
funcionamento da instituição, sabendo exatamente onde encontrá-
los, já fora membro da mesma. Foi possível pontuar o início desse 
processo com a atuação da Equipe de Comunicação Social 
América (Ecosam) que propôs o compromisso com a tríade 
Comunicação/Educação/Cidadania em 1998. 

Dois anos depois, sob a assessoria do NCE-USP, o grupo 
elaborou a Proposta de Educomunicação para a Família Salesiana que foi 
assumida pelas escolas salesianas do continente americano num 
evento em 2001. No ano seguinte, dois grandes movimentos 
deram força à educomunicação: 1) as Salesianas assumiram o 
conceito como revitalização do Sistema Preventivo, considerado 
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método e espiritualidade; 2) a criação da Rede Salesiana de Escolas 
no Brasil que assume as linhas de ação para atuação em rede, dentre 
as quais a Educomunicação. 

Esses movimentos levaram o conceito aos cinco 
continentes e a todas as escolas brasileiras através de eventos 
formativos, da práxis educativa e do material didático da Rede 
Salesiana de Escolas (RSE) que agrega escolas mantidas pelas 
Salesianas, pelos Salesianos e outros parceiros, membros ou não da 
Família Salesiana. Assim, a mídia salesiana passou a dar visibilidade 
e a discursar em favor da Educomunicação. Partimos da análise 
dos documentos e livros didáticos da RSE para compreender como 
a rede de ensino passou a orientar seus projetos pedagógicos em 
vista de uma abordagem educomunicativa e chegamos à 
observação participante de encontros e reuniões nas cidades de São 
Paulo, São José dos Campos e Campos do Jordão, em São Paulo. 

O presente trabalho vem somar-se às pesquisas que 
tomam como objeto a análise da prática educomunicativa no 
âmbito das políticas públicas, pois a educomunicação não é 
privilégio exclusivo dos movimentos sociais e das políticas do setor 
público, caracterizados por sua resistência aos parâmetros 
tradicionais de ser fazer educação e/ou comunicação. É possível 
perceber que o conceito tem vocação para dialogar com uma 
educação comprometida com as metas emancipatórias decorrentes 
de uma pedagogia crítica, seja no espaço público, seja na iniciativa 
privada.  

 

Educomunicação possível em redes de ensino 

Até o momento demonstramos que as escolas salesianas 
trazem em seu DNA a valorização das relações interpessoais e do 
protagonismo juvenil que possibilitam a criação de ecossistemas 
comunicativos dialógicos e a possibilidade de diálogo com as 
estruturas formais das unidades escolares, tanto no âmbito da 
gestão quanto do tratamento dos conteúdos curriculares. 
Entretanto, essas escolas não têm sido as únicas a se decidirem por 
uma aproximação mais efetiva em relação ao conceito da 
educomunicação em seu currículo ou atividades de contraturno. 
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Um currículo de ensino formal nessa perspectiva foi 
legitimado pelas normas decorrentes da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e pelas diretrizes para os 
diferentes segmentos do ensino básico, somadas a uma orientação 
pedagógica de valorização do protagonismo dos sujeitos da 
educação: o docente e os próprios estudantes. Ao longo das duas 
primeiras décadas do corrente século, as práticas educomunicativas 
estão sendo pensadas como atividades paralelas ou 
complementares ao currículo.  

Dessa forma, a educomunicação foi introduzida na rede 
pública da cidade de São Paulo, entre 2001 e 2004: como um 
projeto paralelo, não curricular, desenvolvido fora do horário das 
aulas, tendo como meta atender não propriamente uma demanda 
por conteúdos disciplinares, mas colocando-se como prática 
extracurricular, de caráter social, objetivando a redução da 
violência nas escolas públicas da cidade. Após a constatação do 
sucesso do projeto, as autoridades municipais trouxeram a 
educomunicação para dentro do currículo, entendendo-a, como 
elemento substancial para o êxito dos eixos disciplinares 
integradores dos três ciclos do ensino fundamental. 

Muitos eventos na área da Educação e da Comunicação2 
têm sido espaços privilegiados para a difusão de estudos sobre 
experiências na área em nível nacional e internacional. As temáticas 
discutidas no congresso internacional da Confibercom 
apresentaram resultados de experiências educomunicativas de 
redes de ensino como as da Rede Sesi, do sistema COC e da 
própria da Rede Salesiana de Escolas. Parte dos estudos debatidos 
nesses eventos decorreu de monografias defendidas no curso de 
especialização Mídias na Educação (MEC/NCE-USP/UFPE). 

Especificamente na Rede Sesi, duas monografias, 
defendidas em 2012, demonstraram que as ações comunicativas 
dessa rede facilitam uma postura de efetivo diálogo articulando as 

                                                            
2 Congressos como os da ANPED – Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 
em Educação e da INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 
Comunicação – eventos amplamente estudados na dissertação de Claudio Messias, 
defendida em 2011, que será abordada mais adiante; e da Confibercom (Confederação 
Ibero-Americana das Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação), realizado 
em São Paulo, em 2011. 
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práticas educativas, os projetos interdisciplinares e os eventos 
formativos da equipe de educadores. O projeto Desfile Eco-Literário 
foi uma atividade que envolveu alunos e educadores trazendo 
contribuições ao meio ambiente, já que as roupas confeccionadas 
para o desfile se valeram de material reciclado, articulando com 
outras linguagens comunicativas e conhecimento literário. 

Com a criação da Associação Brasileira de Pesquisadores 
e Profissionais em Educomunicação (ABPEducom), em 2012, e 
com os encontros brasileiros de educomunicação, as experiências 
educomunicativas de redes de ensino e colégios ganharam maior 
visibilidade com a divulgação de relatos de experiências e de artigos 
publicados em anais e e-books, conforme identificados nos 
encontros realizados em São Paulo, em 2013, e em Porto Alegre, 
em 2015. 

Esse borbulhar epistemológico demonstra que as 
instituições passaram a abrir espaços graduais em seu interior para 
o florescimento do conceito de “educomunicação possível” nas 
redes marista, franciscana e salesiana, e em colégios particulares, 
dentre os quais, os colégios Bandeirantes, Visconde de Porto 
Seguro e Dante Alighieri, da cidade de São Paulo. Esse processo 
educomunicativo leva ao empoderamento e à autonomia dos 
alunos, no contexto de uma opção por um currículo voltado para 
a formação cidadã que leve em conta o contexto propiciado pela 
sociedade da informação. 

Para ser considerada uma prática educomunicativa, as 
ações precisam estar respaldadas em relações comunicacionais. Em 
monografia do curso de especialização em Educomunicação 
(ECA-USP) que analisou o material digital do Sistema de Ensino 
COC, Jeniffer Melo Rodrigues constatou nele a existência dos 
seguintes requisitos educomunicativos: dialogicidade, democracia, 
participação, mediação, motivação, transdisciplinaridade, inclusão, 
cidadania e uso de mídias, autonomia dos alunos, reflexão, 
criticidade, criatividade, solidariedade, cooperação, o diálogo, o 
protagonismo e a qualificação das relações comunicacionais 
(RODRIGUES, 2013, p. 77). Dessa forma, os conteúdos 
curriculares levaram à produção de comunicação crítica e autoral 
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por meio do diálogo grupal exercitado pela criatividade do discente 
na expressão a partir da produção de mídias. 

No âmbito de instituições de ensino privadas, essa prática 
também pode ser potencializada pela articulação entre a 
comunicação institucional que pode ajudar no fomento de projetos 
educomunicativos que favoreça a participação de todos no 
processo comunicativo. De acordo com Maros, Schmidt e Maciel 
(2010) a prática contribui para tornar mais ágil e ampliar o fluxo de 
informações na comunidade escolar em torno da criação de 
ecossistemas comunicativos mais entrosados com o público 
externo. 

No caso da Rede Marista, é importante destacar, pelos 
relatos apresentados, que o conceito vem se destacando com maior 
incidência em suas obras sociais, pela autonomia que espaços não 
formais de educação apresentam ao educomunicador com diversas 
atividades, dentre as quais com o uso da rádio escolar que desperta 
o protagonismo juvenil por meio do estímulo ao diálogo. Um 
exemplo encontrado em Almirante Tamandaré-PR referiu-se ao 
projeto Eleições no Centro Social Marista Ecológica que 
desenvolveu um processo consciente e socialmente responsável 
para fortalecer a capacidade dos educandos.  

Contudo, há relatos de sua aplicação ensino formal, como 
a implantação do conceito na grade curricular do Centro 
Educacional Marista São José, em Santa Catarina, cuja proposta 
levou à instalação de uma sala temática de linguagens e suas 
tecnologias que ampliou as atividades, denominadas como 
“jornada ampliada”, com a oferta de oficinas que contemplem a 
prática pedagógica educomunicativa. 

Por sua vez, as experiências de escolas franciscanas se 
desenvolvem com ações educomunicativas empreendidas em 
escolas do Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e 
Distrito Federal, relatadas no V Congresso das Escolas 
Franciscanas, ocorrido em Santa Maria, RS, em 2012, com a 
presença de outros estados. Em Curitiba, o Centro Universitário 
FAE, mantido pela Associação Franciscana de Ensino, 
implementa um curso de especialização em Educomunicação, de 
450 horas. É importante destacar que em Santa Maria há um forte 
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trabalho educomunicativo encabeçado pela Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM). 

Em São Paulo, os relatos apresentados a partir de 2010, 
colocam em destaque o trabalho desenvolvido em algumas escolas 
como Bandeirantes, Colégio Visconde de Porto Seguro e Dante 
Alighieri, dentre outros. A seguir, apresentamos algumas ações 
bem-sucedidas realizadas por grupos que atuam independentes ou 
em rede, com a assessoria ou não de consultorias específicas como 
o Laboratório de Mídia e Educação (MEL)3 que atua em vista de 
articular as premissas educomunicativas ao desejo dos colégios de 
associarem tecnologias para melhorar a performance do docente e 
o protagonismo juvenil. Há mais de dez anos, o MEL atende 
colégios privados, dentre os quais: Colégio Gracinha, Escola 
Lourenço Castanho, Escola da Vila e Colégio Objetivo de 
Sorocaba. 

Nessas escolas, as ações em torno de diferentes propostas 
estruturadas com base nas premissas da educomunicação levam os 
alunos à produção midiática coletiva que pode se expressar em um 
documentário audiovisual, uma produção cinematográfica, uma 
revista, dentre outras possibilidades. Nesse processo, eles se 
empoderam do conhecimento de produtores daquela mídia 
específica para se tornarem os produtores culturais como 
aconteceu no projeto Idade Mídia, criado em 2002, no Colégio 
Bandeirantes sob a assessoria dos jornalistas Alexandre Sayad e 
Gilberto Dimenstein. 

Aquela experiência iniciada no contraturno se tornou 
integrante ao currículo escolar em 2016 com a inserção da Oficina 
de Mídias na primeira série do ensino fundamental do 
Bandeirantes. Em seu livro Idade Mídia: a comunicação reinventada na 
escola, Sayad conta como começou o projeto-laboratório que fazia 
uso de linguagens de comunicação aplicadas à aprendizagem, cuja 
intenção se encontrava no uso da comunicação na escola para 
garantir autonomia no aprender e crença na capacidade de 
realização daqueles jovens. Ao adentrar o universo escolar, o Idade 

                                                            
3 O Laboratório é conhecido também por Media Education Lab (MEL) 
<http://mediaeducationlab.com.br>. 

http://mediaeducationlab.com.br/
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Mídia foi se definindo como uma metodologia em comunicação e 
educação, 

com foco na expressão do estudante. A vivência de um ano inclui 
a ampliação de seu repertório cultural e de sua rede de contatos 
sociais, a apropriação dos veículos de comunicação e a produção 
originária de mídia. Trata-se de um espaço transdisciplinar de 
cidadania, criatividade e expressão; um laboratório de 
comunicação à disposição dos estudantes para que eles, 
sobretudo, criem (SAYAD, 2011, p. 35). 

 
Outra experiência paradigmática em escolas paulistas foi 

o projeto Dante em Foco, implantado em 2007 no Colégio Dante 
Alighieri para oferecer possibilidades de os alunos de ensino 
fundamental e médio serem produtores de notícias. O objetivo 
inicial do projeto era levar os alunos à produção de fotos, 
entrevistas e cobertura de eventos dentro da própria escola, o que 
foi mudando com a inserção do estúdio de rádio e com a parceria 
da rádio CBN, de São Paulo; e posteriormente, com o estúdio 
móvel audiovisual montado em um antigo ônibus escolar, em 
2016. 

Ainda nesse ano, três eventos foram marcantes para os 
alunos do Dante. O lançamento do “Focados Book: o manual do 
jornalista mirim”4, produzido pelos alunos para contar sua 
experiência na produção de textos, fotos, de rádio, de televisão e 
de análise de mídia, o início de sua coluna mensal dos alunos no 
blog do jornal O Estado de São Paulo para que alunos do projeto 
escrevam sobre suas produções e um projeto em parceria com uma 
escola pública da cidade.   

Sobre esse projeto, intitulado Educom.GeraçãoCidadã 2016, 
a ideia de sua realização nasceu em uma reunião entre as 
professoras Valdenice Minatel M. Cerqueira e Veronica Cannatá, 
ambas da equipe de Tecnologia Educacional do Dante, e a ex-aluna 
da referida instituição, a educomunicadora Luci Ferraz de Mello. 
Nesse encontro surgiu a ideia de desenvolverem um projeto que se 
estruturasse em práticas dialógicas reflexivas e integradoras de 
alunos do Dante com alunos de uma escola pública, para o 

                                                            
4 Disponível em: <http://migre.me/tZa8S> 

http://migre.me/tZa8S
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desenvolvimento de práticas voltadas ao fortalecimento da 
cidadania nos jovens participantes. Após a aprovação por parte da 
direção do referido colégio, a ex-aluna articulou a aproximação do 
mesmo com a professora Cristina Barroco Massei Fernandes, 
gestora da Diretoria Regional de Educação de Campo Limpo, em 
função de à época estar atuando como assessora do Núcleo de 
Tecnologias para Aprendizagem, da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo. E esta última escolheu um grupo de alunos 
do ensino fundamental II, da unidade escolar CEU Casablanca, 
coordenados pela professora Lucilene Varandas, para participar do 
referido projeto. Esse projeto teve como meta viabilizar que os 
alunos dos projetos Dante em Foco e Nas Ondas do Rádio das 
respectivas escolas pudessem vivenciar, solidariamente, uma 
prática educomunicativa, com análise e produção de mídia. No 
caso, somaram-se a experiência educomunicativa dos vários atores 
envolvidos, que contou também com a participação de membros 
da ABPEducom, como o próprio Prof. Ismar de Oliveira Soares, 
e do Núcleo de Comunicação e Educação, como o Prof. Dr. 
Claudemir Edson Viana, dentre outros. 

Na maioria absoluta dos casos aqui referidos, ficou 
evidenciado que unidades da rede privada de ensino estão 
aplicando, em suas práticas educativas, os referenciais propostos 
pelo Núcleo de Comunicação e Educação (NCE-USP), abrindo-
se, desta fora, ao paradigma da Educomunicação no desenho e 
gestão de suas práticas, impulsionando modelos de exercício do 
mandato da Unesco sobre a alfabetização midiática e 
informacional. 

Como trazem em sua proposição uma intencionalidade 
dialógica, as redes colocam em prática projetos e atividades que 
proporcionam aos alunos a apropriação dos recursos midiáticos 
que os tornam protagonistas na produção de cultura que beneficia 
o espaço escolar e a comunidade escolar, como evidenciam Soares, 
Pereira e Barreto (2014). Entretanto, ainda são mais desenvolvidas 
as dimensões lúdica e didática, necessitando que os ecossistemas 
comunicativos sejam intensificados pela dimensão 
educomunicativa conforme defende Soares (PORTAL DO 
PROFESSOR, 2012). 
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É justamente no contexto de uma rede privada de ensino 
– a Rede Salesiana de Escolas – que a educomunicação chega a 
uma experiência latino-americana e mundial, tema de estudo de 
caso da presente obra. Trata-se de uma abordagem sistêmica, uma 
vez que a instituição assume o conceito a partir do 
amadurecimento de uma reflexão continental sobre como atualizar 
os referenciais da prática educativa salesiana, construído sob os 
pressupostos apresentados por seu fundador, São João Bosco. 
Esse sacerdote italiano era amante do teatro e da literatura popular, 
entendendo que toda educação deveria reconhecer a essencialidade 
do diálogo entre docentes e estudantes, atitude traduzida pela 
expressão italiana denominada amorevolezza. No caso, para as 
salesianas, a educomunicação significava mais que uma proposta 
de alfabetização midiática, passando a representar uma forma de 
gestão das relações no ecossistema comunicativo da escola, 
atualizando, desta forma, o carisma da instituição ao garantir um 
diálogo mais próximo e permanente com a juventude e suas 
múltiplas formas de linguagens. 

 

Plano da obra  

Esta obra divide-se em três partes e apresenta ao seu final 
um encarte ilustrativo contendo organogramas, imagens e 
fotografias da organização salesiana.  

A primeira parte sobre o “conceito” apresenta quatro 
capítulos que discorrem sobre desafio das Salesianas para 
compreender o contexto cultural – nova cultura e seus desafios; em 
seguida, o conceito é discutido em três capítulos que trazem uma 
reflexão epistemológica sobre sua como um novo campo – 
Educomunicação: de sua identificação à legitimação; que proporciona a 
criação de ecossistemas comunicativos e sua materialidade em áreas de 
intervenção. 

Por sua vez, “A Educomunicação e a Educação Salesiana 
– sintonias” é a segunda parte com três capítulos que apresentam 
o projeto salesiano de educação integral, como a Educomunicação atualiza o 
Sistema Preventivo Salesiano e é refletida na mídia e no discurso. Assim, o 
conceito se integrou à concepção de educação salesiana voltada 
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para a natureza comunicativa do ser humano e novos processos 
comunicativos que se integram ao currículo de maneira dialógica e 
colaborativa. 

Finalmente, a terceira parte apresenta as “Práticas 
educomunicativas na Rede Salesiana de Escolas” na formação do 
agente educomunicativo e a presença da educomunicação no material 
didático da RSE e no imaginário da comunidade educativa, o que 
demonstra que a trajetória histórica das Salesianas nas discussões 
educomunicativas foram imprescindíveis para que o conceito fosse 
assumido em sua missão histórica, nos projeto de gestão de uma 
rede de ensino, por meio do desafio de materializar o diálogo 
comunicacional na ação cotidiana de suas unidades escolares. 

A discussão educomunicativa na organização salesiana 
expressa nos próximos capítulos, mesmo tendo sido apresentada 
em 2012, continua atual por se tratar de um registro histórico em 
processo. É nesse sentido que as considerações processuais fazem tanto 
sentido, termo recomendado por Heloisa Penteado, professora 
aposentada da Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo, que participou da qualificação da pesquisa. A cada 
documento publicado ou evento realizado, as Salesianas vão se 
apropriando do conceito, dando sua feição educomunicativa a 
exemplo da proposta multidimensional, de Caterina Cangiá, para 
enriquecer as práticas educomunicativas. De acordo com a 
salesiana italiana, sua proposta se fundamenta em quatro eixos: 
comunicação interpessoal, comunicação com o ambiente, 
comunicação de massa mediada e comunicação com as coisas – 
que será discutida mais adiante. 

Então, vamos apreciar essa experiência que enriquece a 
prática educomunicativa nas escolas.





 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE I 

O CONCEITO 





1. NOVA CULTURA E SEUS DESAFIOS 

 

A partir dos anos de 1990, a expressão “nova cultura” 
passa ser constante nos documentos e notícias do Instituto das 
Filhas de Maria Auxiliadora (FMA), também conhecidas por 
Salesianas. Ao perceber as transformações que a sociedade 
contemporânea enfrentava, o grupo saiu em busca por respostas 
para sua missão educativa junto aos jovens, integrando discussões 
locais, continentais e mundiais junto aos mais diversos grupos 
institucionais e acadêmicos.  

Nessa década, a Organização de Cooperação e de 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) apontavam que os países 
mais ricos estavam dependendo, cada vez mais, da criação, 
distribuição e uso da informação e do conhecimento em âmbitos 
tecnológicos e do capital humano (OCDE, 1991). Era a sociedade 
do conhecimento se expressando em uma sociedade em rede 
estabelecida em fluxos comunicacionais (CASTELLS, 1999) ou 
ainda numa comunicação generalizada que permitia às pessoas 
tomarem a palavra para o aumento da circulação das informações 
(VATTIMO, 1992).  

Todo o desenvolvimento tecnológico dessa sociedade 
fomentava a possibilidade de uma comunicação horizontal do tipo 
conexão global-local levando as pessoas a uma maior participação, o 
que superaria o primeiro estágio da divisória digital em torno do 
acesso. Para Castells (2003), o foco agora no fato do cidadão 
comum poder dar sua contribuição para a melhoria, o 
desenvolvimento e o aprimoramento das aplicações e usos das 
tecnologias. 

Percebendo que esses avanços tecnológicos ignoravam os 
processos de comunicação que os ecossistemas comunicativos 
proporcionavam, além de contrapor-se às sociedades e culturas 
(MARTÍN-BARBERO, 1997), o mesmo passou a ser averiguado 
à luz das teorias de comunicação, culminando com a identificação 
do paradigma da Educomunicação que contempla uma perspectiva 
cultural capaz de levar os atores sociais a um processo de 
emancipação e exercício da cidadania.  

Ao discutir os desafios desse cenário, as Salesianas 
fomentavam práticas comunicativas em suas comunidades locais 
que ganhavam visibilidade mundial através de seus instrumentos 
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informativos. Um exemplo dessa atuação se deu com as discussões 
em torno da interface Comunicação/Educação/Cidadania, 
iniciada na América Latina, que ultrapassou as fronteiras, 
permitindo que o conceito fosse assumido em nível mundial. 

 

Teorias da comunicação para esses tempos 

Para essa sociedade em mutação já não serviam teorias 
que contemplassem palavras de ordem como manipulação, persuasão, 
influência e funções, próprias da teoria funcionalista ou pesquisa 
administrativa, cujo foco rescindia sobre a análise dos efeitos. Era 
preciso superar os estudos de manipulação da indústria cultural ou 
das relações entre consumidor e objeto de consumo, em vista de 
uma abordagem sobre as práticas de produção cultural. 

Nesse sentido, Mauro Wolf (2008) critica tanto as 
pesquisas administrativas quanto a Teoria Crítica por não terem 
aprofundado determinados aspectos. As primeiras cristalizaram-se 
dentro dos quadros institucionais da indústria cultural, 
negligenciando aspectos cruciais. Já a segunda, originária da Escola 
de Frankfurt, sendo capaz de oferecer uma compreensão da 
sociedade como totalidade, privilegiou a abordagem especulativa 
sobre o método empírico, tendo dificuldade em passar do plano 
das descrições gerais do sistema global dessa mesma indústria 
cultural para a análise dos processos de comunicação.  

É no âmago dos Estudos Culturais, proveniente dos 
estudos britânicos, que na América Latina se desenvolve a Teoria 
da Recepção, promovendo a compreensão dos fenômenos da 
comunicação enquanto processos comunicativos carregados de 
dimensão cultural que levam os atores sociais a se posicionarem 
como autônomos, críticos e criativos. Essas mudanças sociais 
acabam impactando as identidades culturais por meio da 
desintegração das identidades nacionais, ao mesmo tempo, em que 
as torna híbridas pela possibilidade de resistência à globalização 
(HALL, 1999). 

Um marco dessa trajetória é a obra Dos Meios às mediações 
(1987) de Jesus Martín-Barbero que se concentra nas mediações 
enquanto entorno e artefatos, configuradas em matrizes culturais 
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distintas, a saber: os meios, os sujeitos, os gêneros e os espaços. É 
nesse emaranhado de mediações culturais que as práticas 
comunicativas e educativas foram brotando em torno dos 
processos de comunicação popular e alternativa, bem como de 
programas de educação popular. Nesse universo cultural, as 
diversas expressões políticas e comunicativas se articulam e se 
manifestam, configurando-se em um processo de recepção no qual 
interagem o receptor, as mediações e os meios.  

Ampliando essas discussões, Martín-Barbero (2003) traça 
um novo mapa das mediações, agrupando-as em “mediações 
culturais da cultura” – cotidianidade familiar, temporalidade social e 
competência cultural – da obra seminal de 1997; e “mediações 
comunicativas da cultura” – sociabilidade, tecnicidade, ritualidade e 
institucionalidade. Um mapa que se move em dois eixos articulando 
as relações em torno da comunicação, cultura e política. 

Diante disso, podemos dizer que não foi a perspectiva 
britânica que fez emergir essa compreensão latino-americana a 
partir da cultura, pois já havia nesse território, reflexões em torno 
do vínculo entre comunicação e organização popular no sentido de 
produzir iniciativas que rompessem com o modo vertical de 
transmissão dos ideais de desenvolvimento. Na década de 1970, 
essas reflexões foram embaladas pela obra Pedagogia do Oprimido, de 
Paulo Freire, que exerceu forte influência na orientação de 
estratégias de comunicação popular, alcançando difusão mundial. 

Não apenas no âmbito da educação informal, mas 
também na educação formal essa perspectiva vai ganhando força, 
apesar da resistência do sistema educativo que enxerga a 
tecnicidade midiática como dimensão estratégica da cultura que poderia 
contribuir com a instituição escolar na compreensão das mudanças 
pelas quais a sociedade passa (MARTÍN-BARBERO, 2003). 
Entretanto, de acordo com Soares (2000), isso não acontece 
porque a escola olha com desconfiança essa dimensão que poderia 
se tornar um desequilibrador das ambiências das aprendizagens 
herdadas por tradição. 

Outro pesquisador que aprofunda as vantagens dessa 
concepção é Jorge Huergo (2000) que enfatiza que tanto o conceito 
de cultura midiática quanto de tecnicidade ajudaria a cultura escolar 
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a compreender as transformações culturais em torno da 
interpelação Comunicação/Educação. Em sua concepção, os 
discursos públicos e os relatos midiáticos levam à constituição de 
uma gramaticalidade própria que modifica os modos de percepção 
e de experiência social dos envolvidos. 

Portanto, o que regula a interação na vida cotidiana e os 
usos dos meios e das múltiplas trajetórias de leituras ligadas às 
condições sociais do gosto individual e social são os sentidos do 
olhar, do escutar e do ler. Para Jesus Martín-Barbero, isso está 
ligado aos cenários e às rotinas de recepção, à negociação de 
sentido, tornando-se desafio para a observação dos processos 
comunicativos nas instituições educativas. 

Ao reivindicar o papel ativo do receptor, esses estudos 
colocaram em evidência a complexidade dos processos de 
interpretação pelas práticas e apropriações culturais dos sujeitos ao 
transmitirem mensagens a seus grupos socioculturais 
(CANCLINI, 1999). Com a expansão da internet, a ambiência 
comunicacional propiciou novos atributos ao receptor tornando-o 
um sujeito operador, leitor-produtor e interagente – expressões de 
Eugênio Trivinho, Liliane Brignol e Alex Primo, respectivamente 
(COGO; BRIGNOL, 2011). 

No ciberespaço, a possibilidade de participação é 
ampliada significativamente graças aos hipermeios que vão 
emergindo do ecossistema dos meios massivos para transformá-
los em vista da abertura de novos espaços participativos de 
comunicação por meio do estudo da hibridização das linguagens e 
convergências dos meios que privilegiam os discursos midiáticos. 
Para Scolari (2008), seria preciso ir além do conceito de mediação 
da obra berberiana em direção ao de hipermediação para responder 
aos desafios contemporâneos. Mais que rupturas, o autor espanhol 
vê continuidades entre as duas propostas, já que permite que haja 
um olhar diferenciado para os processos comunicativos, dando ao 
discurso outra perspectiva. 

Esse ecossistema comunicativo envolvo nas tecnológicas, 
também denominado por Terceiro Entorno (ECHEVERRÍA, 
2000) propicia uma diversificação de saberes na sociedade 
enquanto teia de conhecimento que capacita os alunos para 
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compreenderem a sociedade a partir de uma formação global e 
transforma as estruturas tradicionais em processos que se organiza 
por novas configurações que integram o espaço físico ao virtual. 
Para Javier Echeverría, cabe à escola abrir suas portas para que a 
contribuição trazida por seus alunos adentre seu interior. 

Nesse universo cibercultural, as mudanças se dão de 
maneira mais veloz, graças a uma recombinação cultural 
potencializada pelos espaços de compartilhamento entre os 
sujeitos ativos (LEMOS, 2009). No interior das comunidades 
virtuais, os espaços de sociabilidade são sustentados por trocas e 
relacionamentos que ampliam o conhecimento coletivo e a 
apropriação pelos interlocutores (SAAD, 2010). Contudo, esse 
universo está carregado de desafios que exigem novas habilidades 
e competências que se fortalecem no interior das comunidades 
virtuais que têm seus próprios estatutos éticos, uma vez que é cada 
indivíduo quem decide unilateralmente a relação ética de suas 
atividades no mundo virtual (SAAD, 2009). 

Esse contexto cibercultural permeado de desafios para 
educadores pode também se constituir em espaço ideal para a 
construção de um ecossistema comunicativo carregado de relações 
democráticas, dialógicas e interdiscursivas. É nesse contexto que 
escolas e redes de ensino têm buscado alternativas para 
compreenderem os processos socioculturais em sua concepção 
científica, filosófica e comunicativa.  

No caso das Salesianas, a expressão nova cultura tornou-se 
o fio condutor para além de suas questões internas. Elas faziam as 
mesmas discussões sobre as teorias de comunicação que 
aconteciam no território latino-americano, situação que levou esse 
grupo a identificar na Educomunicação a resposta que tanto 
buscavam. Isso porque o paradigma educomunicativo floresce nas 
ações de comunicação alternativa e popular a partir da Teoria Crítica 
e dos Estudos Culturais. Essas práticas foram referendadas pelas 
ideias de Paulo Freire para quem o processo dialógico no processo 
educativo era essencialmente comunicativo, estabelecido pela 
colaboração decisiva do aluno que não era apenas um receptáculo 
de informações. 
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Assim, pesquisadores e especialistas que atuavam na 
inter-relação Comunicação/Educação desenvolveram produções 
midiáticas nos centros populares, voltados para a apropriação das 
técnicas em vista de uma transformação social. Podemos dizer que 
a Educomunicação nasce a partir dos processos culturais de 
maneira dialética, dialógica e polifônica, mediados por agentes 
culturais atentos às proposições dos meios de comunicação de 
massa por meio da leitura crítica deles, do estudo da educação para 
a comunicação e de uma mediação tecnológica que valoriza os 
sujeitos em questão. 

Essas teorias apontam para a existência de uma dialética 
processual que valoriza os contextos sociais a partir da interação 
de vozes que emergem no interior dos discursos (BAKTHIN, 
1981) e no agir comunicativo que institui as competências 
comunicativa e argumentativa na negociação de sentidos 
(HABERMAS, 1989). Somam-se a este posicionamento a Teoria da 
Ação de Umberto Galimberti como condição de emancipação 
humana enquanto exercício da ação e não como utilização de 
inovações. Da mesma forma, as mediações de tecnicidade, 
institucionalidade, sociabilidade e ritualidade incorporam-se à área de 
mediação tecnológica em seus processos comunicativos, pontos que 
serão aprofundados no terceiro capítulo.



2. EDUCOMUNICAÇÃO: DE SUA 

IDENTIFICAÇÃO À LEGITIMAÇÃO 

 
Conforme discorrido no capítulo anterior, a discussão em 

torno da sociedade contemporânea identificada como “nova 
cultura” pela educação salesiana levou à identificação de um novo 
campo de estudo graças às teorias de comunicação que apontavam 
para a necessidade de valorização da cultura, concomitante com o 
levantamento das atividades desenvolvidas no território latino-
americano que tinham por motivação a perspectiva freireana. 

Assim, a interface Comunicação/Educação esteve sob o 
olhar de diversos pesquisadores latino-americanos, a partir da 
perspectiva dos estudos sobre a cultura, examinando o contexto 
em que foram sendo construídas as diferentes teorias de 
Comunicação. A passagem da década de 1990/2000 presenciou 
uma convergência significativa nesses estudos em que diferentes 
pesquisadores latino-americanos tomaram a si a reflexão sobre a 
inter-relação entre os dois campos científicos.  

Nesse percurso, o diálogo problematizador de Paulo 
Freire é recuperado por Mario Kaplún para formulação de sua 
teoria da comunicação educativa que capacita os sujeitos no processo 
de recepção e produção de informações. Ainda, José Luiz Braga & 
Regina Calazans apresentam questões emergentes para os dois 
campos que necessitariam de novos olhares nessa interface. 

Ao lado da crítica de Jesus Martín-Barbero que apontou 
os descompassos da Educação frente à Comunicação, Jorge 
Huergo enxerga esse novo contexto cultural como uma topografia 
diferenciada que precisaria de novos ângulos de análise. Contudo, 
é Ismar de Oliveira Soares que apresenta a perspectiva 
epistemológica do reconhecimento da existência de um terceiro 
espaço autônomo interdiscursivo e transdisciplinar denominado 
Educomunicação. 

 

Paulo Freire: seu diálogo problematizador  

Falar em Paulo Freire é ter presente a dimensão da 
comunicação horizontal e democrática que rege as relações 
educativas. Em sua visão, o diálogo se constitui como 
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problematizador de situações, de conteúdos, de fatos reais e 
existenciais que levam ao retorno crítico da ação humana porque 
reconhece a realidade do educando com suas incidências culturais 
e linguísticas como inerentes ao processo educativo. Essa educação 
é baseada numa relação social e igualitária em que educadores e 
educandos atuam num processo interdependente, existente pelo 
encontro entre os sujeitos de determinado contexto sociocultural.  

Para Freire (1983), ser dialógico é empenhar-se na 
transformação constante da realidade por meio de uma 
dialogicidade que se estabelece no humanismo e na relação 
educativa pautada no diálogo. Por este motivo, critica a educação 
bancária que prima pela transmissão de conteúdos, levando o 
educador a ser apenas um disciplinador da entrada dos alunos no 
mundo, perpetuando a memorização sem sentido. Ao contrário, 
defende a proposta de uma prática educativa libertadora que desafie os 
estudantes a pensarem (a si mesmo e ao mundo) sem dicotomizar 
a relação. Nesse ato educativo, o processo se dá pela interação 
entre “seres inacabados, inconclusos, em e com uma realidade que, 
sendo histórica, também, é inacabada” (FREIRE, 1983, p. 70). 

Sua obra Pedagogia da Autonomia, publicada em 1996, 
propunha ruptura com os padrões pedagógicos tradicionais, 
tornando-se alternativa aos educadores e pesquisadores latino-
americanos que buscavam novos instrumentos teóricos e 
metodológicos para compreender os novos modos de percepção e 
de linguagem que estavam emergindo (ALVES, 2007, p. 42). 

Assim, muitos pesquisadores tomaram Paulo Freire 
como fundamento de suas reflexões em torno da inter-relação 
Comunicação/Educação. Seu diálogo problematizador fora 
reconhecido como metodologia e filosofia para o trabalho 
presencial e no ciberespaço, já que este ultrapassa o sentido 
tecnológico, em direção a um ato comunicativo que implica 
reciprocidade na dimensão pedagógica, metodológica e ideológica 
(APARICI, 2011). 
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Mario Kaplún: a comunicação educativa e popular  

Da mesma forma que o educador brasileiro Paulo Freire, 
o argentino Mario Kaplún, que atuou no Uruguai, identifica e 
dissemina a abordagem instrumental do relacionamento entre a 
educação e o mundo representado pelos meios de comunicação. 
Para o autor, esse processo de comunicação centrado na 
transmissão unidirecional de mensagens precisa ser superado, pois 
leva apenas à memorização de conteúdos narrados pelo educador. 
Para dar o salto, a educação precisaria educar para a libertação, para 
a problematização, levando seus alunos a serem investigadores 
críticos que saibam dialogar com o educador, considerado também 
um investigador crítico. 

Partindo dos conceitos de prática educativa libertadora e 
prática de liberdade, Kaplún (1984) constrói uma pedagogia da 
comunicação educativa ao propor um modelo pedagógico centrado no 
processo com uma comunicação centrada mais na pessoa que nos 
conteúdos ou resultados. Faz, assim, uma clara opção por uma 
educação libertadora e transformadora, estabelecida em rede de 
interações entre os agentes sociais por meio de troca de 
experiências no ambiente educativo. 

Sua proposta é resultado de seu trabalho com a 
comunicação vivenciada em grupos e movimentos populares nos 
quais identificou a repetição do tradicional processo de 
transmissão unidirecional. Ao denunciá-lo, o comunicador sugere 
uma prática dialógica que valorize a interlocução e desenvolva a 
competência comunicativa dos agentes. Para tanto, não exclui a 
presença dos meios na Educação, “desde que sejam aplicados 
crítica e criativamente, a serviço de um projeto pedagógico [que 
ultrapasse] a mera racionalidade tecnológica”, ou seja, esses meios 
seriam promotores do diálogo e da participação, tornando-se “não 
meios que falam e sim meios para falar”. (KAPLUN, 1999, p. 74) 

Além da vertente cognitiva da educação, o pesquisador 
aponta como imprescindível a valorização de uma sociedade global 
humanizante, “edificada sobre o diálogo, a cooperação solidária e 
a reafirmação das identidades culturais” (KAPLUN, 1997, p. 75). 
Somente nessa dinâmica, em que os sujeitos passam a atuar 
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dialogicamente em direção ao surgimento de uma participação 
política e social, é que pode ser superada a compreensão 
instrumental da mídia e das tecnologias em favor de uma 
comunicação educativa. Trata-se, segundo Kaplún (1999, p. 68) de 
“uma leitura da Pedagogia a partir da Comunicação e de uma 
leitura da Comunicação a partir da Pedagogia”. 

 

Martín-Barbero: descompassos entre os campos  

Como há um grande descompasso entre Comunicação e 
Educação, Martín-Barbero (1996) propõe que a temporalidade na 
Comunicação se materializa como tecnicidade mediática – dimensão 
estratégica da cultura, conforme argumentamos no primeiro capítulo. 
De acordo com o pesquisador, esse distanciamento se dá porque a 
comunicação pedagógica está embasada no texto impresso e na 
transmissão de conteúdos que prolongam a temporalidade do 
saber e ignora a dialogicidade capaz de romper a centralização da 
palavra autorizada e realizar transformações nas relações sociais.  

Mais que uma questão de meios, esse cenário 
comunicativo deveria ser fim para a escola transformando seu 
interior para encontrar-se com a sociedade. A simples introdução 
de tecnologias na escola pode incorrer em situação desastrosa por 
ocultar os reais problemas frente à modernização, ao invés de 
inseri-la em um ecossistema comunicativo que se exprime em 
experiência cultural. Para Martín-Barbero (1996, p. 11), é preciso 
identificar “como permanecer neste novo cenário, onde o processo 
de aprendizagem mantenha o seu encanto”. 

Suas reflexões concentram-se sob o prisma da cultura, 
evidenciando um distanciamento entre a escola e a mídia a partir 
da compreensão da Comunicação, que além de um conjunto de 
novos aparatos tecnológicos, é também compreendida como um 
novo sensorium. Sendo assim, a Comunicação apresenta novas 
sensibilidades e outros modos de perceber, de sentir e de 
relacionar-se com o tempo e o espaço. Em sua visão, os meios de 
comunicação e as tecnologias da informação são desafio cultural 
para a escola, crivando uma brecha cultural entre os que ensinam 
e os que aprendem. 
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Em sua análise, evidencia que os meios causam uma 
revolução devido a suas formas de transmissão, de circulação do 
saber e de constituição de novos âmbitos de socialização. Diante 
disso, a escola só poderá intervir se assumir a tecnicidade midiática 
como uma dimensão estratégica da cultura, superando a concepção 
instrumental dos meios e das tecnologias como exteriores a seu 
processo pedagógico, vindo apenas para modernizar a transmissão 
do conhecimento. 

Essa concepção encontra-se evidenciada nas práticas, nos 
projetos educativos dos ministérios de educação e nos discursos da 
Unesco. Não enxergando os meios como seu inimigo, o sistema 
educativo deixaria de ignorar que os jovens estão vivendo imersos 
nas práticas comunicativas da sociedade. Assim, o uso criativo, 
pedagógico e crítico dos meios na escola, levaria o educador a ser 
formulador de problemas, provocador de interrogações, 
coordenador de trabalhos em equipe, sistematizador de 
experiências e de memória viva da instituição ao possibilitar o 
diálogo entre as gerações (MARTÍN-BARBERO, 1996, p. 12). 

 

Braga & Calazans: “questões delicadas” na interface  

Continuando as indagações, José Luiz Braga e Regina 
Calazans se voltam para a Comunicação/Educação, identificando 
questões delicadas que adentram o âmago uma da outra sem chegar a 
provocar a existência de uma área independente. Os autores 
apresentam seis ângulos de análise desses campos em vista de uma 
observação estabelecida numa intencionalidade educativa. 

Ao observar cada um deles, Braga & Calazans (2001) 
justificam que os primeiros não dão conta das questões dessa 
interface, a saber: a (1) educação para os meios, a (2) leitura crítica 
deles, a (3) entrada da mídia nos processos da escola e na (4) 
aprendizagem que se vale de processos midiáticos. Somente a 
partir do ângulo que aponta para os (5) diferentes modos como a 
mídia e a escola disponibilizam as atualizações do conhecimento é 
que vai se percebendo uma possibilidade maior de convergência 
nessa interface. No entanto, os pesquisadores não consideram essa 
perspectiva como a ideal e propõem a (6) interdisciplinaridade para 
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analisar os processos específicos em que um campo influencia no 
pensar o outro. 

Ao falar sobre a aprendizagem, os autores afirmam que a 
sociedade reconhece três espaços de aprendizagem – a família, a 
cultura e as aprendizagens práticas do fazer. Sendo um campo 
polêmico carregado de conflitos, propostas e tendências, o sistema 
educacional reconhece a necessidade de dar respostas aos desafios 
que a sociedade lhe apresenta. Diante disso, seleciona as 
aprendizagens a serem abordadas educacionalmente, deixando outros 
temas ao encargo da cultura, da família, das experiências vivenciais 
e das ações dos indivíduos.  

Diante desse cenário, Braga & Calazans (2001, p. 70) 
acreditam que o ângulo da interdisciplinaridade dará maior 
contribuição à interface por sua perspectiva transdisciplinar que 
permite que os “processos, conceitos e reflexões de um campo 
sejam postos, todos, a serviço do desenvolvimento do outro 
campo, através de um trabalho em comum”. 
 

Jorge Huergo: contexto cultural de uma topografia  

Compreendendo a Comunicação/Educação sob o 
prisma da cultura, tendo Jesus Martín-Barbero como precursor 
nessa área, Huergo (2000) reconhece a interface como uma 
topografia, isto é, como um espaço visivelmente diferente daqueles 
que o circundam. Nesse sentido, admite ser possível adentrar esse 
território por três possíveis áreas de confluência, quais sejam: as 
relações entre instituições educativas e horizontes culturais; as 
relações entre a educação e os meios de comunicação; e as relações 
entre educação e novas tecnologias.  Considerando o espaço de 
intersecção entre as duas áreas como uma confluência de diversas 
perspectivas teóricas e práticas socioculturais, o pesquisador 
argentino afirma que as questões em torno da interface superam as 
meras práticas e reflexões da vinculação entre os meios, as 
tecnologias e a educação.  

Huergo (2000, p. 8) aponta os sentidos hegemônicos dos 
campos para ultrapassar o sentido do “para” nos termos educação 
para a comunicação e comunicação para a educação. Em sua visão, o 
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conector “para” está carregado de instrumentalização, já que a 
Comunicação requerer alcançar efeitos educativos e a Educação, 
uma comunicação harmoniosa. Sendo desafiadas pela cultura atual, 
as instituições educativas precisam encontrar respostas que 
articulem o saber da instituição educativa com as sociedades 
modernas para assumir as práticas culturais cotidianas para além da 
produção da lógica escritural.  

Nessa perspectiva de uma formação cultural emergente, 
as instituições podem articular projetos interdisciplinares na 
interface Comunicação/Educação a partir de abordagens que se 
cruzam, valorizando os processos de formação da identidade dos 
sujeitos. Para o pesquisador, tal perspectiva levaria à construção 
criativa de uma pedagogia crítica das mediações culturais que 
permitem a reconexão entre cultura e política, além de uma ação 
formadora de identidades. 

 

Ismar de Oliveira Soares: sistematização do campo 

Concomitante à pesquisa de Martín-Barbero (1996), 
Huergo (2000) e Braga & Calazans (2001), Soares (1999) toma o 
mesmo objeto de estudo para afirmar ao final a existência de um 
campo autônomo que não quer retirar o que é próprio da 
Comunicação ou da Educação, mas que se constitui sob a forma 
de um novo paradigma alternativo como resposta às inquietações 
dos referidos autores latino-americanos.  

Para chegar a essa constatação, o Núcleo de 
Comunicação e Educação (NCE/USP) realizou uma pesquisa, 
entre os anos de 1997/1999 a partir de uma amostra composta por 
178 especialistas de doze países da América Latina e iberoamérica. 
Ficou evidente que a inter-relação Comunicação/Educação estava 
se expressando de forma coerente na prática social.  

Em sua tese, Patrícia Horta Alves (2007) detalha o 
processo metodológico dessa pesquisa financiada pela Fapesp, 
cujos dados foram publicados na extinta Revista Contato, editada 
pelo senador Artur da Távola, em Brasília. Foram 25 entrevistas 
em profundidade realizadas com Heloisa Penteado, José Manuel 
Moran, Guillermo Orozco e Mario Kaplun. Dois workshops com 
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Jesus Martín-Barbero e Dov Shinar, além de dois seminários, um 
nacional e outro internacional.  

Nela se constatou que os especialistas e agentes culturais 
estavam atuando, de forma similar em termos de referenciais 
teóricos e da prática metodológica, em diferentes espaços, como 
centros de produções midiáticas, de educação não formal ou em 
ambientes voltados à educação formal. Sua atuação se dava em 
áreas específicas, a saber: estudos epistemológicos (50%), em 
projetos de educação para a comunicação (47,16%), no uso das 
tecnologias na educação (30%), na gestão da comunicação no 
espaço educativo (19%), em comunicação cultural com ênfase nas 
várias linguagens (4%) e no uso de comunicação em ações voltadas 
à cidadania (3%).  

O fato levou o pesquisador a identificar um campo de 
atuação que se expressava em diferentes saberes, por ele 
denominados como áreas de intervenção. Inicialmente, ficaram 
evidentes quatro áreas: educação para a comunicação, mediação tecnológica 
na educação, gestão da comunicação nos espaços educativos e reflexão 
epistemológica sobre o novo campo. Pesquisas complementares 
identificaram outras áreas reconhecidas por Soares (2011), a saber: 
expressão comunicativa através das artes (SCHAUN, 2000), pedagogia da 
comunicação (PENTEADO, 2000) e produção midiática em função da 
educação. 

A sistematização do campo como está constituído hoje, 
confirmou as hipóteses iniciais de que um novo campo já existia e 
havia se tornado autônomo, estruturando-se como um novo 
paradigma discursivo transversal que se estabelecia de maneira 
processual, midiática, transdisciplinar e interdiscursivo, 
organizando-se na prática social através das áreas de atuação.  

Quanto ao neologismo escolhido para designar o novo 
campo, trata-se da ressemantização do termo Educomunicação que 
vinha sendo utilizado pela Unesco para designar parâmetros 
didáticos voltados à educação para a comunicação. Também estava 
em consonância com o designativo operacional educomunicador que 
Mario Kaplún utilizava para identificar o praticante da ação 
denominada comunicação educativa. 
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Na década de 1980, a Unesco reunira especialistas de 
diferentes países com o fim de estudar as relações entre o mundo 
da Educação e da Comunicação, sendo que de seu estudo resultou 
o documento A Educação em matéria de Comunicação. Em 1982, por 
exemplo, organizou o Simpósio Internacional sobre a educação 
para os meios com a participação de 19 países. Na segunda metade 
dos anos 90 apoiou os Seminários Latino-americanos de Educação 
para a Televisão no Chile (1988 e 1990), Brasil (1986) e Argentina 
(1988) com vistas à sistematização dos referenciais que davam 
sustentação às propostas de educação para a comunicação no 
continente (Soares, 1999, p. 29-31).  

Os trabalhos animados pela Unesco tinham a intenção de 
fortalecer a compreensão da inter-relação Comunicação/Educação 
e as formas de viabilizar a democratização da comunicação. Sua 
caminhada continua na mesma direção, como evidencia a 
publicação Media and Information Literacy (2011) e o evento V Global 
Mil Week que se realizou em São Paulo, em 2016, com foco na 
educação midiática e informacional – entretanto, abrindo 
possibilidades para discussões da Educomunicação a partir da 
perspectiva do NCE-USP.  

Enquanto novo campo do saber, a Educomunicação 
ganhou publicidade com a divulgação de seus resultados (1999) e 
com o verbete educomunicazione publicado no dicionário italiano La 
comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche (2003), ambos assinados 
pelo professor Ismar de Oliveira Soares.  

Reproduzimos aqui duas definições apresentadas pelo 
autor, em textos posteriores, em que a Educomunicação é:  

o conjunto das ações inerentes ao planejamento e avaliação de 
processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer 
ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais 
ou virtuais, assim como a melhorar o coeficiente comunicativo 
das ações educativas, incluindo as relacionadas ao uso dos 
recursos da informação no processo de aprendizagem. 
(SOARES, 2001, p. 43). 

Conjunto de ações voltadas para a criação de ecossistemas 
comunicativos abertos e criativos em espaços educativos, 
favorecedores tanto das relações dialógicas entre pessoas e 
grupos humanos como de uma apropriação criativa dos recursos 
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das informações nos processos de produção da cultura e da 
difusão do conhecimento. (IDEM, 2006, p. 93). 

 
Pontuando essas definições, realizadas em momentos 

distintos, vemos que o conceito vai sendo aprimorado devido às 
vozes que vão sendo agregadas nos contextos de prática. A 
segunda definição enfoca precisamente o ecossistema 
comunicativo, o locus da prática educomunicativa, lugar em que 
deve brotar a apropriação criativa dos recursos tecnológicos que se 
transformam em produção cultural e difusão do conhecimento. 

Sendo promovida na perspectiva da dialogicidade, a 
Educomunicação se propõe a romper o conceito de verticalidade 
das relações em vista da ampliação do uso da palavra. Nesse 
cenário, surgem desafios a serem elucidados pelos coenunciadores 
em uma mediação de intervenção social pautada no pensamento 
complexo, capaz de abandonar a fragmentação e escolher a 
interdisciplinaridade como espaço e condição do pensamento e da 
ação (SOARES, 2009, p.10). 

 

Educomunicação no pensamento latino-americano  

De Paulo Freire, o conceito da Educomunicação herdou 
o caráter dialógico que promovem relações igualitárias entre os 
sujeitos sociais. Mesma situação evidenciada na comunicativa 
educativa de Mário Kaplún, fundamento essencial na proposta 
educomunicativa por ampliar as relações comunicativas dos 
agentes do processo educativo, graças ao desenvolvimento da 
competência comunicativa que possibilita chegar à dimensão social 
de uma educação libertadora. 

Respaldada por esses conceitos, a Educomunicação 
ganha ainda mais destaque com a proposta de dimensão estratégica da 
cultura de Jésus Martín-Barbero que aponta para um novo sensorium 
capaz de reconhecer as sensibilidades que afloram dos modos de 
perceber, sentir e relacionar-se com o tempo e o espaço. 

Ao valorizar as perspectivas apresentadas por Braga & 
Calazans (2001) e Huergo (2000), a Educomunicação assume a 
interdisciplinaridade como ângulo de análise e a transversalidade 
dos projetos comunicativos e educativos a partir da dimensão 
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cultural por uma instituição educativa que se propõe a eliminar suas 
distâncias ou descompassos da educação em relação à comunicação. 
Assim, a dimensão cultural leva os promotores de projetos a 
propostas de ação em vista da construção criativa a partir das 
mediações culturais, da tecnicidade e na cultura midiática.  

Desta forma, como paradigma discursivo e transversal, o 
conceito está aberto ao diálogo com a cultura para fortalecer os 
ecossistemas comunicativos que melhorem a comunicação no interior 
das organizações, graças à dialogicidade que é cultivada em seu 
interior, por meio do rompimento da verticalidade dos 
relacionamentos.





3. ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS 

 

Um ecossistema é formado por seres vivos e pelo 
ambiente físico que se relacionam dinamicamente na natureza. A 
noção de comunicativo enquanto novo sensorium surge das 
pesquisas de Walter Benjamin, teórico da Escola de Frankfurt, no 
que concerne a identificar as relações de produção e 
transformações culturais produzidas pelas tecnologias da 
comunicação e da informação. 

O termo ganhara força com a concepção de ecologia 
cognitiva de Pierre Lévy que evidencia uma rede interativa entre os 
atores humanos, biológicos e técnicos no ciberespaço. Contudo, 
foi Martín-Barbero (1996) quem propôs o ecossistema comunicativo 
como experiência cultural num entorno informacional que suscita 
novas sensibilidades e novos modos de percepção. 

Sua integração ao universo de significados próprios da 
modalidade simbólica representada pela Educomunicação, 
enquanto espaço físico ou virtual em que as relações humanas, se 
deu à partir da pesquisa do NCE-USP identificou que um ecossistema 
comunicativo pode ser mais aberto e acolhedor ou mais fechado e 
restrito, sendo a primeira realidade a meta da Educomunicação. 

Resultado de uma ação conjunta do agir humano e de 
suas ações educativas, o ecossistema comunicativo é constituído pela 
intervenção dos agentes sociais. Soares (2002a, p. 125) define-o 
como “a organização do ambiente, a disponibilidade dos recursos, 
o modus faciendi dos sujeitos envolvidos e o conjunto das ações que 
caracterizam determinado tipo de ação comunicacional”. 

Por estar aberto às transformações culturais, o conceito 
recebe novas concepções que enriquecem seu modus faciendi, como 
demonstram a aproximação dos conceitos de ecossistema comunicativo, 
Terceiro Entorno e Teoria da Ação (SOARES, 2010a). O mesmo ainda 
recebeu ampliação para compreensão das relações interpessoais a 
partir dos conceitos de ground/modulação de Pierre Babin (apud 
SILVA FILHO, 2004); de alteridade de Emanuel Lévinas; e de eu/tu 
de Martín Buber (apud MACHADO, 2009). 

Assim, a tecnicidade entendida como dimensão estratégica da 
cultura encontra respaldo nas estratégias de ação que permitem aos 
agentes sociais transitarem pelos entornos natural, urbano e do 
ciberespaço conforme delineia Javier Echeverría ou ainda numa 
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perspectiva de responsabilidade humana diante das técnicas e 
tecnologias como argumenta Umberto Galimberti. Tudo isso 
potencializa as relações interpessoais e o crescimento do 
ecossistema comunicativo. 

Seguindo esse caminho teórico, esse capítulo discute 
como o conceito de ecossistema comunicativo proposto por Martín-
Barbero foi ressemantizado e agregou outros conceitos que lhe 
deram nova amplitude devido aos projetos assessorados pelo 
NCE-USP, às releituras educomunicativas de documentos do 
Ministério da Educação e às reflexões epistemológicas. 

 

Ecossistema comunicativo: de Martín-Barbero a Soares 

Para Martín-Barbero (1996), a sociedade contemporânea, 
envoltura em torno do progresso da técnica e da tecnologia, 
configura-se em um entorno comunicativo denominado por 
ecossistema comunicativo, tendo tanta importância quanto o entorno 
ecológico e institucional. Em sua concepção, esse ecossistema é 
constituído pela experiência cultural, carregado de novas 
sensibilidades e novos modos de perceber, de sentir e de se 
relacionar com o tempo e o espaço. 

Para o pesquisador é vital que a escola contemple esse 
novo sensorium, evitando o aprofundamento do fosso entre a 
sensibilidade e a cultura acadêmica. Ao priorizar a interação com 
os novos campos de experiência surgidos da reorganização dos 
saberes, fluxos de informação e redes de intercâmbio, a escola pode 
interagir com os novos modos de representação e de ações cidadãs.  

Para além das máquinas e meios, o conceito compreende 
um conjunto de linguagens, saberes e escrita que dão nova forma 
à aquisição do saber e do conhecimento, tornando-se uma trama 
de linguagens, representações e narrações que perpassam 
transversalmente a vida cotidiana. Trata-se, pois, de vivenciar de 
forma nova as transformações culturais potencializadas pelo uso 
das tecnologias.  

Resgatando a compreensão barberiana, Soares (2010a, p. 
62) afirma que a intervenção do agir humano se dá pelo “sentido 
da tecnicidade [que] emerge do lugar que a cultura passou a ocupar 
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na sociedade da informação”, uma vez que o ser humano não é 
neutro, tendo responsabilidade na integração das forças 
comunicativas e tecnológicas do ambiente educativo. 

Nessa compreensão, o ecossistema comunicativo leva à 
descentralização de vozes, à dialogicidade e à interação para a 
vivência do equilíbrio e harmonia no ambiente em que interagem 
os atores sociais. É também sua intenção cuidar da “saúde e do 
bom fluxo das relações entre as pessoas e os grupos humanos, bem 
como do acesso de todos ao uso adequado das tecnologias da 
informação” (SOARES, 2002c).  

Assumindo o ecossistema comunicativo como dimensão 
estratégica da cultura, a escola torna-se um lugar educomunicativo, 
dando respaldo a uma gestão comunicativa que articula as relações, 
os recursos, os ambientes e o modus faciendi dos atores. Para 
Machado (2009, p. 61), esse conceito assume o significado de 
espaço que reúne sistemas vivos organizados internamente, mas 
que nem sempre costumam dialogar, sendo possível com a 
implementação de práticas educomunicativas. 

Esse processo se dá por meio de uma construção criativa 
entre os sujeitos que emitem, recebem e elaboram símbolos e se 
comunicam com os meios de comunicação (SOARES, 1987 apud 
SILVA FILHO, 2004). A proposta ganha força no ambiente 
educativo, pois a escola tem potencialidade para trabalhar a 
informação e o lúdico, mobilizar os sentimentos e as emoções dos 
agentes, difundindo seus valores e manipulando o substrato da 
inteligibilidade da interação humana. Portanto, a escola é um 
espaço comunicacional capaz de criar condições para que seus 
agentes desenvolvam a capacidade de comunicação e de fazer 
leitura crítica em sua missão de preparar cidadãos autônomos.  

Em sua tese doutoral, Genésio Zeferino da Silva Filho 
(2004) recupera os conceitos de ground e modulação de Pierre Babin, 
como elementos que dão potencialidade à compreensão do lócus da 
Educomunicação que se torna um conjunto de forças que se 
encontram e se complementam com a participação ativa de seus 
agentes. Essas práticas levam à convergência de ações, esforços e 
recursos que ampliam as relações comunicativas das ações dos 
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sujeitos, levando à participação e democracia. A partir daí, Silva 
Filho (2004, p. 135) definiu ecossistema comunicativo  

como um conjunto de relações, de ações e de condições - 
poderíamos chamar de forças - que se interagem mutuamente 
envolvendo a todos numa grande força comunicativa capaz de 
influenciar as instituições, os destinatários (educandos) e os 
agentes (educadores), bem como os conteúdos e as metodologias 
educativas e comunicacionais. 

 
Compreendido dessa forma, tanto as ações quanto as 

pessoas, metodologias e conteúdos atuam no desenvolvimento das 
competências e habilidades a fim de fortalecer o exercício da 
comunicação, uma vez que essa ambiência supõe uma 
comunicação dialógica. Esse processo supõe ética da 
responsabilidade social dos produtores culturais e recepção ativa e 
criativa das audiências, necessitando de uma política de uso dos 
recursos de informação para que os espaços de expressão sejam 
ampliados (SOARES, 2001, p. 43).  

Essa conspiração de forças que resultam na construção 
de um ecossistema comunicativo aberto e criativo, contribui “para 
que as normas que regem o convívio passem a legitimidade do 
diálogo como metodologia para a aprendizagem e convivência” 
(SOARES, 2009c, p. 22). Assim, o paradigma educomunicativo, 
não tendo surgido em decorrência de mudanças no âmbito da 
didática, é uma resposta para a superação da verticalidade das 
relações. 

As relações interpessoais, portanto, ganham destaque 
ainda maior com a pesquisa de Eliany Salvatierra Machado (2009) 
que aponta para os conceitos de alteridade, Emanuel Lévinas, e 
outro/eu-tu, de Martín Buber, como potencializadores das 
relações dialógicas por trazerem em seu bojo um processo 
dialógico. Em sua compreensão, a perspectiva da alteridade e do 
diálogo franco que se pauta em olhar o outro, escutar o que sua 
presença tem a dizer e a partir daí, junto com ele, construir um 
ecossistema comunicativo democrático, criativo e colaborativo, pode 
suscitar experiências educomunicativas no interior das instituições 
educativas de educação formal. 
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Da tecnicidade ao “Terceiro Entorno” 

Em releitura sobre o conceito barberiano de tecnicidade 
como dimensão estratégica da cultura e do entendimento da sociedade 
contemporânea enquanto Terceiro Entorno (E3) por Javier 
Echeverría, Soares (2010a) aponta evidências para a vivência desse 
ecossistema comunicativo à luz do paradigma da Educomunicação.  

Enquanto cartografia que define as estratégias de ação e 
possibilita o trânsito pelos instrumentos de informação e pelos 
meios de comunicação, o terceiro entorno (E3) desloca-se pelos 
entornos natural (verde ou ecológico) e urbano (instituições sociais 
e políticas ligadas à cidade). O mesmo é constituído pela inter-
relação das tecnologias com as coordenadas de tempo e espaço, já 
que esse espaço informacional é gerenciado pelo poder econômico 
e pelas distâncias geográficas que geram um novo espaço social, 
também virtual, graças à simultaneidade. 

Para o autor espanhol, o E3 é constituído pelo 
ciberespaço que é um espaço de interação, entretenimento e 
expressão de emoções e sentimentos. Dentre as sete tecnologias 
que o constitui – telefone, o rádio, a televisão, o dinheiro 
eletrônico, as redes telemáticas, a multimídia e o hipertexto – o 
autor mostra que quatro são relevantes para a educação: redes 
telemáticas, tecnologias multimídias, videojogos e realidade virtual 
porque abrem novas possibilidades educativas.  

Echeverría (2000) lembra que esse ciberespaço social não 
está carregado de democracia, precisando de atuação concreta dos 
agentes sociais e educativos para resguardar esse princípio, tais 
como: desenvolvimento de habilidades e destrezas para habitar 
nele, modificação de cenários da educação e posicionamento de 
seus agentes, conteúdos, métodos e organização de seus centros. 

Ao falar sobre os cenários para o jogo e o entretenimento, 
apresenta o pátio do colégio como um cenário presencial em que os 
jovens se divertem, convertendo-se em telepátios que proporcionam 
processos de socialização pela interatividade, invenção e 
criatividade. Nessa perspectiva, a escola se torna tele-escola, os 
professores em teleprofessores/teletutores. No entanto, essa não é 
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simplesmente uma mudança de nomenclatura, pois exige 
transformações culturais. 

As argumentações de Javier Echeverría e Jesus Martín-
Barbero corroboram com a proposta educomunicativa, 
demonstrando que não adianta encher o espaço físico ou virtual das 
escolas com aparatos tecnológicos, se não acontecerem mudanças 
em sua gestão administrativa, pedagógica e institucional. Isso 
aponta para um trabalho efetivo e eficaz nas áreas 
educomunicativas da mediação tecnológica em espaços educativos, pedagogia 
da comunicação e gestão de processos comunicativos que levam à construção 
de ecossistema comunicativo carregado de intencionalidade educativa. 

 

Ecossistema comunicativo nos projetos do NCE-USP  

Nascida nas práticas não formais, a Educomunicação 
chega à educação formal com resultados significativos como 
demonstram as pesquisas que investigaram os projetos 
educomunicativos assessorados pelo Núcleo de Comunicação e 
Educação (NCE-USP). Os mesmos não se preocupavam apenas 
em oferecer uma prática ou atividade educomunicativa, mas em 
construir um ecossistema comunicativo pela gestão da comunicação nos 
espaços educativos.  

Enquanto projeto transversal de intervenção 
sociocultural, o Educom.rádio (2001) tornou-se política pública na 
cidade de São Paulo por meio da promulgação da Lei Educom – a 
lei municipal 13.941/2004. Dessa experiência derivou-se o projeto 
Educom.rádio.centrooeste nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul e Goiás, por meio de parceria com o Ministério da Educação 
(MEC) – tornando-se política pública em Mato Grosso com a lei 
estadual 8.889/2008. 

Essas experiências exigem atitudes dos gestores públicos 
(SOARES, 2011, p. 40-41), tais como: a) o reconhecimento do 
princípio da expressão comunicativa que é um direito universal; b) a 
oferta da formação em serviço para educadores e lideranças 
estudantis; c) a oferta de infraestrutura e suporte técnico para que 
a comunicação entre na pauta dos projetos que chegam às escolas; 
d) apoio à produção midiática colaborativa de professores e alunos. 
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Não foi o conceito de tecnologia educativa extraído da 
didática que possibilitou sustentação ao Educom.rádio, mas uma 
visão de prática social na interface Comunicação/Educação aliada 
aos temas transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs). Desde o início, o projeto não escondia sua intenção de 
“intervir na vida escolar, na didática dos professores, no 
tratamento de conteúdos e na gestão das relações entre os polos 
vivos da vida escolar, reforçando a importância da produção 
colaborativa” (SOARES, 2010b, p. 123). Isso ficou evidente nas 
pesquisas que investigaram a coordenação operacional por meio de 
uma gestão de processos comunicacionais (ALVES, 2007), a 
capacitação dos gestores (FUNARI, 2007) e o compromisso 
docente com a expressão comunicativa dos alunos (TAVARES, 
2007).  

Igualmente, nos projetos dos cursos de especialização a 
distância Educom.TV e Mídias na Educação, estava inerente a 
capacitação dos educadores para atuarem como gestores dos 
ecossistemas comunicativos por meio de uma metodologia participativa, 
discursiva e dialógica.  

 

Ecossistema comunicativo na educação formal  

Graças aos projetos desenvolvidos pelo NCE-USP, a 
Educomunicação tornou-se política pública, sendo percussora 
dessa prática a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação (LDB /96) que abriu espaço aos temas transversais dos 
PCNs. Assim, um diálogo mais intenso foi se estabelecendo entre 
esse órgão de pesquisa e o MEC como demonstra a experiência de 
assessoria ao programa Mais Educação e à reformulação do Ensino 
Médio.  

O Mais Educação é um programa do MEC para que escolas 
municipais e estaduais possam promover a ampliação de tempos, 
espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa 
de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as 
famílias e diferentes atores sociais (MEC, 2007, p. 7). Antes de sua 
reformulação, em 2010, o macrocampo “comunicação e uso de 
mídias” chamava-se “educomunicação”, tema discutido por 
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Daniele Próspero em sua dissertação “Educomunicação e políticas 
públicas: os desafios e as contribuições para o Programa Mais 
Educação”, defendida em 2013. 

A proposta de assessoria sobre a reformulação do Ensino 
Médio ao Ministério da Educação (MEC) resultou na obra que 
trata da transformação curricular a partir de questões que apontam 
para a utopia da recepção qualificada, do sujeito produtor de 
cultura, da práxis coletiva que leva a mudanças nas relações 
educativas e da inserção da Educomunicação como política pública 
no sistema de ensino. Sob esse paradigma, o Ensino Médio pode 
se tornar um espaço de relações “de produção e difusão de 
sentidos, no contexto dos embates da luta social por novos e mais 
franqueados espaços de comunicação e expressão” (SOARES, 
2011a, p. 41).  

Isso é possível graças à proposta de itinerários delineada 
pelo autor, a saber: pedagogia da comunicação, mediações 
tecnológicas, gestão e formação docente e do educomunicador. 
Esses itinerários seriam efetivados por meio de seis linhas de ação 
que promovem os diálogo entre os campos, entre os âmbitos de 
ação do ambiente escolar, do estabelecimento de metas 
programáticas, da formação do educador, do diálogo das 
modalidades da formação docente e da adesão de especialistas 
externos que poderiam assessorar as práticas educativas. 

Outra importante contribuição do NCE-USP refere-se à 
releitura educomunicativa que realizou do decreto Novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos (SOARES, 
2011b). Esse documento abre espaço para diálogo com a 
Educomunicação, possibilitando que as instituições avaliem o tipo 
de relacionamento mútuo a ser implantado no ecossistema 
comunicativo seja na sala de aula ou na escola enquanto organismo 
vivo e pulsante.  

Articulado em torno dos princípios éticos, políticos e estéticos, 
o decreto aponta maior incidência educomunicativa, pois o texto 
iguala o cultivo da sensibilidade ao da racionalidade, enriquecida 
pelas formas de expressão e pelo exercício da cidadania. Ao olhar 
para essa proposta, Soares (2011b) agrupou suas metas (tabela 6), 
tecendo um diálogo com as áreas educomunicativas, cujo eixo 
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principal se encontra no conceito ecossistema comunicativo que está 
presente na superação da verticalidade das relações em vista da 
adoção de uma postura dialógica. 

 

Áreas Metas 

Área da educação para 

a comunicação 

Meta 1 - Contribuir para transformar os alunos em consumidores 

críticos dos produtos oferecidos pelo sistema de meios de 

informação; 

Área das mediações 

tecnológicas nos 

espaços educativos: 

 

Meta 2 - Valer-se dos recursos midiáticos como instrumentos 

relevantes no processo de aprendizagem; 

Meta 3 - Promover o uso dos recursos midiáticos de forma a 

favorecer o diálogo e a comunicação entre professores e alunos; 

A área da expressão 

comunicativa 

 

Meta 4 - Reconhecer o aluno como partícipe e corresponsável por 

sua própria educação, sujeito que é de um direito muito especial: o 

direito de expressar-se numa sociedade plural. 

A área da pedagogia 

da comunicação 

 

Mata 5 - Assumir a comunicação como conteúdo integrado ao 

currículo e às diferentes práticas de ensino; 

Meta 6 - Oferecer aos professores formação adequada para o uso 

das tecnologias da informação e comunicação; 

A área da gestão da 

comunicação nos 

espaços educativos 

 

Meta 7 - Assegurar a provisão de recursos midiáticos atualizados e 

em número suficiente; 

Meta 8 - Promover a escola de tempo integral, com a ampliação 

de tempos e oportunidades educativas, o que garante espaço para 

a prática educomunicativa; 

Meta 9 - Compartilhar a tarefa de educar e de cuidar entre os 

profissionais da escola e de outras áreas, as famílias e outros 

atores sociais, garantindo espaços para as ONGs especializadas na 

relação mídia e educação e para bacharéis ou licenciados em 

educomunicação; 

Meta 10 - Promover uma gestão democrática e participativa da 

escola, garantindo aos alunos um protagonismo como 

interlocutores válidos, mediante participação no planejamento e na 

gestão do plano pedagógico. 
 

Tabela 1: Áreas de intervenção aplicadas às metas das Diretrizes do EF (Soares, 2011b) 
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Ecossistema comunicativo e sua reflexão epistemológica  

Pelo menos quatro pesquisas investigaram a 
potencialização do ecossistema comunicativo como metodologia 
educomunicativa que garante a expressão (SILVA FILHO, 2004), 
como processo educomunicacional em sala de aula (VIANA, 2000) 
e como formação docente (SIQUEIRA, 2009; SANTOS, 2012). 

A metodologia das organizações do Terceiro Setor que 
trabalham com a educomunicação demonstra que seu espaço é 
aberto, dialógico e criativo, o que proporciona o desenvolvimento 
do protagonismo juvenil e de habilidades e competências 
comunicativas. Para Silva Filho (2004), essa situação é difícil de 
acontecer nas escolas porque nem sempre há incentivo e estímulo 
ao protagonismo dos alunos por parte dos professores e de suas 
metodologias. 

Ademais, a reflexão sobre o processo educomunicacional 
no ensino formal vem de longa data como demonstrou a 
investigação de Claudemir Viana sobre a atuação pedagógica em 
prol da mediação dialógica em aulas de História, levando os alunos-
sujeitos a aproveitarem os elementos comunicacionais nos estudos 
de sua aprendizagem. A maior dificuldade do professor-sujeito 
consistiria na mediação do “processo de elaboração de conceitos 
por parte do educando sobre aquilo que lhe era oferecido pela 
mídia, impressa e eletrônica” (VIANA, 2000, p. 149). 

Isso porque o discurso autoritário do ensino tradicional 
que cobra apenas a capacidade de reproduzir conceitos formais 
sobre o conteúdo estudado inibia a perspectiva dialógica para um 
trabalho com os produtos da mídia. Para o pesquisador, esse 
processo poderia ser implantado por meio de planejamento prévio 
para compreender sua forma e linguagem, bem como uma postura 
de mediação dialógica e problematizadora, visando a transformação da 
escola em lugar de construção de significados e de ambiência que 
potencializaria as práticas culturais na sala de aula. 

Nessa perspectiva de capacitação docente, Siqueira (2009) 
aponta que a formação precisa ir além de um simples curso, 
considerado como um canal de informação ou comunicação, 
constituindo-se em uma práxis formativa educomunicativa que 
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contemple a intervenção, a reflexão, a prática e a teoria, ajudando 
o docente a recuperar esse teor formativo ao realizar um projeto 
educomunicativo. Igualmente, Santos (2012) demonstrou que nem 
sempre é possível mudar as práticas docentes em vista de 
metodologias inovadoras porque a formação docente pode estar 
arraigada em paradigmas tradicionais que delimitam suas 
concepções, metodologias e práticas educacionais.  

Para que a capacitação docente seja educomunicativa é 
necessário que o conceito perpasse o conteúdo, a metodologia e a 
gestão, além de requerer a participação de alunos no processo de 
compartilhando de reflexão e prática no processo formativo. 
Assim, uma formação em serviço levaria o educador a se apropriar 
de sua prática, refletir sobre ela e encontrar caminhos para 
transformá-la. Nesse sentido, a pesquisa-ensino, uma modalidade da 
pesquisa-ação, proposta por Penteado e Garrido (2010) se alia ao 
processo formativo do educador para dar consistência a sua 
atuação de pesquisador, articulando os discursos trazidos pelos 
alunos e pela mídia na prática da sala de aula. 

Para Heloisa Penteado, esse processo comunicacional 
docente é capaz de ser inquiridor e problematizador, levando o 
professor à superação de problemas pedagógicos constatados 
(2010c, p. 48). Assim, a escola se torna espaço onde os sujeitos de 
diferentes acessos culturais lidam com o saber produzido durante 
o ato docente, no momento em que o profissional está atuando como 
professor em uma sala de aula (2010a) e ao observar sua própria 
prática por meio de um processo criativo, torna-se professor-
pesquisador numa relação sociopedagógica caracterizada pela 
comunicabilidade entre os sujeitos da educação-escolar (2010d, p. 
71). 

Essa prática é potencializada pelo ato de registrar que 
permite a retomada das situações de aprendizagem, avaliação e 
reflexão posterior (GARRIDO, 2010, p. 108). A pesquisa-ensino que 
se dá no interior da escola, da sala de aula e do fazer pedagógico 
dialoga com a prática educomunicativa pela articulação do diálogo 
interdisciplinar ao conjunto de ações entorno da ação 
comunicativa construída pela dinâmica das significações dadas 
pelas forças comunicativas e tecnológicas.  
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Igualmente, essa ação educomunicativa se dá integrada a 
todos os âmbitos no ambiente escolar – administrativo, disciplinar 
e transdisciplinar –, desde a gestão aos processos de convivência, 
passando pelos conteúdos curriculares. Para que isso ocorra é 
necessário estabelecer metas programáticas pensadas em cada âmbito a 
fim de priorizar a formação do educador-educomunicador para que saia 
atuar de maneira educomunicativa, sendo que uma das 
possibilidades de ampliação dos ecossistemas comunicativos é o 
trabalho com a pedagogia de projetos que promove o diálogo 
horizontal entre educadores, disciplinas e alunos. 

 

Ecossistema comunicativo nas contribuições expostas  

O ecossistema comunicativo é dinamizado pelo 
relacionamento dos agentes sociais que se utilizam do processo 
comunicativo com a intenção de contribuir nos processos 
culturais, atentos às transformações socioculturais de seu entorno 
natural, urbano e virtual por meio de relações abertas e acolhedoras. 
Da tecnicidade entendida como dimensão estratégica da cultura ao 
conceito educomunicativo, é decisiva a responsabilidade da ação 
humana no uso das técnicas e tecnologias.  

Nesse cenário, o gestor de processos comunicativos 
considera o novo sensorium que possibilita a reorganização de 
saberes, os fluxos de informação e as redes de intercâmbio em vista 
da construção de ecossistemas comunicativos. Assim, as relações 
interpessoais são potencializadas pelo diálogo e pelas condições do 
ambiente que conspiram para a articulação dos conteúdos e metodologias 
educativas e comunicativas a fim de ampliar os espaços de expressão e 
legitimar o diálogo como metodologia para a aprendizagem e a 
convivência. 

As relações afetivas e efetivas ampliadas pela ambiência 
educativa se desenvolvem por meio de uma comunicação participativa 
e democrática que levam ao exercício da cidadania. Da mesma forma, a 
alteridade do outro é valorizada pelo processo dialógico, aberto, franco, 
democrático e colaborativo que suscita experiências educomunicativas. 

Tal concepção minimiza a aura dada pelo conceito de 
Terceiro Entorno ao suscitar transformações intencionais do 
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universo educativo em vista da superação das práticas 
transmissivas e do desenvolvimento de novas habilidades e 
destrezas no ciberespaço. Ao propor a construção de ecossistemas 
comunicativos abertos e democráticos, a Educomunicação 
desenvolve práticas que reconhecem o outro como agente dialógico.  

No interior da escola e da sala de aula, o ecossistema 
comunicativo integra a vida escolar, a didática e a gestão em um 
processo dialético de produção cultural. Isso é visível quando as 
políticas públicas enfatizam por suas leis, programas e projetos que 
estimulam a expressão comunicativa dos agentes que interagem na 
escola.  

No entanto, não é apenas no poder público que essa 
possibilidade vem sendo enunciada, mas já se encontra em escolas 
privadas nas redes de ensino – marista, montessoriana, salesiana e 
franciscana – e em diversos colégios. Nesses espaços, o foco de 
atuação é a construção de ecossistemas comunicativos democráticos e 
criativos que resultam de uma ação conjunta entre os membros da 
comunidade educativa, graças à metodologia participativa adotada. 
Nesse sentido, a pesquisa-ensino contribui para ajudar o professor a 
se apropriar de sua prática por meio da investigação que lhe dá 
respaldo científico. 

Somente assim, o educador se sentirá desafiado a superar 
o paradigma tradicional que pode estar cristalizado em sua 
formação e atuação docente para vivenciar um processo 
educomunicacional ao utilizar produtos de mídia no espaço 
educativo por meio de uma mediação dialógica e 
problematizadora. Essa vivência potencializará a prática da 
pedagogia de projetos ao estabelecer metas programáticas que 
priorizem a formação do educomunicador.





4. ÁREAS EDUCOMUNICATIVAS 

 

Nos capítulos anteriores foi possível compreender o 
conceito de Educomunicação como um campo autônomo, 
interdiscursivo e democrático que se desenvolve num espaço 
construído pelos agentes envolvidos denominado por ecossistema 
comunicativo. Contudo, isso só é possível porque o paradigma se 
materializa em áreas de atuação que têm a intenção de produzir 
cultura, sendo denominadas como áreas de intervenção. Atualmente, 
são sete áreas: de educação para a comunicação, de mediação tecnológica, 
de gestão comunicativa, de reflexão epistemológica, de expressão comunicativa 
através das artes, de pedagogia da comunicação e de produção midiática. 

 

 
Gráfico 1: Áreas de Intervenção da Educomunicação articulada à proposta de 

Francisco Gutiérrez [adaptado de Soares apud Proposta da Ecosam (2000)] 
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Essas áreas de intervenção foram utilizadas, pela primeira vez 
para analisar o fenômeno educomunicativo por Socorro Acioli 
quando estudou a prática vigente no projeto Casa Grande, de Nova 
Olinda-CE, monografia defendida no Curso de Comunicação 
Social da Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza, em 2002. 
Posteriormente, Soares (2009a) aplicou esse dispositivo para reunir 
artigos da revista Comunicação e Educação, em texto introdutório do 
número três (set./dez.) da referida publicação.  

Em sua pesquisa de pós-doutorado realizada nos Estados 
Unidos, em 2000, Ismar de Oliveira Soares percebeu que, no 
hemisfério Norte (Estados Unidos e Europa), valorizava-se mais 
as áreas que abrangiam as mediações tecnológicas nos espaços educativos 
(information literacy) e a educação frente aos meios de comunicação (media 
literacy), enquanto que, na América Latina, valorizava-se mais a área 
de gestão da comunicação em espaços educativos, a responsável por criar 
os ecossistemas comunicativos, ao lado da área voltada para a 
educação frente à mensagem midiática.  

 

Área da educação para a comunicação  

Desde a confirmação da Educomunicação como campo 
autônomo, essa área vem se desenvolvendo, alimentando-se dos 
estudos de recepção e voltando-se para a reflexão dos processos 
comunicativos. É foco desses estudos a relação entre os 
produtores, o processo e a recepção. Da mesma forma que se volta 
para o campo pedagógico a partir da instituição de programas 
formativos que levam os agentes a serem receptores autônomos e 
críticos diante da comunicação massiva.  

Sua atuação vem dos projetos de resistência cultural e 
comunicativa, desenvolvidos entre 1970 e 1980, contemplando um 
olhar crítico em relação à comunicação hegemônica. Nessa época, 
a educação para a comunicação era vista a partir de uma inteligência 
aliada à autonomia crítica, apoiando suas reflexões metodológicas 
na concepção que valoriza o diálogo, a reflexão e a ação 
dialeticamente. Inserem-se nessa área, as práticas de cineclubismo 
que capacitava para a recepção crítica de filmes a partir da 
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apreciação do belo, da construção cinematográfica, dentre outros 
pontos. 

Um marco dessas reflexões foram os trabalhos que 
promoveram a conscientização dos indivíduos em relação à 
maneira como a cultura vinha trabalhando para suplantar as formas 
de distribuição do poder político e econômico. A União Cristã 
Brasileira de Comunicação (UCBC) atuou nessa perspectiva com o 
programa de Leitura Crítica dos Meios (LCC), coordenado sob a 
liderança de Ismar de Oliveira Soares, Pedro Gilberto Gomes e 
José Manuel Moran, de 1980 a 2000. 

Foi graças ao esforço da UCBC que o tema da educação 
do senso crítico frente aos processos comunicativos alcançou 
legitimidade acadêmica e possibilitou a consolidação de 
metodologias aplicáveis ao trabalho pedagógico (SOARES, 1995, 
p. 26). Dele surgiu uma série de livros publicados pelas Paulinas: 
Para uma Leitura Crítica dos Jornais; Para uma Leitura Crítica da 
Televisão; Para uma Leitura Crítica da Publicidade; e Para uma Leitura 
Crítica da História em Quadrinhos. 

Tanto na América Latina quanto nos EUA, conforme 
explicitou Soares (2003), a área se desenvolveu por fases 
demarcando as décadas, tendo sido conhecidas nos EUA como 
defensivas, de desautorização e socioconstrutista, sendo que os 
programas dessa última se embasavam em um paradigma mais 
aberto de exploração e análise das mensagens midiáticas, graças à 
difusão do conceito de multiculturalismo e do pensamento 
construtivista na Educação. Já na América Latina, a área passou 
por três vertentes: moralista, culturalista e dialética. Enquanto a 
primeira se defendia contra o impacto negativo da mídia, as outras 
se debruçaram sob o fenômeno da cultura contemporânea a partir 
de uma reflexão sociopolítico-cultural.  

No contexto brasileiro, essa área foi potencializada pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), de 1996, que abriu 
espaço para a introdução da educação para a comunicação nos 
currículos. Essa concepção de trabalho emancipador em torno da 
transformação da Educação passando pela cultura teve a 
contribuição de especialistas utópicos como Célestin Freinet 
(1896-1966) e Paulo Freire (1925-1997). Freinet propunha uma 
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prática educativa pela produção jornalística impressa nos jornais 
escolares tendo os jovens como sujeitos produtores de 
conhecimento; e Freire, por uma relação igualitária e dialogal entre 
educador-educando.  

É importante frisar, conforme exposto no segundo 
capítulo, a crítica que Jorge Huergo (2000) realiza em relação ao 
conector “para” que viria carregado de instrumentalização nas 
abordagens da “comunicação para a educação” e “educação para a 
comunicação”. Isso aponta para a necessidade da superação do 
sentido hegemônico dos campos da Comunicação e da Educação 
em vista de uma ação que contemplem as práticas culturais 
cotidianas por meio de projetos interdisciplinares que permitam a 
existência de uma pedagogia crítica das mediações culturais. 

 

Área da mediação tecnológica na educação  

Por meio da área mediação tecnológica na educação, as 
tecnologias adentram o universo educativo, permitindo a 
superação da visão funcionalista e mecanicista que, em geral, 
acompanham-nas. Para os pesquisadores da Educomunicação, sua 
carga semântica é diferente do conceito de tecnologia educativa que 
carrega em si uma perspectiva tecnicista, muitas vezes ignorando o 
processo de democratização e acesso ao conhecimento que a 
chegada das tecnologias suscita em vista da inclusão midiática, 
estabelecida sobre uma ação política democrática (SOARES, 
2008b). 

Ao contrário, a mediação tecnológica sendo respaldada pela 
Educomunicação, incorpora o conceito de tecnologia educativa 
quando seu destino amplia as possibilidades de comunicação dos 
atores do processo educativo (SOARES, 2006, p.95), assim como 
se deu no Educom.rádio. Relatos dos mediadores apontavam que os 
adolescentes que, pela primeira vez, tinham um microfone na mão 
durante a gravação de um programa de rádio, se tornavam como 
antena, projetando de seu imaginário o sentido de protagonismo 
social de que estavam investidos.  

Abordagens que ajudem a perceber as tecnologias como 
integradas aos recursos pedagógicos, que facilitem a integração 



ANTONIA ALVES PEREIRA | 67 

 

entre a Pedagogia e a Didática, que estimulem o uso do 
computador para criar condições de dialogicidade vem sendo 
agregadas ao conceito de mediação tecnológica. Isso porque são 
elementos que possibilitam a construção do ecossistema comunicativo 
que integra as tecnologias às novas sensibilidades oriundas dessa 
relação. 

Nessa área se inserem os estudos sobre as tecnologias da 
comunicação e da informação (TIC) que promovem reflexões 
sobre implantação das inovações tecnológicas nas escolas que 
podem estar ligada a uma visão mercadológica sem levar em conta 
a didática, a metodologia e o currículo. Além de se vincular a essa 
área, a modalidade de educação a distância, bem como toda a gama 
de recursos midiáticos e afins dentro do ambiente educativo, seja 
nos laboratórios de informática ou no uso dos recursos disponíveis 
do espaço escolar físico ou virtual. 

Tanto Guillermo Orozco quanto José Manuel Moran 
enfatizam que sua incorporação precisa ser processual e valorizar 
os contextos e processos educativos, assegurando as etapas de 
implantação que passam pelo ingresso, adoção, adaptação, 
apropriação e invenção (OROZCO, 2007); ainda, precisam 
assegurar que seu acesso se dê por meio do domínio técnico, 
gerencial e pedagógico em direção a posturas e práticas inovadoras 
(MORAN, 2007). 

A perspectiva da tecnologia educativa, proposta por José 
Moran para referir-se à apropriação da linguagem para uma prática 
didática eficiente, foi discutida por Messias (2011) a partir dos 
conceitos de Mídia e Educação e da Educomunicação. É diferente 
da perspectiva educomunicativa tem seu foco na apropriação que 
os alunos fazem dos produtos da mídia e de suas linguagens para 
produzir cultura, utilizando-se de sua criatividade, o que leva à 
compreensão da mediação tecnológica como processo que leva à 
produção de sentido dos processos pedagógicos a partir de uma 
lógica colaborativa que valorize o processo comunicativo e 
dialógico dos envolvidos (SOARES, 2007). 

Para Soares (2008b), o termo mídia educação se dá em uma 
relação entre o sistema educativo e o midiático, tornando-se uma 
preocupação da educação formal com a mídia no sentido de 
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analisá-la para melhorar a performance do professor em relação aos 
alunos, enquanto que a Educomunicação tem a intencionalidade 
de preparar o cidadão para ser agente comunicativo fazendo uso 
do direito universal à expressão. Conforme, Messias (2011), esse 
termo sobressai nos congressos da Anped devido às assessorias de 
pesquisadores europeus como David Buckingham e Pier Césare 
Rivoltella. 

Em relação a Rivoltella, Isabelle Bruni aponta a 
diferenciação entre a concepção educomunicativa do Brasil e da 
Itália, demonstrando que o que elas têm em comum é apenas a 
inter-relação entre os campos da Comunicação e da Educação. A 
pesquisadora que defendeu dissertação na Università La Sapienza, de 
Roma, em 2009, observou o Programa Nas Ondas do Rádio, que tem 
suas bases no Educom.rádio. Sobre esses conceitos, a pesquisa diz 
que  

Media Education nos parece uma perspectiva limitada, limitada à 
leitura sociedade contemporânea, uma tomada de consciência 
dos mecanismos de representação para a inclusão, de cidadania 
digital. E isso torna óbvio que na Educomunicação a mídia não é 
nada mais do que um estímulo para uma discussão que já 
começou dentro do movimento popular, e que fala do povo e dos 
seus direitos, mas também de seus sonhos, então imagine não só 
uma nova comunicação e uma nova pedagogia, mas uma 
alternativa corporativa, com base em um modelo diferente de 
desenvolvimento e gerenciamento democrática. (BRUNI apud 
MESSIAS, 2011, p. 140). 

 
Em sua concepção latino-americana que valoriza os 

processos comunicativos em sua atuação com recursos 
tecnológicos e midiáticos, a Educomunicação está sempre atenta 
às temáticas que vão surgindo nesse universo. Por esse motivo, as 
discussões em torno do conceito de literacidade apresenta 
contribuição, não apenas no sentido de compreensão do termo, 
mas da postura do educomunicador no ciberespaço. 

Em 1992, literacidade foi definida como a habilidade de 
acessar, analisar, avaliar e comunicar mensagens numa variedade 
de formatos. Ao longo do tempo, outros atributos foram sendo 
acoplados, como a literacidade “no impresso” e na “informação”. 
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Para Livingstone (2011, p.22), o primeiro se refere à capacidade da 
pessoa saber ler, escrever e entender criticamente, enquanto que a 
literacidade na informação engloba as habilidades de identificar, 
apontar, avaliar, organizar e criar efetivamente, usar, e comunicar 
informações a respeito de questões e problemas disponíveis. 

Com as potencialidades do ciberespaço, o conceito evolui 
para a literacidade na Internet entendida como o conjunto de 
habilidades básicas e avançadas relacionando aptidões individuais 
com práticas sociais, cruzando a fronteira entre o conhecimento 
formal e informal (SILVINGTONE, 2011, p. 11). Mesmos sendo 
entusiasmados, os jovens não praticam essa literacidade porque 
não encontram o cenário ideal, já que a arquitetura da informação 
está atrelada ao mercado e ao lucro, e falta mediação efetiva por 
parte de “pais ansiosos, os professores inseguros ou políticos 
ocupados”. Dai a necessidade de mediadores competentes para 
levar os jovens a atuarem com mais segurança. 

É nesse contexto que se estabelece um diálogo dessa 
perspectiva com as questões de empoderamento prático das TIC 
pelos jovens em vista de uma apropriação que os levem a produzir 
cultura (SOARES, 2010a). Ao solicitar um trabalho qualificado que 
assegure a expressão cultural, a participação cívica e a deliberação 
democrática nas escolas, a proposta da pesquisadora britânica 
aponta para a presença de um educomunicador que seja capaz de 
fazer a mediação de processos construídos na perspectiva dialógica 
e que atue com parceria estratégica entre governos, educadores e 
procedimentos regulatórios. 

Sendo as TIC na educação um resultado do construto 
humano, a modalidade de Educação a Distância (EAD) também 
integra essa área ao pensar na proposta educativa de um curso em 
todas as suas fases – planejamento, concepção, implementação e 
avaliação. Assim, um curso que almeje desenvolver a participação 
efetiva de seus usuários e aumentar o fluxo de comunicação entre 
todos, precisa incorporar desde sua concepção as condições 
inerentes a esse processo. Portanto, o desenho de um curso – 
design fixo, aberto ou contextualizado – é que irá nortear as 
políticas de participação dos estudantes, assim como a mediação 
do tutor.  
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Entendemos que a definição de design instrucional 
contextualizado por Andrea Filatro, apresenta uma possibilidade de 
diálogo com as premissas educomunicativas, pois o mesmo é 
apresentado como “a ação intencional de planejar, desenvolver e 
aplicar situações didáticas específicas que incorpore, tanto na fase 
de concepção como durante a implementação, mecanismos que 
favoreçam a contextualização e a flexibilização” (FILATRO, 2004, 
p. 21). 

Por mais que disponha de tutores vocacionados às 
práticas educomunicativas atuando como facilitadores, se não tiver 
sido pensado de maneira a facilitar a participação dos cursistas, será 
muito difícil transformar esse curso em educomunicativo. Nesse 
sentido, a atuação do tutor supera a simples correção e 
acompanhamento das atividades educativas, para se tornar um 
“facilitador do processo comunicacional e não de detentor 
absoluto do conhecimento, como nos modelos de comunicação 
um-todos ou educação bancária” (MELLO, 2011, p. 140). 

Um acompanhamento tutorial de maneira 
educomunicativa se pauta numa aprendizagem que acompanha o 
aluno em toda sua trajetória no ambiente virtual de aprendizagem. 
Esse processo se assemelha ao que Palloff & Prat (2002, p. 39) 
denominam por heutagogia, uma aprendizagem auto direcionada, 
“que habilita os alunos a seguir as interações onde quer que elas os 
levem, não sendo dependentes do professor”. Para eles, o que os 
estudantes precisam é de comunicação e feedback, ou seja, retorno 
sobre sua produção, participação e interatividade na comunidade.   

Essas práticas dialógicas, participativas e democráticas 
propostas pelos autores americanos, levou Soares (2006, p. 99) a 
entender que sua proposta é essencialmente educomunicativa e 
construtivista por levar a uma “sensação da liberdade de fluxo de 
relações” entre os atores sociais do processo educativo, garantindo 
o intercâmbio de ideias e sentimentos. 

 

Área da gestão da comunicação  

Sendo o educomunicador um gestor de comunicação nos 
espaços educativos, sua mediação está respaldada na área de gestão 
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comunicativa nos espaços educativos. De acordo com as pesquisas do 
NCE-USP (SOARES, 1999; 2003; 2008; 2009d; 2009e), a 
facilitação intencional dos processos, recursos e tecnologias se dá 
por meio de uma mediação participativa e democrática que se torna 
“liga” em todas as etapas do planejamento, indo da concepção à 
execução de políticas de comunicação educativa que ampliam os 
ecossistemas comunicativos. 

Essas pesquisas levaram a área a ser definida como 
conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e 
avaliação por se articular às práticas educativas e convergentes das 
ações que ampliam as relações comunicativas dos envolvidos no 
processo. Dessa forma, cabe ao gestor reafirmar o caráter 
democrático da comunicação por meio de relações de 
interdependência e metodologia participativa. 

A partir de diagnósticos sobre a realidade comunitária, as 
equipes multidisciplinares planejam as ações que sustentam as 
formas de relacionamento no interior da organização, fazendo 
florescer o conceito de “educomunicação possível”. Para Ismar de 
Oliveira Soares, a qualificação “possível” não contradiz com a 
proposta educomunicativa em sua essência, pois a sociedade é 
complexa e seus modelos de gestão diferenciados. Igualmente, o 
sistema educativo tem sua própria hegemonia em relação ao 
currículo, suas circunstâncias históricas e a natureza de seus 
relacionamentos já constituídos, deixando brechas que poderiam 
ser preenchidas. 

É aqui que entra a presença do gestor como aquele que 
costura, por meio de uma gestão comunicativa, a organização do 
ambiente, a disponibilização dos recursos, o modus faciendi dos 
sujeitos envolvidos e o conjunto das ações que nele acontecem. 
Para agir de modo educomunicativo, é preciso identificar o espaço 
que determinado sistema estaria permitindo para que haja 
construção de ecossistemas comunicativos com projetos de cidadania 
participativa. 

Por sua coerência epistemológica, o modus faciendi das 
ações educomunicativas faz opção por procedimentos que estejam 
de acordo com o paradigma. Em lugar do “oficinismo” enquanto 
ação pontual que transfere terminados conhecimentos, opta-se 
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pelo processo educomunicativo que leva o agente a se tornar um 
produtor cultural ativo. Da mesma forma, a proposta de 
laboratório de multimeios por escola oportunizar projetos 
multimidiáticos colaborativos que vão, além do desenvolvimento 
de habilidades individuais como faz o programa Um Computador por 
Aluno (UCA). 

Atuando dessa forma, a prática democrática e criativa de 
professores e estudantes transformam a educação formal por meio 
de relações interpessoais que garantam igualdade de condições, de 
oportunidades de falas e de negociação de sentidos e significações. 
Discussões sobre a linguagem podem enriquecer essa 
compreensão a partir dos conceitos de polifonia e dialogismo, de 
Mikhail Bakhtin, que pressupõe que interação entre os 
interlocutores se dá num determinado contexto social pelas 
relações estabelecidas; e de agir comunicativo, de Jünger Habermas, 
que enfatiza que interação entre os atores sociais visam a 
transformação qualitativa das relações desses agentes que se 
estabelecem no diálogo. Citelli (2008; 2010) e Fígaro (2010) 
apresentam importantes reflexões sobre o uso das linguagens do 
processo comunicativo e na interação dos discursos sociais, 
respectivamente. 

Fígaro (2010, p. 21) demonstra que é no confronto dos 
diferentes discursos sociais que são debatidos que surgem as novas 
visões de mundo, os novos pontos de vistas que podem ser críticos 
ou hegemônicos, já que o sujeito social se constitui num processo 
sociocultural. Portanto, no processo de construção desse discurso 
os coenunciadores interagem construindo novos posicionamentos, 
bem como fluxos de mensagens que se pautam num novo sensorium 
entre os atos comunicativos e presença dos dispositivos técnicos 
que necessitam de mediação (CITELLI, 2010b, p.15).  

Para Citelli (2008, p. 24), compreender as relações tecidas 
no ambiente educativo a partir do agir comunicativo e dos 
conceitos bakthianos, é ter a certeza de que “o texto que 
produzimos, sendo nosso, é também uma sequência do vasto 
diálogo no qual nos inserimos e ajudamos a fomentar”. Nesse 
terreno sociocultural, os discursos tomam forma e a presença do 
gestor de processos comunicativos ajudam na compreensão das 
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tecnologias como artefato de cultura que clamam pelo 
protagonismo da ação humana para desnaturalizar a lógica 
mercantil das tecnologias e ressemantizá-las pela lógica humanista 
(FÍGARO, 2010, p. 11). 

 

Área da Reflexão Epistemológica  

Por meio da reflexão dos fundamentos e procedimentos, 
o educomunicador pratica uma “vigilância epistemológica sobre a 
prática em andamento” (SOARES, 2001, p.44) para inspirar-se no 
referencial teórico-metodológico, com seu caráter interdisciplinar 
e interdiscursivo, e incursionar em uma ou em várias áreas de 
intervenção social. A área dedica-se à sistematização de 
experiências e ao estudo da inter-relação Comunicação/Educação, 
mantendo coerência entre a teoria e prática, como demonstram as 
pesquisas sobre esse novo campo, desenvolvidas na Escola de 
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP).  

Em sua dissertação defendida em 2002, Patrícia Horta 
Alves afirma que Ismar de Oliveira Soares é uma presença 
mobilizadora no campo, tendo iniciado sua trajetória na inter-
relação Comunicação/Educação com a pesquisa A Comunicação de 
resistência popular ligada à Igreja Católica (1991-1993) e com o projeto 
A comunicação social na educação (1994) vinculado ao Laboratório de 
Gestão de Processos Comunicacionais da ECA. Nesse mesmo 
ano, o Laboratório possibilitou a criação do curso lato sensu de 
mesmo nome, do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE) e 
da publicação da Revista Comunicação e Educação.  

Enquanto coordenador do NCE-USP, já em 1996, o 
pesquisador demonstrara a intenção de realizar um mapeamento 
do perfil dos especialistas na inter-relação, criando o Diretório dos 
Especialistas e Investigadores em Comunicação e Educação, o que 
levou à formulação do projeto A inter-relação Comunicação e Educação 
no âmbito da cultura latino-americana (1997-1998), ocasião em que 
orientou a pesquisa de Liana Gottlieb, primeira no nascente 
campo. Atuou, decididamente, na formação de pesquisadores, o 
que deu legitimidade ao conceito em nível nacional. 
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Em nível amplo, as primeiras pesquisas se voltaram para 
a análise do contexto da sala de aula escola (GOTTLIEB, 1998), 
do projeto político pedagógico (REZENDE, 2000) e da prática 
radiofônica em projeto juvenil (LIMA, 2000). A partir da discussão 
epistemológica, foram significativas as pesquisas que analisaram o 
campo em construção (BARI, 2002), o fenômeno do 
multiculturalismo nesses campos (COGO, 2000), a metodologia 
respaldada na Educomunicação (SILVA FILHO, 2004), a reflexão 
sobre as duas décadas de Educomunicação (MESSIAS, 2011) e o 
mapeamento das dissertações e teses como contribuição ao campo 
(PINHEIRO, 2013).  

Quanto à atuação do NCE-USP, os pesquisadores 
apresentaram primeira historicização (ALVES, 2002) e a 
contribuição dos sites para disseminação dos projetos do Núcleo 
(LEÃO, 2008).  O projeto Educom.rádio foi estudado em quatro 
pesquisas, a saber: a coordenação operacional do projeto baseada 
em processos comunicacionais (ALVES, 2007), sua proposta de 
mediação (FUNARI, 2007), a expressão comunicativa dos alunos 
(TAVARES, 2007) e o planejamento educomunicativo (BORGES, 
2009). Outra pesquisa averiguou a dialogicidade do projeto 
Educom.TV (MACHADO, 2009) e a atuação do gestor do curso de 
especialização em Mídias na Educação (BOROS, 2012). 

Em relação à área de mediação tecnológica presencial e 
virtual, podemos citar as pesquisas que discutiram o conceito de 
mediação tecnológica em sua perspectiva teórica e prática 
(CONSANI, 2008), a postura dialógica do tutor de cursos virtuais 
(MELLO, 2011) e a relação estreita entre escola e cinema 
(MOGADOURO, 2011). 

Como contribuição à educação básica, foi averiguada a 
apropriação conceito de educomunicação pela rede salesiana de 
escolas (PEREIRA, 2012), apontado os indicadores modelos de 
gestão em perspectiva educomunicativa a partir de uma reflexão 
sobre a interface comunicação-aprendizagem (MONTEIRO, 
2013), as discussões sobre políticas públicas no programa Mais 
Educação (PRÓSPERO, 2013) e a abordagem da avaliação 
formativa adotada pelas práticas dos laboratórios de informática 
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educativa da rede de educação da cidade de São Paulo (MELLO, 
2016). 

Ao lado das pesquisas orientadas por Ismar, destacamos 
três pesquisas realizadas na ECA-USP, orientadas pelos 
professores Adilson Citelli e Elza Pacheco, ao lado de outra 
realizada na PUC do Paraná. Essas pesquisas se voltaram para a 
formação do docente (SIQUEIRA, 2009; MEKTZER, 2010), para 
o processo educomunicativo nas aulas de História em uma escola 
montessoriana (VIANA, 2000) e para a perspectiva 
educomunicativa a partir do paradigma da complexidade em escola 
marista (SANTOS, 2012). 

Duas pesquisas trouxeram importante contribuição ao 
conceito de ecossistema comunicativo, aprofundando elementos do 
entorno do ambiente a partir de conceitos de ground e modulação de 
Pierre Babin (SILVA FILHO, 2004) e elementos das relações que 
se constroem na interação do eu-tu e da alteridade a partir dos 
conceitos de Martín Buber e Emanuel Lévinas, respectivamente 
(MACHADO, 2009).  

Especificamente sobre o conceito educomunicativo e sua 
trajetória histórica, um mapeamento completo fora realizado por 
Messias (2011) a partir de teses e dissertações, e trabalhos 
apresentados em congressos de Comunicação (Intercom) e de 
Educação (Anped), verificando que as temáticas cresceram a cada 
ano. Concomitante, o pesquisador discutiu a diferenciação entre as 
perspectivas da tecnologia educativa, da mídia e educação e da 
Educomunicação, conforme explicitados no item anterior.  

Portanto, a Educomunicação como é entendida por 
Soares (1999) tem sua originalidade por se constituir em um campo 
interdiscursivo, dialógico e autônomo que potencializa o espaço 
educativo por meio de planejamento processual e participativo que 
se desenvolve pelas áreas de atuação educomunicativa. Essa área, 
portanto, contribui para a compreensão teórica e prática do 
conceito nos ambientes de educação formal e não formal. 
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Área da Expressão comunicativa através das artes  

A área expressão comunicativa através das artes volta-se para as 
ações educativas através da música, da dança, do teatro, da mímica, 
dentre outras manifestações artísticas, inerentes ao potencial 
criativo dos sujeitos envolvidos no processo educomunicativo. A 
área integra os profissionais da Arte-Educação que se esforçam 
para garantir espaços de fala e de visibilidade a todos os sujeitos. 
Na pesquisa histórica do NCE-USP, 4% da amostra enfatizaram 
que desenvolviam atividades em torno da área de comunicação cultural 
com ênfase na utilização de várias linguagens artísticas (SOARES, 1999, p. 
60). 

Utilizando os mesmos instrumentos metodológicos da 
pesquisa seminal de 1999, Ângela Schaun defendeu tese na 
Universidade de Salvador (Unifacs), em 2000, demonstrando que 
a expressão comunicativa através das artes estava sendo assumida de 
maneira conceitual, criativa e compartilhada, em torno do conceito 
de ecossistema comunicativo. Os dados foram obtidos a partir da 
identificação da educomunicação nas práticas de grupos 
afrodescendentes de Salvador da Bahia e suas articulações 
comunicativas.  

Os grupos escolhidos foram: Associação Carnavalesca e 
Cultural Ilê Aiyê, Grupo Cultural Olodum, Grupo Cultural Ara 
Ketu e Pracatum – Escola de Música de Meninos de Rua. As 
informações sobre as práticas educomunicativas desses grupos 
estão contidas em duas obras: Educomunicação: reflexões e princípios 
(2002a); e Práticas Educomunicativas (2002b).  

De acordo com Schaun (2002b), a pesquisa justificou-se 
por acolher um cenário que abrigava manifestações que 
transitavam no espaço da inter-relação Comunicação/Educação 
num espaço de interação sociocultural em que se disseminava a 
expressão cultural dos grupos afrodescendentes como 
reivindicação de seu lugar cidadão na sociedade. 

Um dos temas em destaque foi a beleza negra como 
contraponto à estética branca disseminada pela cultura hegemônica. 
Em território brasileiro foi a Bahia que “produziu estética e 
politicamente a mensagem da beleza negra, através do movimento 
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autodeterminado e identitário de um grupo pioneiro, o Ilê Aiyê” 
(SCHAUN, 2002b, p. 48). A consciência negra foi se legitimando 
na sociedade a partir da segunda metade dos anos 1990, período 
em que a imagem do negro ingressa de maneira consistente na 
mídia. 

Através do conceito de articulações comunicativas, 
agenciamentos coletivos conforme Deleuze e Guatari, Schaun 
(2002b, p. 34) faz sua investigação reconhecendo a energia, que 
emana das entidades na busca de recriar seu lugar de pertença no 
território, passando pela dimensão do sagrado (querer humano) 
desapossado da religiosidade (poder coercitivo). A dimensão do 
sagrado seria a responsável pela valorização da ancestralidade e da 
cultura afrodescendente que se dissemina por meio de uma 
produção musical/fonográfica, constituída de falas e ritmos, 
assumindo a negritude enquanto expressão política e cultural. Em 
sua compreensão, 

a musicalidade penetrando ouvidos, dançando o corpo revela a 
sua alma. A mímica fala. São ritmos atravessando o tempo. 
Crianças, jovens, adultos, homens e mulheres vão mexendo 
intensamente braços, pernas, troncos, cabeças, gestualizando 
melodias, paixões e desejos e vão riscando no ar as imagens 
invisíveis, traduzindo símbolos de alegria e beleza. (SCHAUN, 
2002b, p. 66). 

 
Nesse sentido, a comunicação desses grupos se traduz em 

um místico de interação que intercambia vozes, gestos, suor e 
energia, espalhando-se intencionalmente numa prática social que 
reconhece a pluralidade e a diversidade por meio dos projetos 
sociais na interface que também produz um discurso 
comunicacional expresso na linguagem musical. Dessa forma, essa 
experiência musical se torna um fenômeno educomunicativo 
embrincando valores estéticos, de sensibilidade e de percepção que 
leva à alteridade (SCHAUN, 2002b, p. 78). 

É nessa experiência estética das relações comunicativas 
que surge uma rede de relações políticas que inclui o ser negro, 
criando mecanismo de visibilidade e reconhecimento 
ético/estético. Essa rede complexa demonstra que as articulações 
comunicativas registram os fluxos comunicativo-culturais 
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inspirados na linguagem artística da música, levando, por sua vez, 
às articulações educomunicativas que permitem a predominância 
da interdiscursividade, da pluralidade de vozes e dos deveres éticos, 
estéticos e políticos, bem como do uso das tecnologias de 
comunicação e da mídia. (SCHAUN, 2002b, p. 143) 

Justamente nessa mesma época, o coordenador do NCE-
USP assessorou a elaboração do Plano de Educomunicação para a 
Família Salesiana (ECOSAM, 2000), ocasião em que apresentou os 
resultados da pesquisa concluída (SOARES, 1999) e em 
andamento (SCHAUN, 2000), articulando com propostas de 
investigadores latino-americanos, dentre os quais, Francisco 
Gutiérrez.  

Tendo seu foco no desenvolvimento do protagonismo 
juvenil pela valorização das expressões artísticas dos estudantes, as 
salesianas assumem o teor da proposta, conjugando a área de 
expressão comunicativa através das artes à perspectiva da sensibilidade 
humana que educa para a incerteza, o desfrute da vida, a 
significação, a convivência e para apropriar-se da história e da 
cultura. É importante demonstrar que a apropriação dessa área na 
cultura salesiana se deu devido a sua experiência com o 
protagonismo juvenil desde 1855.  

Para Soares (2011, p. 47), a área é um espaço para estudo 
da história e da estética das artes que se dá por meio da descoberta 
das múltiplas formas de expressão, do despertar do potencial 
criativo e emancipador da comunidade educativa.  

 

Área da pedagogia da comunicação  

A área pedagogia da comunicação é reconhecida por Soares 
(2011a) como resultado da contribuição das professoras 
Mariazinha Fusari e Heloisa Penteado que, colaboraram com o 
Departamento de Comunicações e Artes (CCA/ECA-USP) para o 
desenvolvimento do curso de especialização em Comunicação e 
Educação, entre 1988 e 1991. Esta foi, na verdade, a primeira 
experiência sistemática na formação dos especialistas na área de 
Comunicação/Educação que primou por estabelecer um diálogo 
entre as teorias das duas áreas de conhecimento. Sobre essa 
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parceria que trilhou caminhos particulares, mas convergentes, 
Soares (2010c, p. 5) afirma que 

Marizinha Fusari aprofundou seus estudos voltados para relação 
entre arte, comunicação e educação escolar. Heloisa dedicou suas 
reflexões e suas pesquisas de campo à concepção de uma 
“pedagogia da comunicação”, enquanto, de minha parte, tenho 
buscado identificar os possíveis caminhos que aproximam os 
tradicionais campos da comunicação e da educação (Soares, 
2002). Mesmo com o árduo trabalho dedicado à prática docente, 
à pesquisa e ao trabalho de orientação de mestrandos e 
doutorandos, mais uma vez a ânsia pelo saber fez com que a 
Profª. Heloisa se deslocasse para o Rio de Janeiro cidade onde 
cursou o seu Pós-Doutorado, na Pontifícia Universidade 
Católica. Novamente voltou seu olhar para a formação de 
professores e a pedagogia da comunicação. Ao longo de sua 
trajetória, três teorias foram/são fortemente defendidas: 
pedagogia da comunicação, educação com mídias e mídia 
humana.  

 
Portanto, a parceria levou Soares (2002b) a contextualizar 

a metodologia da comunicação escolar (PENTEADO, 2002) como uma 
vertente para o âmbito educativo, da área gestão da comunicação que 
se estabelece na pedagogia da comunicação suscitando indícios 
educomunicativos no espaço escolar. É essa área a responsável por 
fazer crescer em potencialidade o ambiente comunicativo, por 
meio de uma gestão da comunicação dialógica, criativa e 
democrática.  

Essa área de intervenção se mantém “atenta ao cotidiano 
da didática, prevendo a multiplicação da ação dos agentes 
educativos, optando, quando conveniente, pela ação através de 
projetos” (SOARES, 2011a, p. 48). Nessa perspectiva, a atuação da 
Faculdade de Educação (FE-USP) tem apresentado contribuições 
significativas que superam a perspectiva de recursos ilustrativos para 
entender a comunicação como uma trama de redes comunicativas. 

Traçando um panorama histórico da formação dos 
professores, Fusari (1996, p. 68) aponta que eles precisam aprender 
a lidar com as mídias, aprendendo “a elaborar e a intervir no 
processo comunicacional que se dá entre professores e alunos com 
essas mídias, para ajudar na realização da cidadania 
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contemporânea”. Na época, a pesquisadora afirmara que as 
técnicas de comunicação nos cursos superiores eram passadas 
como simples recursos ou tecnologias de transmissão audiovisual autônoma 
e autossuficiente nas aulas.  

Essa concepção a partir de “recursos ilustrativos” iniciou-
se nos Estados Unidos nos anos de 1950, vindo para o Brasil 
apenas uma década depois com a obra Recursos Audiovisuais na Escola 
(WITTICH; SCHULLER, 1964). Apesar da comunicação escolar 
vir utilizando televisão e vídeo a partir da segunda metade do 
século, Fusari (1996, p. 74) afirma que sua prática nas escolas 
necessitava de aperfeiçoamento da qualidade comunicacional, pois 
a disciplina de Didática estava contribuindo pouco com a qualidade 
da comunicação escolar com as mídias. 

A partir dessa constatação fora implantada a disciplina de 
“Educação para os meios de comunicação” na FE-USP que, 
apresentando mudanças significativas nos trabalhos dos 
graduandos. Registrou-se uma postura de “intervenção 
comunicacional frente à complexidade cultural, o trajeto de 
produção comunicacional com as mídias e deslocamento dos 
recursos audiovisuais para o de mídias” na atuação envolvendo 
professores e alunos (FUSARI, 1996, p. 86). 

Nessa mesma compreensão, as investigações de Penteado 
(2001; 2002; 2011) ultrapassam a concepção das TIC como mero 
uso de recursos auxiliadores para uma promoção de uma 
comunicação escolar que favoreça a potencialização da relação 
sociopedagógica dos agentes escolares. A isso, a Educomunicação 
denomina por ampliação do ecossistema comunicativo que potencializa 
as relações comunicativas de todos os envolvidos no processo 
educativo e comunicativo. 

Para Penteado (2000), a metodologia do ensino comunicacional 
resgata a dimensão interpessoal e intrapessoal da comunicação 
escolar pelo conceito de alteridade e pelo agir comunicacional, de 
Junger Habermas, que implica mudanças profundas na atuação do 
docente. Ao reconhecer a alteridade do aluno, o educador valoriza 
as práticas dialógicas, polifônicas e educomunicativas – a partir de 
Freire, Bakhtin e Soares, respectivamente – passando a trabalhar 
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numa abordagem paradigmática capaz de modificar as práticas 
educativas de um ensino reprodutivo. 

De acordo com Habermas (1989, p. 164), as decisões dos 
agentes não podem ser impostas por um processo de manipulação, 
mas devem ser assumidas em um processo dialógico que se vale 
das competências comunicativas que levam ao exercício da 
reflexão de maneira circular. Na proposição do reconhecimento da 
alteridade do aluno, há uma transformação da relação 
sociopedagógica que reconhece os coenunciadores do processo 
educativo enquanto sujeitos responsivos e não mais sujeito informativo e 
sujeito receptivo (PENTEADO, 2001).  

Nessa perspectiva, o professor reconhece seu aluno como 
alguém portador de objetivos, posicionamentos, conteúdos, 
experiências e vivências. Portanto, há uma estreita relação com a 
Educomunicação como atesta Soares (2002b, p. 17) apontando 
que o trabalho de Heloisa Penteado é pertinente ao novo campo 
de intervenção social, pois o agir comunicacional dá sentido ao diálogo 
libertador, expressando-se numa gestão da comunicação nos espaços 
educativos.  

Sendo uma pedagogia que proporciona a ampliação da 
comunicação escolar entre os sujeitos, a proposta promove uma 
ambiência educativa idêntica aos ecossistemas comunicativos que são 
construídos colaborativamente. Penteado (2002, p. 30) define essa 
comunicação escolar como “a mídia humana diretamente 
vinculada ao processo de ensino/aprendizagem – o professor e os 
alunos – tendo em vista a formação cognitiva, valorativa, atitudinal, 
procedimental”.  

Sua efetivação se dá por meio de uma metodologia que 
facilita o trânsito de conhecimento que vai ocorrendo entre 
professor/aluno, demonstrando que os elementos essenciais nesse 
processo são o professor, o aluno e o conhecimento. Esse 
processo comunicativo é capaz de encaminhar novas práticas 
docentes direcionadas para a superação dos problemas inerentes 
ao modelo pedagógico tradicional. Nesse sentido, o saber escolar, 
que se constitui na vivência da relação sociopedagógica entre 
professores e alunos, é aprimorado pelos diferentes tipos de 
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conhecimento, bem como pelo avanço das tecnologias de 
comunicação.  

Para Penteado (2002, p. 37), a metodologia da comunicação 
escolar qualifica a formação do educador em serviço, esclarece a 
autoria da cultura docente, dinamizando e ampliando sua 
produção. Além do mais, permite uma imbricação na vivência 
processual, na alternância de papeis entre os agentes da relação 
sociopedagógica em todo o processo de ensino/aprendizagem, 
passando pelas instâncias decisórias. 

Dessa forma, a pedagogia da comunicação vai perpassando 
todos os segmentos da escola, inclusive os livros didáticos 
considerados um elemento provocador que precisa da mediação 
docente, já que seu uso “não garante que os seus usuários o 
empreguem de maneira crítica e reflexiva” (MEKSENAS, 2001, p. 
56). Quando os professores planejam juntos, percebem 
possibilidades de socialização do conhecimento em vista do 
trabalho interdisciplinar (PENTEADO, 2002, p. 59). 

Assim, o produto resultado de um trabalho com o 
modelo comunicacional é um ensino produtivo em sua perspectiva 
de produção, construção, experiência, articulação entre conceitos, 
prática e relação dialógica entre 
professores/alunos/conhecimento. Pela abertura aos projetos 
interdisciplinares, a comunicação escolar corrobora com a 
superação do uso lúdico e didático em direção ao educomunicativo 
(SOARES apud PORTAL DO PROFESSOR, 2012).  

A presença da música e do a dimensão do professor 
rigoroso e amoroso, destacados por Penteado (2002) nos ajudam a 
olhar para nosso objeto de investigação que valorizam esses 
elementos que levam ao clima de família no ambiente educativo 
salesiano. Assim, a ambiência educativa que faz uso da música 
provoca a sensibilização dos ouvidos em direção às experiências 
musicais, ao mesmo tempo, em que leva o professor rigoroso e 
amoroso a se enturma, promovendo um clima de democracia entre os 
agentes educativos. 

Essas qualidades não são dissociadas porque a 
necessidade de democracia participativa é um projeto que a escola 
precisa agregar em si por meio de um clima democrático a ser 
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construído e não aniquilado. Assim, o professor que reunir em si 
“rigorosidade e amorosidade” será aquele que irá desempenhar seu 
papel de professor cidadão capaz de levar seus alunos a serem 
alunos cidadãos (PENTEADO, 2002, p. 200). 

Em suma, a proposta de Heloisa Penteado favorece a 
comunicação escolar, dialogando com o paradigma educomunicativo 
em igualdade de condições. Traz em seu bojo, a metodologia de ensino 
comunicativa aberta a outras metodologias, como a pedagogia de 
projetos para construir o saber escolar de maneira corresponsável. 
Tal perspectiva valoriza as inferências sociais e culturais que 
brotam da prática dialógica que o professor vai mediando junto às 
manifestações artísticas, críticas, reflexivas, inventivas e discursivas 
dos alunos. Essa metodologia se articula com a área de gestão de 
processos comunicativos que prima por ampliar as relações dos agentes 
envolvidos. 

Ao atualizar esses dados para publicação, não poderíamos 
deixar de mencionar a tese de Luci Ferraz de Mello que estudou a 
relação da Educomunicação com as práticas pedagógico-
comunicacionais da avaliação formativa no ensino básico.  A 
pesquisadora propõe que a área da pedagogia da comunicação seja 
ressignificada com o termo práticas pedagógico-comunicacionais, pois 
o exercício das práticas educomunicativas no espaço da didática se 
destina à construção e ao fortalecimento dos ecossistemas 
educomunicativos, construídos “por meio de procedimentos 
comunicacionais adotados nos espaços educativos com mediação 
de TIC para a concretização e atingimento dos objetivos 
educacionais” (MELLO, 2016, p. 83). 

 

Área da Produção midiática  

Essa área volta-se para a elaboração e disseminação de 
materiais midiáticos para a educação, elaborados pela mídia, cuja 
intencionalidade se volta para a informação e formação de suas 
audiências, primando pela veracidade de suas abordagens e pelo 
atendimento aos interesses de seus receptores com certo grau de 
participação de seu público. De acordo com os estudos do Núcleo 
de Comunicação e Educação (NCE-USP), é possível encontrar 
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exemplos dessa participação em programas de variedades como 
“Bem Estar”, da Globo e “Cidades e Soluções”, da Globo News; 
ou ainda, as rádios e TVs Educativas e Culturais são ricas em 
experiências, como o programa “Rádio na Educação”, da Rádio 
Rural de Santarém, no Pará, que conta com a participação de 
crianças.   

Dentre as experiências da área produção midiática 
encontram-se a atuação das emissoras de televisão educativas 
como a TV Cultura que desenvolve práticas educomunicativas e o 
Canal Futura com seus trabalhos de incentivo à democracia, à 
participação e ao protagonismo da juventude. As emissoras têm 
reconhecido a presença do educomunicador para reforçar sua 
atuação com a sociedade e o sistema educativo do país.  

Um exemplo clássico dessa proposta se desenvolveu no 
Jornal da Tarde, em São Paulo, com a proposta Educom.JT, fruto 
de uma parceria com o NCE-USP, entre 2006 e 2007. As 80 aulas 
preparadas sob a perspectiva educomunicativa foram veiculadas no 
caderno Pais & Mestres objetivando fornecer aos docentes 
subsídios para implementar a prática educomunicativa no 
tratamento de conteúdo curricular e em temas transversais, bem 
como o perfil laboral do educomunicador.  

Ainda se destacam os projetos associados ao Programa 
Jornal e Educação da Associação Nacional de Jornais (ANJ) que 
reúne cerca de 60 atividades de mídia/educação no País. Entre os 
anos de 2008 e 2013, a jornalista Cristiane Parente esteve à frente 
do PJE, dando assessoria educomunicativa a muitos dessas 
atividades. Entretanto, o que podemos dizer é que muitas dessas 
atividades estão vinculadas à área de “educação para a 
comunicação” por se voltar para uma análise crítica da mídia por 
parte dos alunos.  

Dentre essas experiências se destaca a proposta do ‘Jornal 
do Paraná’ que lançou o blog Educação & Mídia, coordenado pelo 
Programa Ler e Pensar, com artigos e entrevistas sobre o ensino, a 
mídia, a leitura e a Educomunicação. Outra iniciativa vem do 
Correio Escola do jornal ‘Correio Popular’ que mantém um trabalho 
com incentivo à leitura e capacitação continuada de professores 
para o uso da mídia na sala de aula. Na mesma direção se encontra 
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o Diário na Escola, desenvolvido pelo ‘O Diário do Norte do 
Paraná’ que trabalha a reflexão teórico-prática sobre a utilização do 
jornal na sala de aula em escolas públicas.  

Em relação à experiência televisiva, a Rede de Televisão 
RPC desenvolve o projeto Televisando o Futuro, aliando 
Comunicação e Educação, atingindo 500 escolas de 22 cidades. 
Esse é um projeto desenvolvido em conjunto com o Instituto 
GRPCOM que coloca o potencial da mídia a serviço da Educação, 
utilizando as matérias veiculadas pelos telejornais da RPC TV. 

De acordo com a descrição das possibilidades de atuação 
do educomunicador, o curso de Licenciatura em Educomunicação 
informa que um dos campos promissores é a própria mídia. O 
educomunicador não substitui os tradicionais profissionais da 
comunicação, mas agrega valor às equipes por seus conhecimentos 
específicos sobre a inter-relação Comunicação/Educação. Além 
do mais, o profissional também pode atuar em centros 
independentes de produção midiática, em universidades e 
empresas que dão suporte aos projetos de educação a distância.  

Dois simpósios promovidos pelo NCE-USP 
apresentaram propostas de atuação dessa área de intervenção, em 
2007 e 2008. Foram demonstradas as experiências do Educom.JT 
que facilitou o processo educomunicativo pelo professor ao 
exercício de suas aulas e do Canal Futura a partir de uma 
programação que inclui os jovens como protagonistas. No VI 
Simpósio Brasileiro de Educomunicação discutiu sobre Meio 
Ambiente, Jornalismo e Educomunicação, a partir da reflexão sobre meio 
ambiente na produção midiática que se utiliza da presença da mídia 
impressa, audiovisual e digital, indagando sua contribuição para 
inserir na pauta da sociedade o tema do meio ambiente. 

 

Áreas educomunicativas para o exercício da cidadania  

Neste capítulo percebemos que as áreas de intervenção da 
Educomunicação são chamadas a promover atividades nos 
espaços educativos por meio do compromisso de todos os agentes. 
Não há uma área mais importante que a outra nem tão pouco 
isolamento entre elas. No entanto, destacamos que as áreas da 
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gestão da comunicação e da reflexão epistemológica são cuidadas de 
maneira especial porque asseguram o planejamento democrático 
das atividades educomunicativas.  

Assim, a área de educação para a comunicação vai assegurar 
que o senso crítico seja trabalhado de maneira dialógica, 
reconhecendo as possibilidades de negociação de sentidos 
possíveis nas leituras críticas da mídia. Da mesma forma, a área de 
expressão comunicativa através das artes será educomunicativa se 
carregar em seu bojo a dimensão estética que leva à expressão de 
todos em vista de uma transformação coletiva. 

É nesse sentido, que a presença do educomunicador para 
fazer a gestão comunicativa será eficaz também na mediação tecnológica 
que levará todos a fazer uso da mídia, valorizando o processo de 
produção e não apenas o produto midiático gerado pelos agentes. 
Essa sua atuação leva à vivência da área de pedagogia da comunicação 
como valorização da comunicação educativa e da relação 
sociopedagógica pelo reconhecimento da alteridade e do agir 
comunicacional. 

Em suma, esse educomunicador pode transitar da 
educação formal à não formal, ultrapassar as fronteiras entre escola 
e mídia, reconhecendo na área de produção midiática a possibilidade 
de um diálogo intencional com os meios de comunicação que 
apresentarem propostas educomunicativas. Enfim, todas as áreas 
têm a mesma intencionalidade: levar ao exercício da cidadania.  



 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 

EDUCOMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO 

SALESIANA: SINTONIAS 





5. PROJETO SALESIANO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL 

 

 
Antes de falarmos sobre o projeto salesiano de educação 

será preciso conhecer a história da Organização Salesiana em seu 
conjunto de instituições espalhadas pelos nos cinco continentes 
para compreender como a inter-relação entre comunicação e 
educação foi se desenvolvendo desde os primórdios. Sua história 
está permeada de comunicação interpessoal e grupal desenvolvida 
por meio de atividades artísticas e recreativas que visavam a 
educação integral dos jovens.  

Seu início se deu em Turim, Itália com o padre João 
Bosco (1815-1888) que percebeu que a Revolução Industrial 
italiana, na segunda metade do século XIX, não conseguia absorver 
a mão de obra juvenil, deixando muitos jovens expostos à 
delinquência e à prática de pequenos delitos. Ele mesmo registrou 
os anos iniciais de seu trabalho nas Memórias do Oratório que vão de 
1873 a 1879. 

As vivências do Oratório de Valdocco, como se tornou 
conhecido, se deu a partir do encontro do sacerdote com 
Bartolomeu Garelli, em 1841, um jovem que não sabia ler, escrever 
ou rezar; mas sabia assobiar. Tocando a corda vibrante do interior 
de cada jovem, suas atividades iniciaram aliando ensino formal e 
profissionalizante com o intuito de tornar os jovens aptos ao 
mercado de trabalho, além do desenvolvimento das habilidades 
artísticas dos jovens. 

No entanto, o oratório não foi sua invenção, pois 
recebera influência das experiências pedagógicas italianas de 
Vitorino Da Feltre e de Felipe Neri, ocorridas nos séculos XV e 
XVI. Esses dois educadores ajudaram o sacerdote a traçar os 
pilares de seu Oratório, conjugando o espaço recreativo para 
socialização e a dimensão religiosa para dar sentido à vida de 
maneira alegre e divertida (CRUZ, 2009). Inicialmente, reunia esses 
jovens aos domingos para rezar, brincar, cantar e tocar algum 
instrumento; ler, recitar poesias, fazer teatro, dentre outras 
atividades. De oração havia muito pouco, porém, tudo que se 
realizava estava embasado em três pilares fundamentais: razão, 
religião e amor (amorevolezza) – o que fundamenta a pedagogia 
salesiana. 
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Como em sua época, haviam dois sistemas educativos: o 
preventivo e o repressivo, ele optou pelo primeiro para realizar 
uma educação integral que contemplasse as dimensões humana, 
religiosa, social, cultural e política, desenvolvendo sua máxima: 
formar bons cristãos e honestos cidadãos. O sistema preventivo superava 
as medidas disciplinares e protetivas graças à presença de 
educadores que estavam presentes na vida dos adolescentes como 
pais amorosos que guiavam, aconselhavam e corrigiam 
amigavelmente (BRAIDO, 1998, p. 4-5).  

Tanto o teatro quanto a palavrinha ao ouvido dita no pátio 
enquanto os jovens brincavam ajudavam na criação de um 
ambiente familiar que potencializava a comunicação corporal e 
verbal. Nesse lugar acolhedor, todos cuidavam das instalações e 
materiais como se fossem próprios, considerando os outros como 
amigos, desenvolvendo competências e habilidade), valorizando a 
vida pela dimensão religiosa e a convivência que se utilizava do 
jogo e do tempo livre para se divertir de maneira sadia e criativa. 

Façam como Dom Bosco faz – assim, animava seus seguidores 
a dar continuidade à obra educativa. Foi nesse elã que surgiram os 
grupos da Família Salesiana (FS) que, atualmente, são 28 com mais 
de 400 mil membros em 3.500 obras em 130 países nos cinco 
continentes. Os primeiros foram os Salesianos de Dom Bosco 
(SDB) que atuavam em seus oratórios; as Filhas de Maria 
Auxiliadora (FMA), as Salesianas, que desenvolviam trabalho 
similar com as meninas, com atividades na cidade de Mornese, 
animadas por Maria Domingas Mazzarello (1841-1889); e os 
Cooperadores Salesianos que ajudavam financeiramente.  

 

Organizações salesianas no território latino-americano 

Cada grupo tem a sua própria jurisdição e caminha de 
acordo com as decisões internas que levam em conta as realidades 
geográficas nas quais estão inseridos. Essa investigação olhou, de 
maneira especial, para os dois primeiros grupos (SDB-FMA) que 
optaram pelo trabalho em rede no continente americano, levando 
à constituição da Rede Salesiana de Escolas (RSE). Sua organização 
é bem semelhante se dando pela agregação de comunidades locais 
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– escolas, obras sociais, comunidades religiosas – gerenciadas por 
uma inspetoria que elabora as diretrizes de atuação, sendo nove das 
FMA com sedes em: Manaus (duas), Recife, Porto Alegre, São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá e Campo Grande; e 
seis dos SDB com sedes em Manaus, Recife, Campo Grande, São 
Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. 

Por sua vez, as inspetorias interagem por meio de 
conferências interinspetoriais a fim de traçar compromissos 
comuns para responder aos desafios que emanam da região. No 
Brasil, elas se agruparam juridicamente na Conferência 
Interinspetorial Brasil (CISBRASIL) dos SDB e Conferência 
Interinspetorial do Brasil (CIB) das FMA. Em determinados 
momentos se articulam como CIB-CISBRASIL para atuar em 
ações conjuntas no território nacional como é o caso da Rede 
Salesiana de Escolas (RSE). 

Além da CIB e CISBRASIL, no território latino-
americano há outras conferências, a saber: das FMA – Estados 
Unidos e Canadá (NAC), México e Antilhas (CIMAC), países 
andinos (CINAB), Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai (CICSAL); 
dos SDB – Conferência Norte-América, Cone-sul, Andina, 
Mesoamérica. Essas conferências se reúnem em duas situações: 1) 
por grupo específico SDB ou FMA durante as avaliações em 
preparação às assembleias mundiais (capítulos gerais); 2) ou em 
encontros específicos, exclusivos de um grupo ou de ordem 
conjunta. 

Interessa-nos debruçar sobre a segunda situação por ser 
aquela que proporcionou o surgimento das comissões de 
comunicação das Salesianas e de representantes das escolas, 
comissão conjunta, que relançou suas escolas no continente 
americano a partir das reflexões de eventos continentais ocorridos 
em 1994, 2001 e 2008 – os dois primeiros acontecidos em Quito-
Equador. Após o segundo, fora criada a RSE.  

 
Equipe de comunicação das Salesianas – Após as 

demandas vindas dos continentes para que as Salesianas 
compreendessem a nova cultura, o Capítulo Geral de 1990 (CG 
XIX) criou o Âmbito para a Comunicação Social, delegando uma 
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salesiana para gerenciá-lo em nível mundial, seguida pela escolha 
de uma responsável em cada uma das 32 inspetorias do território 
americano para traduzir esses anseios para a região. Em 1992, as 
conferências CICSAL, CINAB e CIMAC criaram a Comissão 
Latino-americana de Comunicação Social (CLACS), que o Brasil passaria 
a integrar no ano seguinte. Com a entrada da conferência norte-
americana e canadense (NAC), em 1998, a comissão passou a se 
chamar Equipe de Comunicação Social América (ECOSAM). 

Em 2012, das 14.188 salesianas em todo o mundo, 4.188 
estavam presentes em 524 comunidades de 23 países nas Américas. 
No mundo, marcam presença em 94 nações com 1.436 
comunidades locais de 83 inspetorias. O Instituto é governado por 
uma Madre e um Conselho eleito a cada seis anos, podendo haver 
reeleição para mais um sexênio. Na função de Conselheira, as 
salesianas ficam responsáveis pelos âmbitos de atuação, pela 
organização interna (secretaria e financeiro) e por visitas às 
inspetorias a elas confiadas nos continentes. A organização central 
se comunica com as inspetorias, passando por instâncias reflexivas 
e decisórias em seu processo de atuação em nível mundial, 
continental, regional e local.  

Graças a essa organização, as comissões podem se 
desenvolver a exemplo da CLACS/ Ecosam. Em sua história é 
possível visualizar três etapas: início (1992), reorientação (1998) e 
realização (a partir de 2002). A primeira etapa se preocupou em 
conhecer a realidade da comunicação social nas diversas 
localidades, realizando reflexões sobre o tema na América Latina e 
fazendo contato com grupos e pesquisadores da área, estando 
encarregada de assegurar o intercâmbio de materiais e subsídios 
nesse campo.  

Com o Capítulo Geral seguinte, ocorrido em 1996, novas 
diretrizes desafiaram a comissão, culminando com o encontro em 
Costa Rica, em 1998, no qual assumiram o desafio prioritário para 
sua ação: “no continente americano, em que a sociedade 
globalizada e mediatizada marginaliza e exclui grandes maiorias, 
nossa missão de educadoras nos pede possibilitar a relação 
Educação-Comunicação-Cidadania, para formar interlocutores 
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sociais a partir de uma ética comunicacional baseada no 
evangelho”. 

Seu compromisso em trabalhar essa inter-relação 
demonstrava a sintonia com o pensamento latino-americano e com 
as reflexões do Núcleo de Comunicação e Educação (NCE-USP) 
que, justamente nesse período, realizava uma pesquisa latino-
americana para evidenciar as práticas e teorias em torno dessa 
inter-relação, sendo significativa a participação delas nesses 
eventos internacionais e discussões com organismos acadêmicos 
em nível continental.  

Em sua segunda etapa, a atenção voltou-se para a 
implementação do desafio assumido em Costa Rica que se 
concretizou com a elaboração da Proposta de Educomunicação (2000), 
integrando-se às suas escolas continentais, em 2001. Na etapa 
seguinte, se deu a disseminação da proposta educomunicativa com 
treinamento das coordenadoras do continente e opção em assumir 
o conceito como atualização do Sistema Preventivo no Capítulo 
Geral, em 2002. 

De acordo com a dissertação de Viviane Sosa defendida 
em Roma, em 2009, e em notícias nos sites das organizações – os 
passos para concretização do caminho que a Ecosam trilhava 
envolvia ativamente as inspetorias e as comunidades educativas. 
Desde a capacitação de seus membros para gerenciar o site 
Educomunicação às consultas às inspetorias sobre sua identidade 
a fim de organizar melhor, elegeu-se uma coordenadora e uma 
inspetora responsável, dando ao grupo maior poder decisório em 
relação a sua atuação continental. 

Daí foi um passo para a Ecosam integrar ao processo 
educomunicativo as responsáveis pela área de protagonismo 
juvenil dentro das escolas e de momentos formativos nas escolas, 
as coordenadoras de Pastoral Juvenil. A partilha entre os dois 
âmbitos em nível mundial, continental e inspetorial tomou força 
com os encontros continentais realizados em conferências 
mundiais, de 2005 a 2006, incrementaram os caminhos existentes 
e aprofundar a relação entre as perspectivas culturais e sua missão 
educativa, reflexões que culminaram com o quarto volume da 
coleção O Gongo exclusivamente sobre Educomunicação, lançado 
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durante o Capítulo Geral XXII, em 2008. 
 
Comissão conjunta das escolas – a articulação da 

Escola Salesiana América (ESA) se deu aliada aos eventos 
promovidos pela Organização Internacional da Educação Católica 
(OIEC) e a Confederação Interamericana de Educação Católica 
(CIEC). A reflexão e o intercâmbio pedagógico levaram o grupo a 
uma permanente avaliação e fortalecimento do processo de 
articulação da ESA, através dos encontros Pós-CIEC. Em 2002, 
após o XVI OIEC realizado em Brasília, os membros das escolas 
salesianas no continente intensificaram o acompanhamento e a 
avaliação do processo de articulação da ESA. 

Entretanto, o início do diálogo entre a ESA e a Ecosam 
se deu, em 1999, quando a segunda foi encarregada de estudar a 
inter-relação Educação-Comunicação-Cidadania. Naquele 
momento, as duas equipes passaram a trilhar um objetivo comum 
para ajudar as escolas a serem mais competentes diante da nova 
cultura, das novas tecnologias e da busca de uma nova cidadania 
que eventos internacionais apontavam.  

Sete anos separaram os dois primeiros encontros, ambos 
acontecidos no Equador, num bairro de Quito chamado Cumbayá.  
Em Cumbayá I (1994), o grupo se preocupou em estudar seu 
processo educativo à luz das culturas emergentes, chegando às 
decisões de que precisava entrar em sintonia com o mundo juvenil, 
criar estruturas de participação e projetos que garantissem o 
protagonismo juvenil. Para tanto, seria preciso capacitar os 
educadores no campo das novas linguagens e tecnologias em vista 
da elaboração de itinerários para a formação do jovem crítico, 
participativo e solidário. 

A realidade juvenil, seu carisma e a escola salesiana 
assumidos como desafios prioritários naquele encontro, passou 
por avaliação em Cumbayá II, ficando evidente que fora dado mais 
enfoque ao desenvolvimento tecnológico que à comunicação 
humana. Sendo assim, pensou-se num relançamento das escolas a 
partir relação com a educomunicação, cidadania, revisão de sua 
proposta educativa e maior abertura ao protagonismo juvenil. 
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O memorial da ESA evidencia o protagonismo das 
salesianas na criação da Escola América, pois se reuniram sob essa 
nomenclatura após os Post-CIEC. Essas reuniões das FMA se 
deram em Bogotá (1997), São Paulo (1998) e Peru (1999), 
aproveitando os eventos continentais sobre educação católica, que 
participaram juntamente como os SDB. Os dois grupos passaram 
a se reunir para preparar Cumbayá II a partir de 1999. 

Marco desse processo foi o evento mundial realizado em 
Roma, Itália, com os representantes da PJ dos SDB e FMA com 
os conselheiros gerais, em 1997. Ainda nesse ano, houve uma 
reunião continental envolvendo três grupos da FS (SDB, FMA e 
HHSSCC) que se propôs a criar uma instância permanente de 
reflexão no continente. Durante outro evento mundial do OEIC 
na Índia (Nova-Deli, 1998), os representantes das escolas voltaram 
a se reunir para avaliar seu processo educativo. 

Desse modo, os salesianos também passaram a se reunir 
em conferências – a região Mesoamérica (em 1997 e 1998), a região 
Andina (em 1997) como SDB; e conjuntamente com as FMA 
(CINAB), em 1998. As conferências Cone-sul (SDB) e CICSAL 
(FMA) se reuniram para impulsionar os processos de Cumbayá I, 
em 1998. Também nesse ano, a CISBRASIL realiza seu primeiro 
encontro para identificar desafios, estabelecer linhas de ação e 
organização. 

No encontro da Comissão Escola América FMA, em 1998, 
as salesianas assumiram linhas de ação que se focalizaram na 
formação dos educadores, na qualidade da presença educativa, nas 
redes de solidariedade e na formação para a cidadania, democracia, 
promoção da cultura e da mulher. Em 1999, decidiram pela 
presença de uma delegada da escola e não mais da Pastoral Juvenil 
para acompanhar o processo.  

Foi durante o Post-CIEC do XVIII CIEC (1999) que SDB 
e FMA firmaram uma carta compromisso decidindo-se pela 
realização de Cumbayá II com os temas realidade juvenil, carisma 
salesiano e escola salesiana a serem preparados pelas conferências, 
agregando a realidade macro do continente. As conferências 
passaram a se reunir para preparar os documentos de estudo a 
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partir do ano 2000 com encontros no Chile, na República 
Dominicana, no Equador e no Brasil.  

A coordenação do evento também se reuniu e deliberou 
ampliar a equipe de preparação por meio da realização de 
encontros regionais nos grupos Sepsur-Cicsal (Argentina), 
Mesoamérica (Costa Rica), Cib-Cisbrasil (São Paulo) e Andino 
(Bolívia). Durante o Post-CIEC do XIX CIEC (2001), foram 
estabelecidas prioridades em torno da formação no campo das 
tecnologias e novas linguagens visando à capacitação de novos 
cidadãos em vista da solidariedade. 

Oito anos depois, desta vez em Brasília, a revisão da 
caminhada se dá no III Encontro Continental da Escola Salesiana 
(III ESA), seguindo a mesma metodologia dos encontros 
anteriores, em que as dez conferências interinspetoriais 
(SDB/FMA) do continente elaboram, em conjunto, um 
documento de estudo. Podemos concluir que Cumbayá I (1994) 
decidiu por estar em maior sintonia com o mundo juvenil para 
garantir seu protagonismo enquanto Cumbayá II (2001) se 
preocupou em superar o manejo das TIC em vista da 
Educomunicação, aprofundando-o no III ESA (2008) que 
apontou para o fato educomunicacional. 

 
Rede de escolas no Brasil – a Rede Salesiana de Escolas 

(RSE) é uma das redes criadas pela CIB-CISBRASIL para atuar no 
contexto brasileiro, acatando a decisão proferida em Cumbayá II 
em vista de uma atuação em rede a fim de responder aos desafios 
metodológicos, pedagógicos e mercadológicos. Muitas escolas já 
usavam sistemas de ensino diferenciados, mas sem uma unidade pedagógica 
em torno de princípios comuns.  

A RSE atua com 110 escolas em 70 cidades brasileiras, 
trabalhando com 85 mil alunos e cinco mil educadores. Outras 
escolas parceiras aderiram à proposta da Rede, não sendo 
necessariamente da Família Salesiana. A organização atua em nível 
nacional sob uma presidência conjunta e gerências – pedagógica, 
pastoral, comunicação e administrativa – que desenvolvem 
projetos para apoiar, articular e assessorar a formação continuada 
dos educadores.  
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Tanto a gestão da educação quanto a gestão 
administrativa são focos primordiais que se desenvolve nos 
escritórios regionais denominados por “Polo” no qual as escolas 
são agrupadas por proximidade geográfica, sob a coordenação de 
gestores da RSE e animadores SDB/FMA. Além do gestor e do 
animador, nesses polos há a figura do secretário que faz o contato 
direto com as escolas em consonância com as decisões nacionais. 

Os animadores são, necessariamente, membros dos SDB 
e FMA indicados, para garantir a interlocução da RSE com sua 
inspetoria, motivar as comunidades educativas, e a articulação dos 
processos de comunicação com as diversas instâncias, dentre 
outras. É de sua competência estabelecer canais de comunicação 
com os coordenadores que constituem o polo em vista da 
integração na formação dos educadores de suas escolas, além de 
dialogar com as escolas em função do acompanhamento dos 
avanços/dificuldades da proposta. 

Contudo, são os gestores, profissionais contratados, que 
dinamizam as ações do Polo no que se refere ao projeto 
pedagógico e à formação continuada dos educadores. Compete a 
esse profissional, as ações de organização, avaliação e prospecção 
do Polo, e dentre suas competências, dialoga com as escolas em 
busca de estabelecer canais de comunicação que permitam um 
maior entendimento de sua realidade e de um mais adequado 
atendimento de suas necessidades. 

Historicamente, a Rede se organizou em torno de 
material didático próprio, já que muitas das escolas já faziam 
experiência de ensino integrado. De acordo com notícia no 
Boletim Salesiano (2003), o padre Nivaldo Pessinatti afirma que 
não há projeto com a magnitude da RSE nos 123 países onde os 
salesianos mantêm quatro mil escolas. Sua criação foi uma 
oportunidade de reuniu as forças salesianas do país para enfrentar 
desafios pedagógicos e empresariais. 

Nesse cenário, a primeira ação se deu buscando unificar 
as ações pedagógicas, metodológicas e didáticas das escolas. De 
acordo com Bragança (2009, p. 73) não havia profissionalização 
dos mercados locais por falta de verba e baixa familiaridade de 
algumas escolas com esse tipo de ações, o que levou à criação da 
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Diretoria de Comunicação e Marketing, em 2005, a fim 
padronização as ações nacionalmente e dar maior visibilidade. 

Em sua dissertação sobre a RSE, Poliana Duarte Braga 
assinalou que seus membros apontaram que seu material era 
melhor que o da concorrência pela proposta pedagógica, 
posicionamento confessional, gestão e comunicação e marketing. 
Em relação à proposta pedagógica, evidenciou-se a prioridade pela 
formação continuada dos educadores, pelo material didático 
interdisciplinar elaborado por autores qualificados e fundamento 
na teoria cognitivista e construtivista.  

Quanto ao posicionamento confessional, os membros 
acreditam que seu foco se estabelece na intenção de proporcionar 
uma pedagogia salesiana que trabalha a formação integral do ser 
humano por meio de uma convivência agradável. Essa atuação se 
dá por meio de uma gestão participativa que utiliza a avaliação 
como estratégia de organização, da competência administrativa e 
pedagógica capaz de reconhecer as unidades educativas, 
regionalismos e estilos, facilitada pela divisão em polos. Em relação 
à comunicação e marketing, apontaram a credibilidade da marca, 
qualidade do ensino e sua história.  

Segundo a perspectiva mercadológica, a estratégia de 
criação da rede se deu em um mercado competitivo. Juridicamente, 
a Rede fora criada como uma editora de livros didáticos, uma 
cooperativa para cotização de valores e aumento de poder de 
negociação junto a fornecedores, já que cada escola tem seu 
próprio estatuto jurídico, reunindo-se apenas para ratear despesas 
na produção do material didático unificado. Tal proposição 
justifica-se porque, antes de sua criação, 27% das escolas já 
utilizavam sistemas pedagógicos de outras redes de ensino, fato 
que levou ao fácil convencimento sobre ter material educativo que 
traduzisse a linguagem, os princípios e os valores da pedagogia 
salesiana. 

Sobre a evolução da Rede no período de 2002 a 2008, 
Bragança (2009) destaca os planejamentos executivos por áreas e 
triênios, a unificação da marca e dos uniformes em nível nacional, 
as campanhas na mídia, a criação do portal educacional e a criação 
dos polos. A Rede organiza seus produtos e serviços em: projeto 
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pedagógico-pastoral, assessoria pedagógica, projeto pastoral, 
programa de implementação, formação continuada dos 
professores, sistema de avaliação, simulado ENEM – Tirando de 
Letra, Certificação TOEIC (inglês), RSE Lojas e Dados 
Consolidados da Escola.  

As tecnologias educacionais da Rede são o material 
didático digital, as webaulas e o Portal Futurum – plataforma 
idealizada por redes de escolas católicas 
(www.portalfuturum.com.br). Sua gestão e marketing educacional 
são compostos pelos seguintes procedimentos: consultoria de 
marketing, campanha institucional, sistema de divulgação das 
ações e eventos, newsletter educacional, newsletter para os pais, RSE 
informa e assessoria na gestão escolar. 

 
Equipe de comunicação inspetoriais – Os 

informativos existem em cada inspetoria com o objetivo de 
divulgar a atuação dos membros da comunidade educativa – 
salesianas e educadores. Nessa obra, analisamos os informativos: 
Em Família (São Paulo), Páginas Vivas (Porto Alegre), Notipaz 
(Cuiabá), Comunicando (Rio de Janeiro) e Acontecendo (Recife), Ponto 
de Encontro (Manaus) e Partilhando (Campo Grande) e Remanso 
Manaus (BMT).  

Eles são produzidos pela área de comunicação local. 
Necessariamente, essa coordenadora faz parte da equipe da 
Conferência das Inspetorias do Brasil (CIB) denominada por 
EcosBrasil que procura traduzir para o território nacional as 
discussões da Ecosam e da coordenação mundial. Esse grupo foi 
responsável por disseminar o pensamento educomunicativo nos 
sites da ESA/RSE, bem como por levá-lo à mídia salesiana 
nacional e internacional. 

 

Educação integral estabelecida em relações cordiais e amorosas 

Inspirado nas pedagogias humanistas da época, Sistema 
Preventivo é um método e espiritualidade que está fundamentado 
em três princípios: razão, religião e amor (amorevolezza), que em seu 
conjunto, evitaram que a escola primasse pelo proselitismo em 
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detrimento da valorização das diferenças culturais e ecumênicas, já 
que valoriza o respeito à diversidade e ao diálogo inter-religioso. 
Para Dom Bosco, a religião é a alma do sistema, mas quem dá vida 
ao ambiente acolhedor é a amorevolezza – um amor demonstrado 
afetivo e efetivamente, testado pelos fatos e perceptível por todos 
que demonstravam com sua acolhida e alegria. 

Assim, a educação salesiana cultiva um ambiente 
acolhedor para a convivência, a socialização e o desenvolvimento 
de competências e habilidades por meio da valorização das 
dimensões humanas, religiosas, sociais, culturais e políticas em 
vista de um sentido mais amplo à vida de maneira alegre e divertida 
(CRUZ, 2009). A responsável pela proposta é a comunidade 
educativa estabelecida como família para desenvolver relações 
interpessoais motivadas pela sinceridade da religiosidade e pela 
participação empática do educador ativamente presente.  

É por este motivo que o pátio é considerado um dos 
lugares privilegiados de convivência e de educação através de um 
estilo familiar, comunicativo que é “capaz de envolver os jovens, 
educadores e famílias num projeto educativo comum, entendido 
como uma de suas grandes fortalezas” (ENCINAS, 2005, p. 4). O 
pátio é o lugar das brincadeiras e das festas, o espaço das 
comemorações religiosas, comunitárias e cívicas, o espaço em que 
se pode fazer a abordagem individual denominada por palavrinha ao 
ouvido durante uma atividade recreativa. 

Desde os primórdios, a comunicação interpessoal e 
grupal propiciou que as atividades artísticas e recreativas com 
brincadeiras, música, teatro e poesia fossem considerados canal e 
instrumento de comunicação corporal e verbal. A primeira 
apresentação teatral nesses ambientes aconteceu em 1847, 
tornando-se tradição ao lado da música e do canto, elementos 
essenciais ao processo educativo, por seu tom festivo diante das 
solenidades sagradas e profanas. É também meio diagnóstico e 
pedagógico que ajuda a percebe o verdadeiro estado de espírito dos 
jovens, já que estão presentes, convivendo com eles no seu 
cotidiano. 

Ao valorizar a alegria, a festa e o otimismo, a cultura 
escolar salesiana instaura os elementos constitutivos do clima de 
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família que são expressos nas relações de amizade, na sensibilidade, 
na confiança recíproca, no apoio e na qualidade das relações 
interpessoais que potencializa a comunicação no ambiente 
educativo nos mínimos detalhes.  

Esse clima festivo é intrínseco ao ecossistema comunicativo e 
à pedagogia de projetos por meio de uma formação teórica e 
prática capaz de levar as novas gerações à leitura crítica dos meios 
e a diversas formas de expressão, cidadania e participação 
(SOARES, 2010). Portanto, nos pilares da educação salesiana está 
presente a dimensão dialógica do campo da Educomunicação que 
prima pela construção de ecossistemas comunicativos que potencializam 
o protagonismo juvenil.  

Na concepção didática, metodológica e de atuação da 
Rede Salesiana de Escolas (RSE) também é possível visualizar os 
princípios básicos, metas e orientações metodológicas que 
conjugam o binômio tradição-inovação como oportunidade para 
extrair de seu patrimônio pedagógico respostas criativas aos 
desafios contemporâneos. Como toda educação brasileira, 
fundamenta-se na Lei de Bases e Diretrizes da Educação (LDB) e 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que permitem que 
as escolas se tornem “um espaço para aprender a aprender, 
aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a 
crer” (CIB-CISBRASIL, 2005, p.9). Às quatro dimensões do 
Relatório de Delors, acrescentam o aprender a crer.  

Sua proposta educativa visa a formação integral nas 
dimensões crítica, ética, social e política capaz de levar o educando 
a uma cidadania participativa, construtiva e solidária. Ao realizar 
sua ação educativa, a comunidade educativa favorece o 
relacionamento em clima de acolhida, alegria e corresponsabilidade 
sendo propositora de diálogo, de respeito às diferenças e de 
abertura de espaços para que que os alunos exerçam atividade 
social pautada em valores e atitudes.   

A experiência da Feinter desenvolvida no Colégio 
Educacional Nossa Senhora Auxiliadora (Censa), em Lins-SP se 
mostrou paradigmática para a compreensão dessa forma de 
atuação educativa que dialoga intrinsecamente com as premissas 
educomunicativas. Criada em 1987, a feira interdisciplinar foi 
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objeto de pesquisa de Ivone Yared, em doutorado na PUC-SP, e 
demostrou que essa escola já atuava da maneira circular que a Rede 
de Escolas Salesianas estava propondo.  

Sendo idealizadora da Feinter, Yared (2009, p. 20) 
demonstra que a emoção e a razão são objetos de aprendizagem 
que levam à transformação curricular baseada em projetos 
interdisciplinares que validam a postura do professor, também 
pesquisador junto aos alunos, frente à “intencionalidade do ato 
educativo interdisciplinar”. Isso se dava por meio de uma educação 
mais reflexiva que levava à construção do conhecimento na 
criatividade e criticidade por meio da pesquisa, análise da realidade, 
comparação, partilha, integração e ação solidária.  

Tudo isso, intencionava avaliar e reorientar o processo 
para criar novos percursos em direção à concepção de uma escola 
como “espaço privilegiado de comunicação de ideais e ideal, de 
reflexão e ação, de solidariedade e respeito às diferenças” 
(YARED, 2009, p. 30). Assim, o cotidiano escolar passou a ser 
visto como possibilidade para a construção do conhecimento em 
rede graças ao diálogo, à pesquisa e à intencionalidade do projeto 
destinado a transformar a realidade pela cultura.  

Enquanto coordenador do trabalho interdisciplinar, um 
educador exercia o diálogo crítico e propositivo, de confronto e de 
colaboração, incentivando o desenvolvimento de projetos e 
implementando metodologias de trabalho. Ao oportunizar a 
interação dos grupos, acompanhar e orientar, também estabelecia 
rotinas que garantiam “um olhar mais objetivo sobre os 
acontecimentos, possíveis atritos, mantendo assim o clima de 
serenidade e busca do saber” (YARED, 2009, p. 182). 

Tanto a pedagogia de projetos quanto a postura 
interdisciplinar levaram a trocas pedagógicas que enriqueceram o 
processo de busca, compartilhamento e reciprocidade entre os 
educadores, educandos, família e realidade social em que a escola 
está inserida.  

Da maneira como é descrito o processo interdisciplinar 
da Feinter percebe-se que sua proposta é educomunicativa, pois há 
valorização das relações potencializadas pelo ambiente educativo 
em vista da construção de um ecossistema comunicativo e abertura para 
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um trabalho efetivo a partir do conceito de educomunicação possível. É 
possível que haja outras escolas esperando por uma gestão 
comunicativa que realize processos significativos, pois a “escola é 
um lugar privilegiado para o conhecimento e o desenvolvimento 
das capacidades individuais e coletivas, bem como para a análise 
crítica da sociedade” (CIB-CISBRASIL, 2011, p. 11).  

 

Sintonia com a pedagogia da comunicação  

Diante do exposto, fica evidente que a educação salesiana 
carrega em seu bojo a dimensão da rigorosidade e amorosidade 
(PENTEADO, 2002) que levam os educadores a cultivarem um 
clima de família baseado no respeito, na criatividade e na democracia, 
estando, portanto, embasado na perspectiva da alteridade e do agir 
comunicacional que estão expressos nos pilares do Sistema 
Preventivo. Isso possibilita a construção do ecossistema comunicativo 
pela valorização das relações amorosas e éticas que levam à 
construção do conhecimento/saber escolar.  

A Educomunicação entendida pelo NCE-USP (OARES, 
2011a) potencializa a educação formal pelas áreas de intervenção 
da gestão comunicativa e da pedagogia da comunicação. Por sua vez, os 
ecossistemas comunicativos são potencializados pela alteridade e agir 
comunicacional que se vivencia na relação sociopedagógica dentro 
da escola (PENTEADO, 2002). 

Por sua estrutura relacional e comunicativa, a 
Educomunicação expressa o espírito educativo de Dom Bosco, 
levando-o a entender esse conceito como proposta pedagógica 
inovadora, interdisciplinar e capaz de ressignificar o ambiente de 
convivência humana que é construído no interior das escolas. Foi 
essa a constatação do salesiano paraguaio Claudio Coronel que 
defendeu tese na Itália, em 2011.  

Vivida dessa forma, a proposta pedagógica torna-se um 
laboratório de convivência democrática que leva a uma cultura 
escolar mais participativa. Essa convivência se dá pelo princípio da 
alteridade, exigindo a presença de educomunicadores com alto 
coeficiente relacional, capazes de estabelecer uma comunicação 
interpessoal aberta, cordial, amável, paciente, equilibrada e madura 
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afetivamente (CORONEL, 2011). 
A imagem do ecossistema comunicativo construído 

intencionalmente pelos agentes do processo educativo dialoga 
profundamente como a proposta de clima de família estabelecida na 
metáfora da casa na educação salesiana. Ainda, remete à proposta 
de Heloisa Penteado que argumenta que as condições para se 
construir uma relação sociopedagógica entre alunos, professores e saber 
se dá por meio de uma metodologia de ensino comunicacional, a 
pedagogia da comunicação. 

Esse ambiente é dinamizado pelos agentes do processo e 
requer a colaboração de todos para construir saberes que se 
utilizam de linguagens midiáticas por meio de um planejamento 
processual que se pauta na objetividade, subjetividade e 
racionalidade. Para Heloisa Penteado, essa proposta utiliza de 
procedimentos de contextualização e significação para trabalhar as 
habilidades levando ao reconhecimento do outro como alteridade 
porque o professor é rigoroso e amoroso. 

Mais uma vez fica explícito que essas condições são 
fundantes também na proposta de uma educomunicação possível que 
se utiliza das áreas educomunicativas para ampliar os ecossistemas 
comunicativos das escolas salesianas por meio da convivência com as 
diferenças, do cultivo de relações amorosas e do desenvolvimento 
de competências.



6. EDUCOMUNICAÇÃO ATUALIZANDO O 

SISTEMA PREVENTIVO 

 

Demandas locais e regionais oriundas dos processos de 
avaliação da missão educativa e do delineamento de novas formas 
de atuação levam às decisões mundiais. Assim, as reflexões da 
Ecosam e da Escola América, assim como das comunidades dos 
cinco continentes levada aos Capítulos Gerais são refletidas e 
assumidas em documento para guiar os rumos que o Instituto no 
sexênio, conforme demonstraram a ênfase dada à comunicação 
social (CG XIX, 1990) e aos percursos da comunicação humana, 
interpessoal e social aprofundados em 1996 (CG XX), 2002 (CG 
XXI) e 2008 (CG XXII). 

No início dos anos noventa, as discussões em torno da 
atualização do sistema preventivo levaram ao compromisso de 
vivenciá-lo como força educativa de comunicação e solidariedade. 
Em 2002, o princípio da amorevolezza foi priorizado como elemento 
primordial para estabelecer maior comunicação, comunhão e 
potencializar a transparência dos relacionamentos. Era a ocasião 
propícia para que se assumisse o conceito de “Educomunicação 
como ótica e prática educativa transversal à missão e à atualização 
do carisma” (INSTITUTO FMA, 2002, p. 13). Assim, o Instituto 
se abri, cada vez mais, ao diálogo inter-religioso e às práticas de 
solidariedade, pacificadoras e ecológicas, por uma administração 
transparente. 

Além dos documentos desses Capítulos, a missão da 
comunidade educativa é norteada por linhas operativas que 
maturam as dimensões da pessoa conjugando-as com as 
perspectivas pedagógica, cultural, evangelizadora, social e 
comunicativa em vista da cidadania evangélica. Ao lado deles, as 
discussões em torno da Educomunicação levavam as comunidades 
educativas a plasmar uma mentalidade de visão integral do Sistema 
Preventivo que ultrapassava os fluxos de modas e modelos de uma 
cultura superficial, consumista e hedonista.  

Desde os primórdios, a comunicação salesiana permitiu o 
florescimento das expressões criativas dos jovens tanto no ramo 
masculino quanto no ramo feminino da Família Salesiana. Em sua 
história com a presença de veículos de comunicação como rádio, 



106 | EDUCOMUNICAÇÃO – UM DIÁLOGO CRIATIVO COM A PEDAGOGIA DE DOM BOSCO 

 

televisão, produtoras de vídeos, editoras, etc, os Salesianos 
supervalorizam o uso das tecnologias de comunicação e 
informação (TIC) em suas atividades pedagógicas, sociais e 
religiosas. Ao passo que as Salesianas, não sendo detentoras desses 
veículos, mantiveram em sua marca histórica o prisma da educação 
para a comunicação.  

Até mesmo uma carta potencializa as relações no clima de 
família. Não sabendo escrever, a primeira madre geral, Maria 
Mazzarello, aprendeu a ler e escreveu sua primeira carta, em 1878, 
para se comunicar com o primeiro grupo de irmãs em missão no 
continente americano. A leitura conjunta da Carta Circular, enviada 
mensalmente até hoje, é um momento de vivência da alegria 
comunicativa que a organização cultiva em vista de uma comunicação 
de qualidade que gere ecossistemas comunicativos.  

Essa experiência demonstrava que havia espaço para que 
a Educomunicação adentasse seu recinto como resposta audaz à 
nova cultura. Nesse sentido, vemos que a força mobilizadora desse 
processo foi a comissão continental de comunicação social 
(Ecosam) que vem apresentando contribuições significativas desde 
1992, chegando à elaboração da Proposta de Educomunicação para a 
Família Salesiana com a assessoria do Núcleo de Comunicação e 
Educação (NCE-USP), em 2000. Proposta assumida pela Rede 
Salesiana de Escolas no Brasil. 

 

Opções comunicativas desde a década de 60 

A organização acompanhou as reflexões em torno da 
prática comunicativa, das experiências de comunicação popular, 
comunicação alternativa e educação popular na América Latina. 
Sintonizadas nesse percurso, as Salesianas ofereciam programas de 
educação para a consciência crítica diante dos meios em suas 
escolas para propagar a arte e a cultura cinematográfica a exemplo 
do Cineclube de Lorena-SP, criado em 1964, nas Faculdades 
Integradas D’Ávila (Fatea).  

Com sessões abertas à comunidade, o cineclube exibia 
filmes no cinema da cidade nas manhãs de domingo, seguidos de 
debates, como relembra a salesiana Valentina Augusto, aluna de 
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Pedagogia entre 1962 a 1965. Essas discussões se constituiu em um 
dos elementos importantes em sua formação como educadora, 
pois se discutia as grandes problemáticas psicológicas, pedagógicas, religiosas, 
existenciais e políticas contidas no filme.  

De acordo com a salesiana, essas discussões se estendiam 
pela semana, ultrapassando o espaço do cinema e chegando às 
conversas na comunidade religiosa e educativa, voltando à 
discussão nas aulas. A experiência permitiu a formação de uma 
mentalidade crítica e de visão de mundo, pois nesse processo se 
aprendia a coordenar um debate, a dialogar com a plateia, a respeitar opiniões 
divergentes e, sobretudo, a apreciar um bom filme como fator de formação 
humana e religiosa. 

A vivência em torno da leitura crítica dos filmes, da 
comunicação e da sociedade foi uma constante na experiência 
desse grupo educativo. A organização afirma ter feito por muitos 
anos, educação para o cinema, para a leitura dos jornais, para a 
compreensão da linguagem televisiva e radiofônica, assim como 
para a análise das mensagens publicitárias (CIB-CISBRASIL, 
2010).  

Desde suas primeiras práticas comunicativas por meio de 
seus instrumentos noticiosos desde a década de 1920, a 
organização mundial demonstrava interesse em capacitar seus 
membros para além da dimensão interpessoal em direção à 
dimensão social. Essa preocupação ganhou força na década de 
1990 com a criação do Âmbito para a Comunicação Social (CS) 
que passou a disseminar as produções e reflexões em suas 
publicações, bem como em eventos internos e externos.  

As responsáveis pelo Âmbito deram vigor ao processo 
comunicativo e educomunicativo, sendo que desde 2014, é uma 
brasileira que está a sua frente. Maria Helena Moreira participou de 
todas as discussões sobre o processo educomunicativo das 
Salesianas, desde o compromisso em trabalhar a tríade 
Comunicação/Educação/Cidadania, em 1998. Entretanto, 
Graziela Curti, de 1990 a 2002, e Giuseppina Teruggi, de 2003 a 
2014, participaram ativamente desse processo de construção, 
possibilitando que o conceito chegasse à sede mundial. 
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Após uma clara definição da identidade da coordenadora 
de CS, em 1998, houve significativos avanços em suas pesquisas 
que levaram à articulação de comissões continentais para 
compreender o fenômeno da comunicação na sociedade atual em 
eventos realizados na Europa (Paris), na Ásia (Nova-Délhi), na 
África (Abidjan) e na América (Costa Rica) – onde o percurso 
educomunicativo ganhara força. Do conhecimento do termo 
“Educomunicação” ao entendimento de seu sentido, o grupo 
continuou em busca de respostas ousadas para seu trabalho 
educativo.  

A partir dos anos noventa, a organização disseminou a 
coleção O Gongo para capacitar seus membros no percurso 
comunicativo da nova cultura. O fascículo apontava caminhos 
relevantes a partir do cotidiano das comunidades e da valorização 
de um estilo de vida específico da era da comunicação. Mais 
prático, o primeiro volume se voltou para a organização do recém-
criado Âmbito, apresentando situações para lidar com a cultura 
atual e traduzir as percepções sobre suas origens. 

Em seus títulos, aparecia nítida convocação para que elas 
atuassem como mulheres em rede (Gongo 1, 1994), conhecesse a 
comunicação para compreender as antenas sobre o mundo (Gongo 2, 
1995), por meio de uma comunicação de qualidade (Gongo 3, 1998) que 
levasse a uma comunidade educativa a promover ecossistemas 
comunicativos, culminando com a publicação Educomunicação – 
pequenos passos na nova cultura (Gongo 4, 2008). 

Diante do fenômeno da globalização e das informações 
selecionadas por interesses econômicos e políticos, as Salesianas 
perceberam que era possível saber em primeira mão sobre os 
acontecimentos mundiais através de seus próprios instrumentos 
que reportariam os fatos, além de que passaram a compreender os 
instrumentos de comunicação social para além de ferramentas em 
direção à compreensão da cultura midiática instaurada na nova 
cultura. 
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Cartas Circulares: evidências da comunicação educativa  

Da intencionalidade de Maria Domingas Mazzarello em 
aprender a escrever para se comunicar com as irmãs em terras 
longínquas, efetivou-se a tradição da carta circular, considerada 
canal de comunicação familiar. Seu conteúdo gira em torno de 
mensagens de animação, solidariedade com eventos da sociedade 
e igreja, bem como para contar as novidades mundiais e cultivar o 
senso de pertença. No site da organização estão disponíveis as 
cartas circulares das madres gerais Marinella Castagno, Antonia 
Colombo e Yvonne Reungoat. 

Foram selecionados trechos de dez das cartas de 
Marinella Castagno (1984-1996) em torno da expressão comunicação, 
ocasião em que há uma opção intencionalmente pela comunicação 
social, levando à organização dessa área em nível mundial, 
continental e local. 

Sua sucessora Antonia Colombo (1996-2008) explicita a 
inter-relação Comunicação/ Educação como algo que vai 
ganhando força, pois a instituição assumira o compromisso de 
trabalhar a Comunicação-Educação-Cidadania no continente 
americano, em 1998; e a Educomunicação como revitalização de 
seu carisma educativo, em 2002. Portanto, promoveu um longo 
período de discussão, reflexão e encontros que aprofundaram essa 
relação. 

Essa madre utilizou a carta circular para estreitar o 
diálogo com as comunidades educativas e incentivou o surgimento 
de novas formas de comunicação como a Carta Coral (escrita em 
conjunto com o conselho mundial) e o informativo News Especial 
enviado por e-mail. Ainda, estimulou os membros a ingressarem em 
organismos eclesiais e civis de comunicação social para garantir 
maior fluxo aos instrumentos comunicativos da própria 
organização. 

Suas cartas contextualizam a amorevolezza como uma 
manifestação significativa das relações interpessoais que favorecem 
a comunicação educativa num universo cultural que se modifica 
com novas tecnologias, além de potencializar o relacionamento 
interpessoal pelo diálogo e pelo humanismo. Incentiva uma forma 
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de comunicação vivenciada por uma animação coordenada e 
convergente a serviço da unidade que se expressa na comunicação-
partilha do trabalho realizado para atuar com objetivos comuns. 

Para ela, a comunidade educativa é um serviço especial 
aos jovens que se encontram imersos nas modas culturais 
difundidas pela comunicação de massa. Por isso, considera 
importante a mediação educativa no sentido de valorizar os 
encontros inter-religiosos facilitados pelas novas tecnologias da 
comunicação à distância no sentido de maior valorização da missão 
educativa. 

Como nem todas as inspetorias pelo mundo têm o 
mesmo acesso aos recursos tecnológicos, há sempre o convite à 
partilha dos recursos tecnológicos vistos como necessidade e não 
como luxo. Ela demonstra preocupação com o cultivo dos espaços 
de protagonismo juvenil para favorecer a comunicação existencial 
e cultural em vista de uma transformação efetiva nos modos de 
pensar, comunicar e agir em vista de uma comunicação circular 
enriquecida com as ideias de todos. 

A dimensão da comunicação circular conduziu o Capítulo 
Geral XXI (2002), a assumir a vivência de um processo que optou 
pelo discernimento-acompanhamento, evangelização, educomunicação, 
interculturalidade, a serem tratados na sua intrínseca relação de dimensões da 
proposta educativa. Assim, o grupo redescobre e revitaliza o Sistema 
Preventivo como espiritualidade e método educativo e a vivenciar o espírito 
de família e as relações interpessoais em vista de uma comunicação 
eficaz. 

Esses mesmos aspectos foram refletidos posteriormente, 
exigindo uma comunicação no estilo salesiano com posturas 
dialógicas que multiplicassem as oportunidades de relações e 
favorecessem o crescimento do senso de pertença e de 
corresponsabilidade. As cartas também convidaram à partilha das 
notícias locais nos instrumentos comunicativos da organização e 
releitura da prática educativa de salesianas reconhecidas como 
hábeis nos relacionamentos interpessoais. 

Antonia Colombo não hesita em apontar o que precisava 
ser melhorado nas relações comunitárias e educativas, 
demonstrando perplexidade ao perceber que o fluxo comunicativo nem 
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sempre atinge os níveis em que a vida concreta acontece. Para ela isso se dá, 
não porque faltem orientações, mas porque a organização 
comunitária nem sempre tece um envolvimento com as pessoas. 
Por isso, incentiva a coordenação para a comunhão como uma 
forma de viver a animação que valoriza o contributo de todos para 
a criação da unidade na diversidade. 

Em carta de 2005, Colombo enfatiza que os seminários 
continentais sobre Sistema Preventivo foram importantes nos 
estudos das dimensões das relações porque identificaram a 
Educomunicação como via para valorização dos ecossistemas que 
favorecem a dimensão comunitária das relações. Fato que apontou 
para a perspectiva cidadã que opta pelo trabalho com minorias 
étnicas diante dos novos areópagos da cultura e da comunicação, levando 
ao compromisso no empenho da vivência circular e colaborativa 
que culminaram com a construção do novo site e a elaboração das 
Linhas Orientadoras da Missão Educativa (LOME) que resultou de um 
processo participativo entre Conselho e inspetorias.  

Em sua reflexão, lembra que os lugares não são mais 
geográficos, mas também de presença, de relações, de escuta e de 
comunicação. Destaca que o fluxo comunicativo nas comunidades 
tem se desenvolvido favorecidos pelos percursos de Educomunicação, 
mas também alerta para o fato de que a multiplicação dos meios de 
comunicação não tem melhorado a qualidade das relações entre as 
pessoas e os povos. Essas cartas, ainda, lembram que a experiência 
cultural salesiana pode ser enriquecida pela compreensão ecológica 
e comunicativa no espaço educativo, além do encontro pessoal sobre 
a caminhada pessoal, comunitária e religiosa dos membros da 
comunidade. 

Assim, o tom de suas circulares foi familiar, capaz de 
elogiar e de criticar, de aplaudir e chamar à retomada da caminhada, 
por meio de um diálogo acolhedor. Diante do universo midiático, 
ela convocou as salesianas a serem educadoras capazes de 
potencializar as capacidades comunicativas de todos, a valorizar os 
instrumentos de comunicação para sua missão, partindo da 
realidade em que se encontram – de facilidade ou ausência de 
acesso aos meios.  



112 | EDUCOMUNICAÇÃO – UM DIÁLOGO CRIATIVO COM A PEDAGOGIA DE DOM BOSCO 

 

Nas cartas circulares de Yvonne Reungoat (desde 2008), 
analisadas até o ano de 2011, a palavra comunicação aparece no 
sentido de comunicação social e/ou potencialização da 
comunicação nas relações interpessoais. Segundo Reungoat um 
colóquio autêntico é carregado de comunicação de forma límpida e 
transparente que se abre ao diálogo sincero e honesto. Daí seu incentivo 
ao cultivo da qualidade das relações interpessoais na comunidade 
em suas dimensões formativa, educativa e terapêutica. 

Suas cartas também apresentam as discussões em torno 
da organização das conferências inspetoriais que tinham a 
finalidade de formação das coordenadoras a respeito da temática 
do Sistema Preventivo e Educomunicação unidos os Âmbitos da 
Formação, Pastoral Juvenil, Família Salesiana, Missão ad Gentes e 
Comunicação. Incentiva também o grupo a ficar atento em seu 
trabalho com os jovens pois precisam compreender as novas 
linguagens e entrar no mundo da comunicação, espaço habitado 
pelos jovens e familiar a eles. 

 

Das publicações emanam vivência educomunicativa 

Como já citado anteriormente, a coleção O Gongo 
apresenta a intencional preocupação em aprofundar as relações 
comunicativas. Nela é contextualizada a atuação do Âmbito para a 
Comunicação Social em suas três linhas de ação – 
animação/formação, informativa e produção. 

Da constatação de que se encontravam em uma nova 
cultura e precisariam viver em redes à sua capacitação e atuação, as 
Salesianas se tornam hábeis questionadoras das informações 
divulgadas pela mídia a partir de interesses comerciais em vista de 
um projeto de rede que garanta conteúdo, estilo, tempo, 
circularidade e qualidade à comunicação. As coordenadoras locais 
se tornam correspondentes dos informativos centrais ampliando a 
circularidade das mensagens num movimento de fonte para as 
interlocutoras em todo o mundo por meio de um retorno 
dialógico. 

Esse intercâmbio e valorização aproxima a organização 
central e as diversas localidades, o que se expressa na qualidade de 
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seus produtos comunicativos e na ampliação da audiência com a 
tradução do informativo News nos idiomas italiano, espanhol, 
inglês, português, francês, alemão, polonês e japonês. Isso se deu 
devido à constatação de que um grande número de seus membros 
não compreendia o idioma italiano, ficando marginalizado da corrente 
informativa. 

O salto na instantaneidade das informações foi possível 
graças à tecnologia do modem a partir de 1996 que propiciou rapidez 
e menor custo, favorecendo o rápido intercâmbio das notícias que 
alargava a rede entre as comunidades e o Centro. Nesse cenário, os 
noticiários locais também se profissionalizaram ao traduzir os fatos 
em notícias para dar vida à realidade local. Houve uma evolução na 
qualidade de produção das notícias, que passaram a envolver a 
problemática e o contexto social em que as comunidades estavam 
inseridas. 

Assim foi se constituindo uma nítida opção em trilhar um 
caminho de visibilidade no mundo da comunicação pela ativação 
de um círculo interativo de conexão que saía das relações frias e 
impessoais para o encontro, o contato, a relação e a comunicação, 
tornando-se um espaço de comunicação e de interação mundial. A 
comunicação da organização evidenciava suas dimensões de 
comunicação receptiva e ativa, sendo ampliadas pela revista DMA 
que estimulava as leitoras a adquirirem competências no âmbito da 
comunicação social, para orientar a ação educativa de modo construtivo e 
adequado aos tempos. 

Em relação às publicações do Âmbito e à caminhada 
histórica do grupo, é possível perceber suas estratégias de 
comunicação em vista da capacitação de seus membros, o que leva 
a comunicação a ser assumida como algo inerente à missão 
educativa que é compartilhada em comunidade educativa com 
educadores, estudantes, salesianas e famílias num processo de 
corresponsabilidade. 

 

O protagonismo educomunicativo das Salesianas 

O protagonismo das Salesianas no processo de 
apropriação do conceito de Educomunicação se deu graças a sua 
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abertura em participar de eventos contemporâneos ligados à 
comunicação social, de cultura popular, comunicação alternativa, 
dentre outros. Esse borbulhar chega aos Salesianos do continente 
americano através da comissão conjunta Escola Salesiana América 
(ESA) que assumiu a Educomunicação em suas escolas e, criou no 
Brasil a Rede Salesiana de Escolas. Os eventos continentais 
assumiram a Educomunicação como política de ação e como fato 
educomunicacional. 

Foram as decisões em torno do compromisso de 
trabalhar a partir da tríade Comunicação-Educação-Cidadania de 
1998 que levaram à Proposta de Educomunicação para a Família 
Salesiana, em 2001. Com a assessoria do NCE-USP, a proposta foi 
elaborada a partir de aspectos teóricos e da análise de 53 projetos 
na inter-relação Comunicação/Educação que vinham sendo 
desenvolvidos no continente, classificando-os em quatro as áreas 
educomunicativas: educação para a comunicação, mediação tecnológica, 
expressão e artes e comunicação para o exercício da cidadania. 

Cabe aqui fazer uma reflexão sobre essa última área 
assumida pelas salesianas, pois a mesma não é considerada como 
área, uma vez que todas levam à expressão da cidadania. No 
entanto, naquele momento histórico o grupo sentiu-se inclinado a 
trabalhar essa perspectiva como área para desenvolver a 
perspectiva cidadã. Intrigada sobre o porquê dessa escolha, 
percebemos que as Salesianas podem ter se apegado a uma 
informação contida em nota de rodapé no artigo de Soares (1999) 
que enfatizava que 3% dos entrevistados disseram trabalhar com o 
uso de comunicação em ações voltadas à cidadania. 

As três primeiras são áreas de intervenção (SOARES, 
1999), juntamente com a área de reflexão epistemológica e gestão dos 
processos comunicativos, que na proposta salesiana apareceram como 
eixos transversais: investigação, formação-capacitação e gestão.  

A proposta é organizada em três partes: marco 
situacional, teórico e operacional, declarando-se estar 
fundamentada nas pesquisas do NCE-USP, por isso, a 
conceituação da Educomunicação, das áreas de intervenção, do 
ecossistema comunicativo e do perfil do gestor se assemelham 
àquelas definidas pelo Núcleo. Assegura a presença de um gestor-
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educomunicador que garanta a circularidade de processos e de 
articulação de projetos, programas e atividades com metodologias 
participativas, contemplando elementos da proposta salesiana.  

Sua construção oportunizou olhar para a cultura escolar 
salesiana e ampliar suas possibilidades em torno do ecossistema 
comunicativo. Nesse sentido, foi motivador a proposta de Francisco 
Gutiérrez que sugere que a escola precisa educar para a 
sensibilidade, para a incerteza, o desfrute da vida, para a 
significação, para a convivência e para a apropriação da história e 
da cultura. 

Consciente de que a mudança de paradigmas acontece 
pela capacitação, a proposta dá ênfase aos momentos formativos 
que levem os educadores e estudantes a se apropriarem da história 
para transformar as relações e a gestão do processo educativo. 
Dessa forma, essa proposta possibilitou que as salesianas 
passassem de uma visão instrumental da comunicação para uma 
perspectiva cultural e transversal à prática educomunicativa.  

O documento foi construído de maneira colaborativa, 
apropriando-se dos textos da assessoria prestada, utilizando-se de 
citação indireta, como demonstram as evidências após determinada 
reflexão: 

Ismar de Oliveira finaliza sua reflexão sobre essa área 
considerando que as possibilidades tecnológicas são muito 
diversificadas. (...) Ao comentar o pensamento de Len 
Masterman, Ismar evidencia que a educomunicação promove 
hoje uma formação sociopolítica que antes não existia. (CIB-
CISBRASIL, 2010, p. 44; 48). 

 
Isso leva à compreensão bakthiana de que o texto que 

produzimos não é nosso, sendo uma sequência de outros textos 
anteriores, o que caracteriza uma interdiscursividade que vai se 
adequando ao conhecimento e gerando novas significações. É 
muito tranquilo na fala das Salesianas esse processo de assimilação 
conceitual, inclusive da fala do coordenador do NCE-USP, porque 
sua assessoria ajudou a reler a Educomunicação ao estilo salesiano, 
além de permitir olhar a cultura salesiana dentro da Educomunicação na 
constatação da salesiana Maria Helena Moreira. Para essa salesiana, 
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o grupo foi sistematizando seu caminho e avançando na 
compreensão da  

educomunicação como um campo de intervenção cultural e 
social; assumir a educação com um processo comunicativo; 
provocar o trabalho em rede; sistematizar experiências 
comunicativas; estudar a proposta específica da educomunicação; 
sistematizar e implementar os processos educomunicacionais; 
capacitar e formar os atores sociais em questão na proposta de 
educomunicação; e garantir sempre uma metodologia 
participativa, capaz de transformar os ambientes comunicativos. 

 
Tanto Maria Helena quanto Iracema Schoeps falam das 

dificuldades no início, pois havia pouco referendamento das 
responsáveis (inspetoras) sobre a Educomunicação, sendo 
necessário um trabalho de convencimento. Enquanto 
coordenadoras de comunicação em Belo Horizonte e São Paulo, 
respectivamente, representaram o Brasil na Elaboração da Proposta 
de Educomunicação para a Família Salesiana, em 2001, em Caracas, 
Venezuela. Estava diante de seus olhos a possibilidade de realizar 
um trabalho educativo a partir da ótica comunicativa, 
ultrapassando a ilustração de aulas para a produção de 
comunicação pelos jovens. 

Essa proposta foi levada ao evento continental 
denominado Cumbayá II, em 2001, que assumiu a 
Educomunicação como “gestão dos processos 
educomunicacionais: educação para a comunicação, mediação 
tecnológica, expressão e artes e comunicação para o exercício da 
cidadania” (RSE, 2008, p. 369), optando por um espaço educativo 
solidário em que vivencie a reciprocidade e dimensão sociopolítica 
em direção a uma cidadania ativa. Contudo, isso não foi uma 
novidade total, pois desde 1994, a comissão Escola Salesiana 
América (ESA) buscava possibilidades para abrir mais espaço ao 
diálogo e a gestão participativa nas escolas, vendo no pátio salesiano 
um espaço rico de sensibilidade (amorevolezza). 

A política da Educomunicação assumida nesse evento se 
expressou em três linhas de ação, a saber: estudar o fenômeno da 
cultura midiática, implementar processo de educomunicação na 
escola e criar redes continentais. Contudo, nessas linhas de ação 
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era possível notar certa transversalidade educomunicativa em 
torno das políticas para realidade juvenil, a reciprocidade, a escola 
includente que educa na dimensão sociopolítica.  

Ficou explícito que era preciso efetivar um ambiente 
acolhedor que valorizasse o outro e as experiências associativas dos 
jovens, ao mesmo tempo em que se interpele a comunidade 
educativa a revisar sua estrutura, tecnologia, currículo e 
metodologias para ajudar os jovens em sua inserção no mundo do 
trabalho. Para isso, o pátio precisaria, ser de fato, lugar de 
encontro, de protagonismo juvenil e de empoderamento, tendo 
por intenção a criação de comunidades educativas dialógicas 
pautadas na gestão democrática, na formação e na reciprocidade. 

Por meio de metodologias inclusivas e de abertura à 
reflexão e à promoção de iniciativas que valorizem a vida, as 
comunidades educativas precisariam reformular seus currículos de 
acordo com os direitos humanos, revisar seus projetos à luz de uma 
mentalidade inclusiva para potencializar as relações nas instituições 
educativas com projetos que beneficiem os destinatários. 

Nessas linhas de ação, as áreas de intervenção da 
Educomunicação ganham abertura, pois há espaço para a 
criatividade juvenil que leva a uma cidadania ativa que usa os 
recursos tecnológicos para compreender a realidade cultural. Para 
essa vivência, está implícita a presença de um educomunicador que 
leve essa comunidade a ajustar seus programas e currículos para o 
crescimento do ecossistema comunicativo, o que se daria pela 
gestão participativa que contemple uma metodologia democrática 
exercitada na pedagogia de projetos e no cultivo do protagonismo 
juvenil enquanto espaço de expressão comunicativa. 

Cumbayá II demonstrou, por suas linhas de ação, que 
estava fazendo um relançamento da escola salesiana para uma cultura de 
solidariedade. Contudo, o caminho foi árduo, de alegria e resistência 
como lembram duas participantes daquele evento – Maria Helena 
Moreira e Valentina Augusto. Foi um primeiro momento de 
releitura salesiana da Educomunicação acolhida com certa resistência por 
parte dos interlocutores. Até aquele momento, a comunicação era algo 
desligado da educação, assim como a Educomunicação parecia se 
apresentar como um modismo à escola. Outro desafio se referia ao 
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trabalho em rede numa parceria entre SDB-FMA, pois até aquela 
época, os salesianos estavam mais focados na produção 
comunicacional e as salesianas na formação – hoje o caminho dos 
salesianos tem um grande teor formacional. 

Para Valentina, a experiência do evento ajudou a ampliar 
a compreensão da importância da Educomunicação nos nossos espaços 
educativos. Essa participante diferenciou o evento que aparece 
daquele dos bastidores, pois, é nesse que começam as defesas que 
levam às decisões. Assim, a proposta de educomunicação 
fundamentada na Universidade de São Paulo encontrou resistência 
com uma corrente mais tecnicista de uma universidade chilena. 
Desses depoimentos emanam o teor polifônico que acompanha a 
proposta educomunicativa em sua implantação nas escolas 
salesianas, permitindo que haja mudança paradigmática em relação 
ao tradicional fazer educativo.  

 

O protagonismo chega a Roma e ao mundo 

Esse processo de reflexão e de compromisso continental 
se fortaleceu com o I Seminário Interamericano de 
Educomunicação, em 2002, chegando meses depois à assembleia 
mundial das FMA que assumiria o conceito como “ótica e prática 
educativa transversal à missão e à atualização do carisma” (Atos 
CG XXI, 2002). Esse fato colocou as salesianas dos cinco 
continentes em igualdade de condição frente ao processo 
educomunicacional, passando a integrá-lo aos âmbitos da Pastoral 
Juvenil, da Formação, da Comunicação e da Missão. De acordo 
com informações no site da Ecosam, o órgão cogitou a necessidade 
de criar uma teoria própria, salesiana, como suporte da Educomunicação, a 
partir das investigações e da reflexão sobre as experiências existentes.  

Nos seis anos que separaram as assembleias mundiais de 
2002 e 2008 aconteceram seminários continentais que releram o 
Sistema Preventivo à luz da Educomunicação. Em todo esse 
processo, a Ecosam foi reverenciada por sua resposta criativa no 
continente americano por ter integrado a Educomunicação à 
tradição salesiana, já que os valores desse paradigma dialogam com 
os valores salesianos de criar ambientes que se comunicam com 



ANTONIA ALVES PEREIRA | 119 

 

respeito pela vida, que colocam a pessoa como centro, deixando 
espaço para o protagonismo juvenil (SOSA, 2006). 

Em sua trajetória histórica, a Ecosam reconhece a 
contribuição de pesquisadores da inter-relação Comunicação-
Educação, optando pela valiosa assessoria de Ismar de Oliveira Soares, 
quando quis plasmar uma proposta de Educomunicação através de uma 
construção coletiva. De acordo com o site da Ecosam isso 
implicou buscar coincidências, debater posições e olhar os 
trabalhos que se realizavam em suas obras educativas, fazendo uma 
leitura salesiana educomunicativa. 

A proposta de Educomunicação chegou às italianas, 
sendo apresentada por Graziela Curti que evidenciou sua origem: 

foi elaborada pelas irmãs de Ecosam, com a assessoria do 
professor Ismar de Oliveira Soares, e assumida pelas escolas e 
centros de formação profissional da América nas linhas 
operativas do documento final do Encontro Continental de 
Educação Salesiana (Cumbayá II, Equador maio 2001), possa ser 
estudada e colocada em prática não só pelos educadores e 
educadoras da Família Salesiana, mas também por todos aqueles 
que acreditam que educar significa comunicar. 

 
Em sua apresentação, Graziella afirma que na tradição 

salesiana o binômio educador-comunicador é priorizado para 
compreensão das transformações contemporâneas. A inter-relação 
Comunicação/Educação entendida na América apresenta-se como 
campo de diálogo, de espaço para a consciência crítica e criativa, 
para a cidadania ativa, a solidariedade e a cultura da paz. Em seu 
percurso comunicativo, a Ecosam respaldou-se pelas publicações 
mundiais de seu Instituto e pelas discussões educomunicativas.   

Se antes de 2008, os encontros continentais para 
aprofundar o conceito educomunicativo se davam entre os âmbitos 
da comunicação social e da pastoral juvenil, a partir desse 
momento passou a integrar as coordenadoras dos outros âmbitos, 
como demonstraram os blogs criados para divulgar o Seminário do 
Sistema Preventivo – uma resposta aos desafios culturais de hoje, que se 
deram-se entre 2010 e 2011 na Ásia (Tailândia e Índia), África 
(Quênia), Europa (Alemanha e Espanha) e Américas (Porto Rico, 
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Cachoeira do Campo e Cumbayá). Sua amplitude se deve ao 
fascículo sobre Educomunicação (Gongo 4).  

Esse processo de apropriação pode ser visto nas notícias 
que circularam no site oficial, mostrando o envolvimento das 
pessoas na elaboração da publicação e nos eventos para estudá-la. 
Em meio às inúmeras notícias, duas apresentaram a 
Educomunicação integrada ao currículo formal de escolas no 
Brasil e Filipinas, e outra que se referiu ao curso Diplomado Virtual 
em Educomunicación, oferecido pela Ecosam em parceria com a 
Universidade Católica do Norte de Medelim, Colômbia. 

O plano trienal 2008-2011 da Ecosam propôs 
acompanhamento dos processos para o fortalecimento de uma 
mentalidade em rede, além de uma formação sistemática e 
processual, da implementação de processos de Educomunicação e 
do acompanhamento das comunidades educativas. Tudo isso 
realizado por meio de uma metodologia participativa que privilegie 
o diálogo interdisciplinar com todos os âmbitos garantindo a 
transversalidade da Educomunicação nos planos inspetoriais e 
gestão de ecossistemas comunicacionais nas comunidades. No 
acompanhamento das comunidades educativas, destaca-se a 
criação de espaços de protagonismo juvenil que levem à formação 
de uma rede de jovens educomunicadores. 

Partindo desse plano, a Ecosbrasil começou a trabalhar o 
itinerário formativo para as futuras salesianas denominado Trilhas 
Educomunicativas e o projeto Educomunicação e Culturas Juvenis. Diante 
do exposto, percebe-se que a área reflexão epistemológica foi aquela 
que mais se desenvolveu na apropriação do conceito em nível 
mundial, continental e regional.  

 

Atuação das salesianas na Ecosbrasil  

Desde a instituição da coordenadora de comunicação 
social a partir de 1992, as inspetorias seguiram as diretrizes da 
comissão continental para dar maior organicidade permitindo que 
a comunicação entrasse na estrutura inspetorial através de projetos, 
programas e oficinas. Desenvolvia-se uma cultura incipiente da 
comunicação que dava os primeiros passos para a nova cultura da 
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comunicação, enfatizaram as então coordenadoras Maria Helena 
Moreira e Maria do Socorro Tabosa. 

Foi a partir das ações da Ecosam que houve maior 
intencionalidade e frequência nas iniciativas educomunicativas, 
surgindo projetos inspetoriais anuais e trienais, subsídio de 
formação para, oficinas sobre as áreas de intervenção e projetos 
educomunicativos em escolas. Em suas reuniões de avaliação, a 
Ecosbrasil aponta as distâncias geográficas como dificuldade para 
implementação de propostas efetivas.  

Em 2001, havia organização de equipe de comunicação 
em Cuiabá e Belo Horizonte, projeto interativo de internet para 
escolas em Campo Grande e formação educomunicativa em 
Recife, em Belo Horizonte, Cuiabá e São Paulo. Estava sendo 
criada uma consciência de que comunicação não era só curso, oficina, 
mas articulação com a imprensa e organismos locais. Em Manaus, 
descobriu-se formas para atuar na região do Rio Negro junto à cultura 
indígena em confronto com as outras culturas. Em Porto Alegre, 
realizaram-se cursos entre SDB e FMA.  

Para Maria Helena Moreira, a grande rotatividade é uma 
das grandes causas da evolução lenta do acompanhamento dos processos 
educomunicacionais alinhada a um perfil inadequado da coordenadora que nem 
sempre tem competências na área comunicacional. As inspetorias contam 
com pessoas que, apesar de se colocarem a serviço, em 
determinado momento, seguem seu próprio projeto pessoal, que 
nem sempre coincide com o projeto inspetorial. 

Em meio ao borbulhar educomunicativo em torno das 
salesianas, a Escola América Salesiana assume seus compromissos 
em torno do fato educomunicacional e a Rede Salesiana de Escolas 
lança uma publicação com o título Educomunicação: desafio à Família 
Salesiana.  Nesse momento, a Diretoria de Comunicação e 
Marketing da Rede recebe Maria Helena Moreira para dinamizar os 
processos educomunicativos, buscando elementos em sua 
pedagogia salesiana. 

Portanto, a contribuição das salesianas vai agregando 
dinamicidade ao processo reflexivo das escolas em torno da 
Educomunicação, ao optar pelo compromisso de ressignificação 
através de princípios metodológicos que orientem para uma cultura 
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da comunicação que inspire os projetos educativos pastorais das 
escolas e centros profissionais do continente (III ESA, 2008).  

Ao longo do processo, a Escola América vai articulando 
seus textos aos de pensadores como Ismar de Oliveira Soares e 
Genésio Zeferino da Silva Filho, demonstrando que está pensando 
a cultura da comunicação a partir da Educomunicação como um 
novo campo de intervenção social, interdiscursivo e interdisciplinar que amplia 
o coeficiente comunicativo das ações humanas. Além do mais, 
reconhece que é no ambiente educativo que ocorrem as relações, 
ações e condições que envolvem a todos numa força comunicativa 
que influi nas pessoas, metodologias e processos da missão 
educativa” (RSE, 2008, p. 93). 

O grupo articula o conceito com o Sistema Preventivo, 
deixando evidente que a Educomunicação “se realiza mediante 
relações e processos de propostas, razoáveis e amáveis”, 
corroborando com a práxis salesiana na criação de relações 
recíprocas entre gerações. Na lógica da comunicação, “todo 
ambiente educativo deveria configurar-se como ecossistema em 
que é possível encontrar um espaço apto para o próprio 
crescimento” (RSE, 2008, p. 93). 

De acordo com os participantes, a cultura comunicativa 
favorecida pela ótica da Educomunicação se propõe a capacitar os 
educadores para serem agentes que compreendem os fenômenos 
da sala de aula e, por isso, faz a mediação da produção do 
conhecimento de maneira crítica e reflexiva. Por este motivo, o III 
ESA definiu políticas, linhas de ação e indicadores para as áreas de 
animação/gestão e acompanhamento, formação, comunicação e avaliação.  

Especificamente, para a área “comunicação” as políticas 
apontaram para a construção de ecossistemas comunicativos com 
intencionalidade, ressignificação das relações sociais e uma ação 
comunicativa que leve à cidadania ativa. Suas linhas de ação 
indicam a necessidade de maior conhecimento sobre a 
educomunicação e vivência da assistência salesiana nos novos pátios 
de presença juvenil, além da incorporação da dimensão 
sociopolítica no currículo e do estabelecimento de vínculos de 
interação comunicativa nas comunidades educativas. 

As outras áreas apresentam políticas que potencializam a 
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qualidade dos processos educativo-pastorais por meio de forma 
participativa e responsável, de um currículo contendo processos 
significativos de formação integral e de aprendizagem. Ainda visa 
implantar a capacitação dos envolvidos de maneira participativa e 
envolvendo as diversidades culturais em constante mudança a fim 
de consolidar equipes que trabalhem em rede e que saibam avaliar 
para garantir a qualidade da proposta educativa. 

A articulação dessas várias áreas ao contexto escolar 
favorece a disseminação do paradigma educomunicativo que faz a 
integração do processo comunicativo na comunidade educativa e 
possibilita a existência de ecossistemas comunicativos. A partir de uma 
atuação democrática, a animação/gestão abre espaço de 
interlocução para garantir circularidade das decisões numa 
alternância de papeis. Nesse processo, ganha força a atuação do 
educomunicador que capacita, elabora e implenta itinerários de 
formação participativa e de valorização das diferenças culturais 
num movimento constante de avaliação e autoavaliação. 

Ao percorrer os principais momentos da apropriação do 
paradigma da Educomunicação pela organização salesiana, 
diversos elementos apontam para o espaço educomunicativo. Da 
tríade Comunicação-Educação-Cidadania chegou-se ao fato 
educomunicacional que garante circularidade aos processos educativos 
e comunicativos. Suas reflexões educomunicativas estão 
embasadas em um ambiente dialógico, na proposta de 
metodologias participativas e reformulação curricular. 

As prioridades traçadas demonstram que as escolas 
optam pela gestão de seus processos a fim de garantir a 
implementação uma proposta similiar aos ecossistemas comunicativos 
abertos, criativos e democráticos próprios da Educomunicação. 
No quarto encontro continental previsto para 2017, no México, irá 
avaliar a transversalidade da Educomunicação nos programas 
formativos, currículos redesenhados, adequação de ambientes à 
aprendizagem, presença nos novos pátios juvenis, itinerários que 
redesenhem competências da comunidade educativa e possibilitem 
avaliações processuais para garantir a qualidade educativa. 





7. A EDUCOMUNICAÇÃO NA MÍDIA E 

DISCURSO SALESIANO 

 
Nos sites, revistas e informativos salesianos encontram-se 

evidências educomunicativas. Ao contrário do que se pensava, não 
foi o site da Ecosam o que mais contribuiu com a disseminação do 
conceito, mas o site oficial que detalhou a chegada desse processo 
à África, Ásia, Europa e Oceania. Se as notícias apontavam que a 
Educomunicação se tornara tema formativo e reflexivo, a revista 
DMA se tornara o principal canal reflexivo em torno da inter-
relação Comunicação-Educação. Em nível nacional, cumpriram 
esse papel a revista Boletim Salesiano e os sites da Escola América 
Salesiana e da Rede Salesiana de Escolas, assim como os 
informativos inspetoriais das FMA. 

 

A Educomunicação nos sites mundial, continental e nacional 

O site oficial do Instituto das Filhas de Maria Auxiliadora 
<www.cgfmanet.org> disponibiliza informações em cinco 
idiomas – italiano, inglês, espanhol, francês e português. Ao buscar 
pelo termo Educomunicação, percebeu-se que 48% do conteúdo era 
noticioso com mais publicações em 2009. Em meio às notícias que 
se referiam a eventos acontecidos na América, Europa, Ásia e 
África, foram encontrados 10 registros sobre O Gongo 4, 12 sobre 
a Ecosam e dois sobre o professor Ismar de Oliveira Soares. As notícias 
seguem o estilo jornalístico, apresentando título, data, cidade, país 
e foto. Por regra geral, não são assinadas, sendo de 
responsabilidade da coordenadora de comunicação social 
inspetorial. 

No site da Equipe de Comunicação Social América 
(Ecosam) <www.ecosam.org> há detalhamento sobre sua 
identidade, coordenação, trajetória e os grandes estágios da 
comissão entre 1992 e 2005, assim como a descrição dos nomes e 
cargos das participantes. A grande maioria das informações 
aparece em espanhol, seguida pelo idioma português e seu 
conteúdo classifica-se em notícias, boletins, institucionais, notas e 
entrevistas.  
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Suas temáticas se referiam a eventos eclesiais e sociais, 
bem como oficinas multimídias e virtuais, realizados em diversos 
países da América Latina e na Itália, mas a grande maioria não se 
referia à Educomunicação. Contudo, o site disponibilizou 
entrevistas com pesquisadores da inter-relação 
Comunicação/Educação, a saber: Ismar de Oliveira Soares 
(Brasil), Atillio Harttmann (Brasil) e Gabriela Cicalese (Argentina).  

Seu outro site <www.educomunicacion.com> traz uma 
temática mais reflexiva, visando interagir mais com as 
coordenadoras de comunicação social. Afirma que as salesianas 
pensam a Educomunicação como um novo campo de intervenção 
cultural e social que coloca as comunidades educativas em novos 
cenários com um olhar estratégico a fim de criar ecossistemas 
comunicativos, considerada uma aventura salesiana para os dias de 
hoje. Nesse site também foram encontrados entrevistas e artigos, 
além de subsídios para aprofundar as áreas de educomunicação, 
elaborados pela comissão CICSAL – Argentina, Paraguai, Chile e 
Uruguai – para ajudar as comunidades educativas a vivenciar as 
decisões do plano trienal da Ecosam (2005-2008). 

A Escola Salesiana América 
<escolasalesianaamerica.org.br> e Rede de Escolas Salesianas 
<rse.org.br> apresentam informações em seu site sobre as escolas 
que fazem parte do grupo, assim como dados relevantes sobre os 
fundadores, o sistema preventivo, notícias e documentos para 
aprofundamento. No site continental a maioria das notícias se 
referiam a eventos acontecidos no Brasil e abordaram temáticas 
ligadas à formação e cidadania, currículo, esporte, mensagens e 
organização dos ex-alunos, entre outros. 

Em território brasileiro, o site da Rede também destaca 
conteúdos institucionais e noticiosos, apresentando experiências 
locais, regionais e nacional sobre o cotidiano escolar, material 
didático, formação dos educadores e a presença da 
Educomunicação na Rede. Apesar do teor competitivo dos 
concursos – Meu S de Solidariedade, de Sabedoria, de Saúde, de Saudade, 
de Sucesso; e Meu Sonho é assim – a ação é revertida em prol de uma 
causa social e valoriza o protagonismo juvenil pelo incentivo à 
produção de vídeos, mediados pelos educadores.  
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A Educomunicação na Revista DMA  

A revista DMA (Da Mihi Animas, do latim) foi estudada 
pela salesiana Mara Borsi em tese de doutorado defendida na 
Faculdade Auxilium de Roma. A revista existe desde 1964, tendo 
por objetivo proporcionar formação nas competências 
comunicativas para orientar a ação educativa de modo construtivo 
e adequado à contemporaneidade. Circulava no idioma italiano, 
sendo distribuída por correio convencional, situação que mudou 
com as traduções e a Internet que permite seu envio por e-mail 
antes da chegada da edição impressa. A edição italiana é editada 
bimestralmente e traduzida para os idiomas português, espanhol, 
francês, inglês, alemão, polonês e japonês.  

É produzida por um grupo seleto de colaboradoras sob a 
orientação de uma editora-chefe (Graziella Curti desde 2001) e 
redatoras – Mara Borsi (2001 a 2005); Anna Rita Cristiano e 
Giuseppina Teruggi (2006-2011). Nas 66 edições analisadas, 
percebeu-se que a permanência das colaboradoras por um bom 
tempo propicia a criação de vínculo temático na política editorial 
da revista que aborda temáticas que vão do teor religioso às 
ferramentas tecnológicas e da comunicação. O gênero das 
informações é reflexivo, articulando-se com as experiências a 
respeito de temas como juventude, mulher, economia solidária e 
cultura, dentre outros.  

Foi analisado um corpus de dez anos (2001-2011), 
segmentando a investigação em dois momentos: revistas impressas 
enviadas por correio convencional (2001-2005) e disponibilizadas 
on-line (2006-2011). Foram categorizadas a partir dos nomes de seus 
oito blocos: Dossiê, Destaque, Em busca e Comunicar; editorial, capa, 
banco de dados e encarte. Algumas de suas editorias são flexíveis e 
anuais. As capas dão destaque à principal matéria (Dossiê) que 
‘puxa’ as demais reflexões da edição, além de uma imagem com 
frase na capa, apresentando-o nos diversos contextos 
socioculturais da missão educativa da instituição. 

Foram analisados três blocos (Destaque, Em Busca e 
Comunicar) em 30 edições (545 itens) do período de 2001 a 2005 
e 36 edições (649 itens) de 2006 a 2011. O primeiro apresentou 
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reflexões bíblicas, educativas, religiosas, salesianas em torno de 
temas como justiça, paz e solidariedade enquanto que o segundo 
bloco destacou eventos culturais em torno da presença da mulher, 
do jovem, da migração e interculturalidade a que as salesianas eram 
desafiadas em seu cotidiano. 

Com maior número de assuntos, o bloco Comunicar se 
destacou ao longo do período, demonstrando a preocupação da 
revista em ser fiel a seu objetivo de ser um instrumento de 
comunicação e de formação à Educomunicação. Além desse bloco, 
a análise contemplou também algumas editorias do bloco Em 
Busca, a saber: Dossiê (2003) e Testemunhas digitais (2011) que circulou 
dando continuidade às reflexões do ano anterior (Cara a Cara). 

A revista ajudou as salesianas a compreenderem o 
conceito de Educomunicação (2001-2002) em sintonia com as 
ferramentas e recursos da Internet (2003-2005), auxiliando-as a 
enxergar o processo de construção/manipulação das notícias pela 
mídia (2006-2007), a compreender o universo comunicativo dos 
jovens no ciberespaço (2008-2009), a aprimorar as relações 
interpessoais (2010) a fim de serem testemunhas digitais no 
ciberespaço (2011). 
 

A educomunicação na Revista Boletim Salesiano  

Fundado por Dom Bosco, em 1877, o Boletim Salesiano 
é o instrumento de comunicação mais antigo da Família Salesiana, 
tornando-se público em 1883. Criado em Turim, Itália, objetivava 
difundir os colaboradores da obra salesiana: a Associação dos 
Cooperadores Salesianos. Logo após a morte do fundador, seu 
sucessor, Miguel Rua, deu um novo impulso à revista com sua 
publicação em nove línguas, atingindo a tiragem de 300 mil 
exemplares. Após a Segunda Guerra Mundial passou a ser 
traduzido para outras línguas, o que proporcionou a diversidade, 
conservando a unidade. A partir de 1971, sua identidade foi 
consolidada como publicação oficial da Família Salesiana.  

Atualmente, é impresso em 29 línguas, com 515 edições 
diferentes e lido em 151 países, chegando a uma tiragem de 8,5 
milhões de exemplares por ano. Hoje, quase todos os Boletins 
Salesianos estão online. Sua edição brasileira completou 110 anos 
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em 2012, sendo que, inicialmente, era diagramado e impresso na 
Itália e enviado por navio. Sua tiragem atual é de 102 mil e seis 
edições anuais. O conselho editorial é formado pelos Salesianos e 
Salesianas, além de Salesianos Cooperadores e de responsabilidade 
da Conferência Interinspetorial do Brasil (CISBRASIL).   

Essa revista é um canal de comunicação dinamizado pelos 
salesianos com a colaboração das FMA. Por este motivo, seria 
possível identificar nele a presença da Educomunicação no 
imaginário de seus leitores. Num corpus de 59 edições de 2000 a 
2011, averiguou-se a contribuição da revista na apropriação 
conceitual pelos dois grupos a partir de notícias de nível mundial, 
continental e nacional.  

Dentre as informações analisadas, sete apresentaram 
indícios educomunicativos em seus títulos: Congresso sobre 
Educomunicação na Colômbia (2011), Educação salesiana: educomunicar a 
vida (2007), Educomunicação no Recife (2005), Educomunicandos são 
artistas (2003), Educomunicação desafia o poder pedagógico (2002) e 
Encontro prepara educomunicadores (2002) e Educomunicação em destaque 
(2002).  

Algumas dessas informações foram assinadas por 
coordenadores de comunicação social das FMA e dos SDB e/ou 
conjuntamente. Das informações com indícios educomunicativos 
escritos por coordenadores de CS, três SDB abordaram o tema e 
nem todas as FMA falaram do conceito em seus artigos, o que 
parece sinalizar que o conceito não fora apropriado com a mesma 
intencionalidade por todas. Ismar de Oliveira Soares e Francisco 
Gutiérrez foram mencionados como especialistas ligados ao 
mundo da comunicação e educomunicação. 

Nem todos os registros com evidências 
educomunicativas apresentaram a palavra educomunicação, mas seu 
contexto apontava para os grupos que disseminaram o conceito, 
como é o caso das reuniões da Ecosam e Ecosbrasil; ou ainda, por 
que se encontravam dentro de uma editoria denominada 
Educomunicação. Em nível continental, o tema apareceu para 
descrever uma experiência estudantil, eventos das FMA e 
informações sobre a Escola Salesiana América – ESA. 
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Nos demais registros houve destaque para a eleição do 
professor Ismar de Oliveira Soares como presidente da União 
Católica Internacional de Imprensa (UCIP), na qual identificaram-
no como professor, ex-aluno salesiano e que se dedica à 
Educomunicação. Ainda foram citadas informações sobre o 
lançamento do livro do professor Mauro Wilton de Souza da ECA-
USP sobre as novas linguagens e uma experiência educomunicativa 
desenvolvida com alunos. 

 

A educomunicação nos informativos inspetoriais  

Foram consultadas 163 edições dos informativos das 
inspetorias brasileiras com sede em São Paulo (Em Família), Porto 
Alegre (Páginas Vivas), Cuiabá (Notipaz), Rio de Janeiro 
(Comunicando), Recife (Acontecendo), Manaus (Ponto de Encontro) e 
Campo Grande (Partilhando). Não foi possível ter acesso ao 
informativo de Belo Horizonte e da outra inspetoria de Manaus 
que atua na região do Rio Negro (Remanso).  

Quatro deles são mensais, um bimestral e dois trimestrais. 
Iniciado em 1961, com uma página datilografada contendo os 
principais eventos, o Páginas Vivas é o mais antigo, sendo que teve 
seu nome mudado três vezes. Circulou com edições esporádicas 
entre 1968 e 1970, passou a ser mimeografado (1971), ganhou mais 
qualidade (1975) e periodicidade a partir de 1979, chegando à 
edição 300, em 2011. 

De acordo com as informações que aparecem em suas 
capas, estão na ativa há muito tempo. A edição número 100 do 
Notipaz, que circulou em 2003, destacou os principais pontos 
históricos do informativo que surgiu com a criação da inspetoria 
de Cuiabá, desmembrada de Campo Grande.   

As informações veiculadas neles foram maiores entre os 
anos de 2001 e 2011, sendo que nas 163 edições foi possível 
encontrar cerca de 60 itens com incidência educomunicativa nas 
editorias: notícias, educomunicação, comunicação, reflexão, frase e você sabia. 
O maior número de publicações foi em 2002, sendo que os 
informativos que mais enfatizaram a questão foram o Notipaz, o 
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Páginas Vivas e o Em Família, referindo-se, em sua maioria, a 
eventos inspetoriais e nacionais. 

Páginas Vivas, Notipaz e Em Família registraram o percurso 
educomunicativo das salesianas em nível continental com notícias 
sobre encontros da Ecosam que elaboraram o Plano de 
Educomunicação e a oficina de gestão de website Educomunicação 
(Venezuela, 2002; Brasil, 2003), além de explicarem a proposta 
educomunicativa a ser apresentada em Cumbayá II com 
pontuações sobre o encontro da Escola América para avaliar 
Cumbayá I. 

Tanto o Notipaz quanto o Acontecendo, em 2002, 
apresentam o crescimento da Educomunicação divulgando carta 
escrita pela conselheira geral da Comunicação Social às 
coordenadoras inspetoriais. Ainda, destacaram a participação das 
salesianas discutindo o conceito em evento da ONU, em 2011.  

O Ponto de Encontro divulgou o evento educomunicativo 
do Polo Manaus da RSE, em 2010. Em nível nacional, foram 
apresentadas informações sobre os encontros da Ecosbrasil e 
conselho editorial do Boletim Salesiano (Notipaz, 2001), os 
resultados de Cumbayá II (Em Família, 2001), a nomeação do nome 
da equipe de comunicação do Brasil como Ecosbrasil (Páginas 
Vivas, 2004) e seu plano estratégico de atuação (Páginas Vivas; Em 
Família, 2005). 

A partir de 2008, a Ecosbrasil começa a aprofundar as 
linhas orientadoras da missão educativa (LOME), as políticas do 
III ESA e um plano para a formação das futuras salesianas 
denominado por Trilhas Educomunicativas (Páginas Vivas; Em 
Família). Em 2009, o aprofundamento se deu com uma publicação 
que unisse educomunicação às culturas juvenis, tendo 
continuidade em 2010 e 2011 (Comunicando; Páginas Vivas, 
Acontecendo). 

Outros eventos nacionais abordados foram o II Mutirão 
Brasileiro de Comunicação que trabalhou a educomunicação entre 
seus temas (Em Família, 2000); o Seminário Interamericano de 
Educomunicação (Em Família; Notipaz; em 2002). Uma carta da 
conselheira geral para a CS avisa sobre encontro que aconteceria 
no México e sobre os seminários que haveria em 2005 e em 2007 
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(Em Família, 2003). Em Porto Alegre, um encontro nacional 
aprofunda a LOME a partir da educomunicativa (Páginas Vivas). 

Sobre as notícias categorizadas como inspetorial, em 2011, 
o Acontecendo noticiou um encontro formativo para estudar a 
educomunicação que levou à definição de caminhos 
metodológicos no Nordeste. No Rio de Janeiro, criou-se a equipe 
de comunicação que também pensaria na disponibilização do 
Comunicando no site (2009). Nessa Inspetoria houve um encontro 
formativo sobre Educomunicação e Sistema Preventivo, fruto da 
monografia de uma salesiana. 

Em São Paulo, o Em Família divulgou a oficina de rádio 
para educadores e salesianas com temas educomunicativos (2002) 
e um artigo reflexivo sobre o campo, de autoria de Iracema 
Schoeps (2004). Em Manaus, o Ponto de Encontro informa sobre o 
curso de educomunicação para noviças, assessorado pela 
coordenadora da Ecosbrasil, Maike Loes.  

Nas Páginas Vivas visualiza-se a caminhada da região sul 
do país, expressa nos agradecimentos de participantes do 
seminário de espiritualidade que refletiu a educomunicação (2004), 
no relato sobre o encontro para educadores que alcançou bons 
resultados (2006), na exposição da articulação da PJ em sintonia 
com outras áreas (2008) e no encontro para as formandas 
assessorado por Maria Helena Moreira (2011). A então conselheira 
geral, agradece o envio do informativo e destaca a maravilhosa 
experiência educomunicativa realizada numa escola de Rio Pardo-RS (2007) 
e registra a com a expressão Maria nos revelou seu rosto educomunicador 
(2010). 

No Notipaz (2001-2003), uma coluna sobre o conceito 
trabalhou as áreas: educação para a comunicação, expressão e artes, 
mediação tecnológica e comunicação para a cidadania. Exemplificou com 
o projeto Educom.rádio (São Paulo), ajudou na reflexão sobre as 
mudanças paradigmáticas (Francisco Gutiérrez) e incentivou a 
caminhada para projetos interdisciplinares nas escolas. Ainda nesse 
ano, divulgou o trabalho de assessoria educomunicativa em duas 
escolas da inspetoria, repassou o seminário interamericano de 
Educomunicação (Cachoeira do Campo-MG, 2002) no V Ecospaz. 
Em 2003, essa coluna explicou o projeto de educomunicação 
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envolvendo as disciplinas de Língua Portuguesa e Artes em escola 
de Barra do Garças-MT e a função da correspondente de notícias 
do informativo em suas comunidades. 

Os informativos divulgaram a educomunicação, fazendo 
uma contextualização local. Os eventos, as notícias e as reflexões 
demonstram intencionalidade na apropriação conceitual, porém, 
não conseguimos detectar se, de fato, o conceito fora assumido nas 
situações cotidianas ou se ficaram apenas nas reflexões. É notória 
a contribuição da mídia salesiana nesse processo apropriativo, 
podendo transformar o discurso em direção à implementação de 
programas educomunicativos que levem à ampliação dos 
ecossistemas comunicativos. 

 

A Educomunicação no discurso da organização 

Sem recorrer ao autoritarismo, o discurso em torno da 
educomunicação fez emergir vozes e possibilitou a existência de 
um discurso polifônico, dialógico e democrático permeado de 
vivências práticas. Discurso circulado nos documentos oficiais, no 
Gongo 4, na Revista DMA e na fala das coordenadoras de 
comunicação Social do Brasil. Fora do âmbito das Salesianas, 
também é possível encontrar esse discurso no Boletim Salesiano, 
nos documentos da Escola Salesiana América e da Rede Salesiana 
de Escolas. 

Os documentos oficiais das Salesianas demonstram que a 
organização se apropriou da Educomunicação com 
intencionalidade teórica e prática. Importante destacar que o 
discurso educomunicativo da Ecosam esteve sempre sintonizado 
ao Núcleo de Comunicação e Educação (NCE-USP), sendo 
reverberado em nível mundial. Ao chegar à assembleia máxima, 
todos os membros da organização passaram a se apropriar do 
discurso, acatando a Educomunicação como algo próprio, já que o 
conceito fora apresentado como revitalização do carisma na nova 
cultura. 

Desde o discurso da Ecosam ao discurso da administração, 
percebe-se uma reverberação que potencializa a intenção teórica e 
prática de viver a Educomunicação de acordo com a compreensão 



134 | EDUCOMUNICAÇÃO – UM DIÁLOGO CRIATIVO COM A PEDAGOGIA DE DOM BOSCO 

 

do NCE-USP. O conceito fora tratado pela Madre Geral, em suas 
cartas circulares, com a mesma propriedade que as salesianas das 
Américas que participaram da construção da proposta 
educomunicativa para as escolas. 

Essa apropriação se deu quando o Capítulo Geral (CG 
XXI, 2002) priorizou os desafios: discernimento-acompanhamento, 
evangelização, Educomunicação e interculturalidade, levando a um 
encaminhamento qualitativo e colaborativo para atualização do 
Sistema Preventivo por meio de uma metodologia participativa que 
desse sinergia de coordenação aos processos comunicativos. 

Para a então Madre Antonia Colombo, a 
Educomunicação era via capaz de valorizar os ecossistemas em 
vista da humanização das relações comunitárias para uma efetiva 
metodologia participativa que valoriza a partilha de ideias, 
perspectivas e ações. Situação que foi bem evidenciada com a 
publicação sobre Educomunicação que apontou caminhos de 
participação junto a organismos civis, religiosos e salesianos na 
interface Comunicação/Educação. Situação que culminou em 
Costa Rica com o compromisso com a tríade Comunicação-
Educação-Cidadania.   

Nessa lembrança histórica, o Gongo 4 é resultado de um 
processo circular realizado nos seminários continentais sobre 
Sistema Preventivo nos quais se conheceu e se assimilou a 
Educomunicação com a intenção de animar as comunidades 
inspetoriais a exprimi-la nos percursos educativos a fim de atualizá-
lo (CIB-CISBRASIL, 2010). 

Diferentemente da Proposta de Educomunicação em que a 
Ecosam começava a conhecer o conceito, o Gongo 4 demonstra 
conhecimento de causa, conseguindo fazer uma maior articulação 
da Educomunicação com a pedagogia salesiana. De acordo com 
esse documento para viver a Educomunicação é preciso 

dar atenção às exigências comunicativas das novas gerações, 
educá-las ao diálogo interpessoal, à abertura para o outro, no 
respeito à sua originalidade, à vida de grupo como laboratório de 
relações autênticas, à redescoberta da família, à partilha na 
comunidade de fé, ao uso positivo dos meios de comunicação 
social e das novas tecnologias, à valorização do teatro, da música 
e da arte. (CIB-CISBRASIL, 2010, p.87). 
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Nessa perspectiva, as manifestações artísticas vividas 

desde as origens permitem que o conceito educomunicativo 
potencialize seus espaços pelos ecossistemas comunicativos que 
valorizem a qualidade das relações e o uso democrático das novas 
tecnologias. Nesse sentido, apresenta a proposta muldimensional como 
enriquecedora às práticas educomunicativas por focar-se na 
comunicação interpessoal, com o ambiente, com a comunicação 
mediada e com as coisas.  

Criada pela salesiana Caterina Cangiá, essa proposta tem 
seu foco no refundar as práticas comunicativas, partindo da relação 
e da experiência com as origens corpóreas, manuais, dos sinais e 
das mensagens, contextualizando a comunicação em quatro eixos: 
comunicação interpessoal, da comunicação com o ambiente, da 
comunicação de massa mediada, da comunicação com as coisas. 

Por sua vez, o Gongo 4 declara que as quatro áreas de 
intervenção se sobrepõem e coexistem na ação educativa, permitindo 
que os fluxos, os espaços e os tempos da comunicação requeiram das 
educadoras salesianas “uma mudança de mentalidade na 
capacidade de partir da cultura midiática para propor e produzir 
conteúdo alternativo ao senso comum” (CIB-CISBRASIL, 2010, 
p.87). 

Isso permitiu que a Ecosam elaborasse um plano 
continental de Educomunicação, assumido pelo o Âmbito da CS 
como uma expressão atual e pertinente para inculturar seu sistema 
educativo. O processo de sensibilização passou por um percurso 
de colaboração coordenada, unitária e convergente, com o âmbito juvenil. 

Continuando sua reflexão, o documento deixa evidente 
que os processos educomunicativos precisam continuar sendo 
promovidos, fundamentando essa opção na contribuição teórica 
do professor Ismar de Oliveira Soares, que aparece ao lado de 
autores que deram consistência ao campo: Célestin Freinet, Paulo 
Freire e Mario Kaplún. 

Portanto, as salesianas compreendem a Educomunicação 
como algo que melhora a qualidade da comunicação humana por 
meio de um processo comunicativo que se constrói, analisa e avalia 
em vista do ecossistema comunicativo. Assim, a Educomunicação é 
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vista pelas salesianas como uma chave para interpretar o tempo 
presente, 

acompanhar os jovens na experiência de vida pessoal e social, 
orientar as comunidades educativas para serem ecossistemas 
educomunicativos e expressão da síntese cultura-fé-vida. É no ser 
comunidade e no encontro recíproco, em todo e qualquer nível, 
que se promove o bem comum e o valor humano da justiça. A 
rede de relações, sempre mais vivida on-line no ciberespaço e off-
line no sistema de comunicação integrado, torna-se não somente 
lugar de confronto, mas também de verdadeira e própria 
elaboração da cultura católica, em relação, sobretudo, à paz, à 
proteção do criado, à solidariedade e ao diálogo entre os povos e 
as religiões. (CIB-CISBRASIL, 2010, p. 87). 

 
Aprofundada, conhecida e partilhada nos seminários 

continentais como conteúdo e método de um processo transversal, 
elas demonstraram que se apropriar da Educomunicação requer 
formação em todos os níveis para programar, sistematizar, educar 
e evangelizar, condição para entrar na cultura midiática, incidir-se 
nela e tornar-se capaz de fruição crítica e de produção alternativa. 
Isso porque as salesianas acreditam que educar hoje exige 
acompanhar as novas gerações, facilitando a comunicação e a 
expressão criativa. 

Desses seminários, brotou uma compreensão maior que 
levou à necessidade de qualificar a comunicação interpessoal, a 
comunidade educativa e a coordenação para viver um processo de 
pensamento compartilhado por meio de uma mentalidade processual e não 
mais de ação, fortalecida pelo clima de família e pela pedagogia do 
ambiente (CIB-CISBRASIL, 2010, p.96). 

Assim, a comunidade educativa poderia ampliar, de 
maneira processual, seus espaços de produção e difusão de 
significados sociais na realidade de cada ambiente educativo. Esse 
documento afirma que na visão salesiana, “o ecossistema 
comunicativo é o ambiente educativo, o clima de família, o 
trabalho em equipe” e, portanto, cada instituição educativa precisa 
se considerar um ecossistema no qual a comunidade, os ambientes 
e as estruturas físicas “são elementos constitutivos essenciais e 



ANTONIA ALVES PEREIRA | 137 

 

alimentam o clima que facilita o processo educativo”. (IBIDEM, 
p. 99). 

Nessa perspectiva, o grupo entende que iniciar processos 
educomunicativos é tarefa de toda a comunidade educativa, 
requerendo, acompanhamento e avaliação das pessoas e das 
comunidades, qualidade comunicativa, criatividade e análise crítica 
da cultura. Ainda, apontam a urgência na formação dos 
educomunicadores para a animação e a coordenação desses 
processos. 

 

Discurso educomunicativo na Revista DMA  

Um discurso polifônico é o que se percebe nas páginas da 
Revista DMA que, procurou sempre apresentar ideias novas sem 
menosprezar o conhecimento de suas leitoras, explicando os 
motivos, vantagens e desvantagens inerentes aos recursos 
tecnológicos. Por ocasião de sua criação na década de sessenta, seu 
objetivo era oferecer elementos formativos que levassem à 
apropriação das tecnologias. 

A partir dos anos noventa, a revista passou a discutir a 
inter-relação Comunicação/Educação e, após o ano 2000, a 
aprofundar o conceito de Educomunicação. Por meio da seleção 
de um corpus de editorias publicadas no período de 2001 a 2011, foi 
possível entender como se deu a capacitação comunicativa dos 
membros da instituição: Edu.com, Comunicar, Direito de acesso, 
Periferias, Jovem.com, Cara a Cara e Testemunhas digitais. Sendo que a 
maior incidência educomunicativa se deu de 2001 a 2005. A partir 
de 2006, as temáticas passam a discutir elementos mais amplos 
com foco na cidadania, em um jornalismo social, nas novas formas 
de comunicação da juventude, nas relações interpessoais e na 
missão no ciberespaço. 
 

Abrindo espaços – a coluna Edu.com (2001-2002) 
propiciou o entendimento do conceito e graças a ele, a 
Educomunicação se firmou no imaginário salesiano em nível 
mundial, preparando terreno para que fosse assumido como 
revitalização do carisma. As matérias difundidas em 2001 foram 
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pensadas no encontro de Caracas por ocasião da elaboração da 
Proposta de Educomunicação, trazendo experiências 
educomunicativas que vinham sendo realizadas nos Estados 
Unidos, Costa Rica, Colômbia e Brasil. Em cada uma delas, havia 
a preocupação em abordar as temáticas sob o ponto de vista da 
circularidade e reciprocidade de que falavam há muito tempo, além 
da intenção de dar vez e voz aos jovens, tornando-os participativos 
nos ambientes em que imperava o medo e a violência. É 
interessante perceber que a conferência CIB (FMA-Brasil) foi 
citada como um exemplo de gestão fundamentada numa 
comunicação dialógica, capaz de articular projetos inspetoriais e 
interinspetoriais e ampliar a corresponsabilidade na tomada de 
decisões. No ano seguinte, as reflexões abordaram os recursos 
virtuais, a qualidade da vida off-line que ajuda a exprimir a natureza 
dialógica trocada por meio do computador e permite que as emoções 
virtuais possibilitem um sentido de pertença a uma comunidade, a adesão 
a um modo de comunicação. Nesse percurso, a revista demonstra que a 
rede é capaz de criar comunidades virtuais em torno de um projeto 
comum para compartilhar a vida e as atividades por meio de recursos que 
promovam a participação e a interação dialógica que leve ao 
conhecimento de outras pessoas.  

 
Clareza conceitual – o período de 2003 a 2005 é 

marcado por incentivo maior à Educomunicação. Além da editoria 
Comunicar que trabalhou temas como a comunicação humana 
(2003), estratégias e instrumentos de comunicação (2004) e o 
significado da presença das salesianas na rede (2005), um artigo de 
Graziela Curti (2003) na editoria Dossiê fornece amplos 
esclarecimentos conceituais, ao lado de notícias que circularam na 
editoria News (2002-2005). Essa editoria foi um balanço na vida 
comunicacional interpessoal e coletiva, ultrapassando o face a face 
para penetrar no universo virtual carregado de potencialidades em 
que as salesianas se sentiram desafiadas a ingressar. Não porque 
precisavam se inteirar dessa realidade, mas porque precisavam 
fazê-lo com urgência para não se distanciarem de sua principal 
missão: a educação dos jovens. 
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A editoria Comunicar (2003-2005) seguiu seu percurso de 
aprofundamento da inter-relação Comunicação/Educação, 
abordando as estratégias de comunicação que potencializam as 
relações dialógicas e criam ecossistemas comunicativos por meio 
da atitude ativa diante dos meios de comunicação, da leitura crítica das 
notícias e do debate inteligente com a sociedade. Convocou as leitoras a 
construírem uma comunicação educativa por meio de relações 
afetivas e pelo cultivo do entorno do ambiente capaz de criar uma 
atmosfera comunicativa que determina o sucesso ou fracasso de 
uma iniciativa. Em 2004, voltou-se para as estratégias e modalidade 
de comunicação pelos instrumentos que estão presente no 
cotidiano das leitoras e dos jovens, como: o celular, o e-mail, os blogs 
e a vida on-line. Segundo essa editoria, os jovens estão 
potencializando suas relações pessoais pelo uso do SMS e do 
Twitter, possibilitando uma cultura sensível à comunicação e às rápidas 
transformações das tecnologias. Assim, os jovens cultivam amizades e 
estabelecem estratégias de solidariedade em ambiente virtual, 
construindo redes de relacionamento que sustentam a 
comunicação off-line. Em seu último ano, a editoria aprofundou o 
sentido e o significado do encontro na rede como uma 
potencialidade das relações interpessoais, um canal de informação 
que permite a expressão e a participação, pois a vida online se dá 
nos fóruns e bate-papos e pode ser acessada de um cibercafé. 
Aprofundou, ainda, o significado das comunidades virtuais como 
espaço de protagonismo juvenil já que a reciprocidade das relações passa 
pela comunicação de sentimentos e pensamentos, pela oralidade 
capaz de levá-los a compartilhar eventos mundiais e aprofundar seus estudos 
ou conversar com familiares. Essa experiência que os jovens estão 
vivenciando, as FMA estão aprendendo aos poucos e a experiência de 
ler mensagens dos outros em fóruns promove uma interiorização e 
vontade de participar maior.  

Em seu artigo O diversa-mente da Educomunicação, Curti se 
preocupa em descrever o conceito como é entendido pelo NCE-
USP, incorporado pela Ecosam, contextualizando-o com o carisma 
salesiano. Diante das muitas interrogações sobre seu significado, a 
salesiana apresenta a imagem das lentes, unidas e igualmente necessárias 
para se ter uma boa visão (...) para que os dois polos da Educação e da 
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Comunicação estejam conectados para uma boa formação. Para a salesiana, 
Educomunicação é um presente das salesianas da América por 
proporcionar que os ecossistemas comunicativos integrem a 
pedagogia do ambiente, tipicamente salesiana e o estilo de coordenação. 
Concorda com Ismar quando afirma que um bom educomunicador 
saberá fazer-se acompanhar por especialistas do setor, a fim de garantir a 
ampliação do campo expressivo para educadores e educandos.  

Foi significativo um box dentro dessa editoria chamado 
Educom: do dizer ao fazer que apresentou experiências 
educomunicativas: os seminários continentais da CS/PJ na Europa 
e na África; e experiências no Brasil, África, Bolívia, Argentina, 
Itália, Espanha e México. Houve contextualização dos eventos 
formativos e projetos que estavam sendo incorporadas nas escolas, 
envolvendo educadores e alunos, todas no sentido de proporcionar 
um espaço maior para o protagonismo juvenil. Nos eventos 
realizados na Europa e na África, as participantes identificaram 
projetos concretos para o trabalho num processo educomunicativo em nível 
inspetorial, interinspetorial e continental. No entanto, as decisões foram 
diferentes nos dois continentes, demonstrando que a apropriação 
do conceito educomunicativo se dá num processo de valorização 
da cultura, das experiências pessoais e socioculturais. Na Europa 
foi identificado um caminho comum que poderia levar à 
socialização da Educomunicação nas comunidades educativas e ao 
aprofundamento do conceito em vista de sua aplicação num plano 
operativo em direção a uma Proposta de Educomunicação para a 
Europa. Enquanto que na África, as coordenadoras optaram pela 
transmissão e conscientização das comunidades educativas para 
assumir as novas tecnologias na missão, fazer circular o material 
existente e criar um website para conviver em rede e reduzir a 
brecha digital e do conhecimento no sul do mundo. 

Dentre as notícias circuladas na editoria News, destacou-
se a presença de Ismar que ajudou as participantes do encontro de 
Caracas a abrirem caminhos de intercâmbio nas relações 
interpessoais, no ambiente pedagógico e na atualização do Sistema 
Preventivo, na mediação tecnológica e na realização da cidadania.  
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Cidadania para transformação social – a editoria 
Direito de acesso, em 2006 traçou seu percurso a partir dos direitos 
de acesso a comunicar, a informar, a conhecer, a compartilhar, a 
participar e a evangelizar. Seu discurso contemplou o dialogismo e 
a polifonia (Bakhtin) capaz de reconhecer as manifestações das 
vozes que vão se levantando na sociedade, clamando por 
solidariedade, participação e cidadania. Assim, as leitoras foram 
convocados a sair do lugar calmo a que estavam acostumados para 
um ambiente complexo carente de posturas democráticas e 
dialógicas como requer a Educomunicação. A subeditoria Caminho 
Livre! apresentou o trecho de uma carta circular de 2005 que 
afirmou que a Educomunicação é um campo privilegiado no qual 
podemos investir recursos, porque se baseia numa extensa rede de 
relações que constituem a pedagogia do ambiente (real e virtual), se 
tornando caminho para atualização do Sistema Preventivo. Afirma 
ainda que a Educomunicação reforça a consciência de serem cidadãos 
de uma sociedade global em vista da construção de uma 
convivência democrática. A escolha por esse paradigma significa 
que a tarefa do comunicador e facilitador de processos é permeada 
de uma atitude de crítica do pensamento e da ação. Por sua vez, o 
direito de acesso... a comunicar é o primeiro direito à comunicação que 
se dá no confronto com outras vozes na sociedade, auxiliado pelos 
instrumentos de comunicação e tecnologias disponíveis. Assim 
será possível a vivência do direito a informar que se expressa na 
perspectiva comunitária e cultural em que todos se comunicam, 
por meio de um processo dialógico e participativo de quem vive o 
direito de conhecer com novas posturas decisórias. Seguindo o 
percurso de direitos ao acesso a comunicar, a informar, a conhecer, 
vem o direito a compartilhar numa perspectiva de mudança que leva 
ao crescimento diante do confronto e ao direito de participar em 
uma coordenação circular que privilegia a participação e a 
subsidiariedade. Esses direitos levam ao direito de evangelizar pela 
apropriação dos instrumentos tecnológicos para utilizá-los a 
serviço de sua missão educativa.  

Nessa mesma perspectiva, a editoria Periferias, em 2007, 
faz alusão ao livro “As periferias da informação” de Renato Kizito 
Sesana, um missionário comboniano, que critica o fato de que os 
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problemas africanos são descritos “pela voz dos brancos e dos heroicos 
operadores humanitários (ou missionários); uma África destinada a ficar para 
sempre às margens do mundo que é importante”. Assim, objetiva-se a 
conscientização das leitoras para compreenderem como se dá o 
processo de fabricação das notícias em nível mundial, apontando 
alternativas sociais de valorização dos fatos regionalizados por 
meio de um jornalismo social que valoriza as periferias da 
informação. Nesse processo, a revista apontou os detentores das 
fontes de informação que as monopolizam, transformando-as em 
espetacularizadas, instigando-as a ir além dos estereótipos e a 
colaborar na transformação de uma realidade por meio da 
produção de informação autêntica e de qualidade. 
Compreendendo dessa forma, as leitoras são convidadas a optar 
por um jornalismo social que faz sua crítica à mídia convencional e 
oferece rotas alternativas de notícias graças à visibilidade que a rede 
possibilita. Nesse percurso, a editoria passou pela questão do controle 
dos meios de comunicação social e pela crítica ao poder econômico e 
político que regula o mercado da informação, apontando caminhos 
para descobrir a verdade dos fatos. Passou pela informação 
monopolizada, desvendando o universo das agências de notícias 
internacionais, localizadas no hemisfério norte escrevendo sobre o 
hemisfério sul do mundo. A revista desvendou que o contexto 
sociocultural das informações divulgadas precisaria ser averiguado além 
daquele espetáculo, formato mundo VIP (artistas em causas 
humanitárias) ou estereótipo. As reflexões desafiaram as leitoras à 
produção de informação autêntica e de qualidade capaz de fazer 
alusão às periferias da história com homens e mulheres no centro, não bastam 
os jornalistas. Também você deve estar presente. 

 
Convivência com os jovens no ciberespaço – em 2008 

e 2009, circulou a editoria Jovem.com tecendo conversas sobre a 
comunicação no universo juvenil. Essa editoria conduziu as 
salesianas ao universo da Internet, mostrando potencialidades 
comunicativas e desafios que precisam ser compreendidos a fim de 
que dessem respostas educativas por meio de uma mediação 
tecnológica rigorosa e amorosa, carregada de intencionalidade 
educomunicativa e amável, crítica e ética como exige o Sistema 
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Preventivo. Ao lado das reflexões sobre o ciberespaço e como os 
jovens embrenham-se nesse universo, dois boxes acompanharam 
as editorias convocando as leitoras ao entendimento sobre o Second 
Life e em relação à vivência com o software livre em A Outra Rede. 
Em 2008, a preocupação era a capacitação dos leitores para 
conviver com o mundo virtual. Seja com a experiência 
tridimensional do Second Life, de compartilhamento de vídeos pelo 
YouTube, de situações como ciberbullying, de valorização da mulher 
a partir da análise do fenômeno miss bimbo ou nos limites dos 
direitos autorais que desafiam as formas de colaboração, 
criatividade e contribuição. Ao falar sobre esses fenômenos da 
Internet, convoca as leitoras a mediar situações que envolvem 
ciberbullying com uma postura dialógica que leve os pequenos valentões 
que crescem e navegam na web a respeitar os colegas, assim como desrespeito 
à condição feminina. Nessa mediação, a editoria mostra a 
potencialidade de comunicação interativa, colaborativa e criativa 
da rede, levando à busca de capacitação quanto a essa linguagem. É nessa 
perspectiva que apresentam as possibilidades do software livre, 
passando pelas questões dos direitos autorais que exige educadoras 
capazes de formar as jovens gerações para a questão legal, ética, com respeito 
à propriedade intelectual do outro autor e criador de um produto seja ele 
musical, vídeo ou também multimídia.  Em 2009, a editoria apresentou 
fenômenos do ciberespaço como os nativos digitais e os 
videogames que precisariam ser olhados como instrumento 
educativo que estimula a criatividade na vida dos jovens. Apresenta 
o Twitter equivalendo à palavrinha ao ouvido da tradição salesiana 
que acontece nos diversos momentos do convívio social e a 
experiência da Rádio for you¸ uma rádio online em uma inspetoria 
italiana, que utiliza diversos recursos e ambientes da rede como 
instrumento democrático e dialógico. Ainda, apresentou dois 
fenômenos que se apresentam como tendências tribais ou 
modismo que se expressam no ambiente virtual – Emo (emoções), 
tendência expressa em músicas de jovens americanos em relação à 
moda; e Hikikomori (comportamento), jovens japoneses reclusos 
em casa, sem enfrentar a vida e as relações externas, apenas 
conectados à internet e aos quadrinhos. As discussões em torno do 
software livre e suas tendências na atualidade apresentaram softwares 
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que ajudariam na edição de textos, planilhas (Open Office), desenhos 
(Grimp), sites na Internet (Joomla) e edição de vídeos (VLC – Mídia 
player da Vídeo LAN).  

 
Comunicação dialógica face a face – em 2010, a 

editoria Cara a Cara abordou a comunicação interpessoal de 
maneira crítica, criativa e midiática, enfocando a perspectiva da 
presença do outro como primordial à constituição de comunidades 
educativas autênticas. Um box nas edições sintonizou as leitoras 
com instrumentos de comunicação como: Google Wave, E-reader, 
Smartphone, iPad, Cloud Computing e iBreviary. A primeira edição 
questiona o nome da editoria no próprio título Por que cara a cara?, 
delineando seu trajeto anual como chave de leitura e de interpretação 
que ajudem as comunidades educativas a enfrentar a premente 
mudança que está ocorrendo sob seus olhos. O enfoque das 
edições seria as relações interpessoais nas dimensões da ‘ação’ e da 
‘reflexão (Paulo Freire). Assim, a comunicação humana foi 
desafiada a aprimorar as relações interpessoais como caminho de 
uma autêntica comunicação em família que se expressa na 
comunicação comunitária, aprofundando experiências que estão 
no DNA das casas e escolas salesianas: a boa noite, o colóquio 
mensal, os encontros pessoais fraternos, as conferências, os 
passeios, o recreio. Por isso, seria preciso examinar se a 
comunicação da comunidade era excelente, transitória, rotineira, 
superficial, medíocre? se havia momentos de distensão, de diálogo, de recreação 
em comunidade? se favorecia conversarmos cara-a-cara e coração a coração na 
comunidade? Nessa perspectiva, a comunidade educativa é uma rede 
de redes, de rostos e de histórias, de gerações e de palavras, de gestos e de ações, 
de símbolos e de interações. Portanto, o projeto comunitário e educativo 
precisaria favorecer a mentalidade de planejamento e a coordenação em vista 
da comunhão, pois é de todos o compromisso para construir comunidades 
educativas empreendedoras de amor. Sendo uma comunidade que 
educa e que dialoga com o público, a mídia e a sociedade, precisa 
vivenciar círculos de comunicação que vão da relação interpessoal 
à grupal, da comunicação entre seus membros ao território, porque 
as relações no mundo se dão a partir de um diálogo face a face a partir 
de coordenadas globais. Assim, os percursos da comunicação 
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interpessoal propiciaram movimentos de respeito, de solidariedade 
e de alteridade, levando os membros das comunidades educativas 
a construírem ecossistemas comunicativos abertos, criativos e 
dialógicos como requer o paradigma da Educomunicação. 
Continuando essas reflexões, a editoria Testemunhas digitais 
considerou para o ano de 2011, a necessidade de ocupar com maior 
sabedoria o território digital, trançando uma oposição entre o real e o 
virtual, acreditando que a Rede poderia ser considerada território de 
encontro, o meio-termo para o diálogo entre as gerações, entre homens e 
mulheres, entre as culturas, entre as pessoas e o seu Deus. Acompanharam 
cada edição blocos reflexivos sobre os nativos digitais, os meios de 
comunicação com perspectiva humanista, a articulação entre 
educador e educando no meio digital, a rede como ambiente de 
conhecimento e relação, e as FMA como ‘habitantes digitais’. A 
revista fez um convite às comunidades de todos os continentes 
para informar sobre o que pensam, que estratégias, metodologias, 
instrumentos escolheram como comunidades, para encurtarem as distâncias e 
estar ao lado dos jovens, os nativos digitais. Nessa dinâmica, as salesianas 
precisariam vencer o medo do digital e das novas tecnologias que 
traçam as coordenadas da história e da cultura, porém, cultivando um 
humanismo a partir da compreensão de McLuhan, pois a rede pode 
contribuir para fazer crescer um humanismo capaz de enriquecer 
as relações sociais. Assim, os meios seriam utilizados para 
evangelizar nos mundos online e off-line, já que são um espaço real de 
experiência, diversamente articulado e unificado pelas práticas. 
Compreendendo dessa forma, as salesianas estariam enxergando 
esse universo midiático da mesma forma que os jovens que não 
veem separação entre o mundo real e virtual. No entanto, esses 
jovens necessitam da presença de mediadoras capazes de auxiliá-
los a enxergar o ‘dentro’ (online) e o ‘fora’ (offline), isso levaria essas 
mulheres a compreenderem como eles se movimentam no 
ciberespaço, além de superar a oposição entre real e virtual. Em 
suma, as salesianas se consideram herdeiras de uma vivência de 
comunicação educativa capaz de ser significativas no período pós-
midial, levando todos os membros da comunidade educativa a 
cultivar as atitudes de repartir, reconstruir e educar à relação 
interpessoal. Por este motivo, querem ser testemunhas no continente 
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digital, ao que a revista anima o processo, indo além do fazer em 
vista de uma reflexão sobre as possibilidades de atuação 
alternativas para a vivência educativa. 

 
Discurso educomunicativo no Boletim Salesiano  
Nas edições analisadas, o discurso educomunicativo na 

revista Boletim Salesiano é conduzido por coordenadores de 
Comunicação Social (FMA e SDB), pela diretora da Rede Salesiana 
de Escolas e por outras notícias que não evidenciaram autoria. As 
informações de cunho educomunicativo proporcionaram 
entendimento sobre o tema por meio de um discurso reflexivo, 
ilustrado por exemplos de situações concretas. 

Apenas dois salesianos falaram com conhecimento de 
causa – Genésio Zeferino da Silva Filho (com doutorado pela 
ECA-USP) e Gervásio Bassini Sobrinho, ambos da inspetoria de 
Belo Horizonte.  No entanto, uma matéria em que aparece o nome 
de outro salesiano – Paulo Tarcízio Odelli – fora assinada 
conjuntamente com a coordenadora de comunicação Maike Loes, 
ambos das inspetorias sediadas em Porto Alegre, tratando sobre o 
congresso Sistema Preventivo e Educomunicação, com o título 
educomunicar a vida é atualizar o método e a espiritualidade de Dom Bosco. 
Nela, o Sistema Preventivo é visto como uma pedagogia do 
ambiente capaz de criar vínculos entre educador e educando, 
vinculando-o à Educomunicação que pela formação de ecossistemas 
comunicacionais [garante a] formação do honesto cidadão e do bom cristão. 

A experiência do programa Jovens na Tela da TV Educar, 
idealizado por Genésio Zeferino da Silva Filho, trabalha com teor 
educomunicativo, envolvendo alunos de ensino fundamental e 
médio, propondo o uso da televisão como instrumento pedagógico 
por meio de um processo de criação e reflexão sobre a mídia 
Televisiva. Esse programa foi uma das experiências analisadas pelo 
então salesiano em sua tese de doutorado sobre a metodologia das 
organizações que trabalham com educomunicação. 

No artigo de Gervásio há uma nítida articulação com as 
políticas da Escola Salesiana América que se empenharam a 
trabalhar as áreas de intervenção por meio da implementação de 
um processo de educomunicação na escola. Na reportagem sobre o III 
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Encontro Continental da Escola Salesiana América (ESA), de 
autoria de Ivanette Duncan, a Educomunicação aparece como 
método baseado na Educação pela e para a comunicação.  

Segundo a salesiana que então diretora da RSE – diretoria 
conjunta com o Nivaldo Pessinatti –, entre os pontos discutidos na 
releitura desse conceito na tradição salesiana, estão as formas de 
recuperar o valor do pátio como um lugar de relacionamento e Comunicação, 
segundo o costume salesiano. Essa reportagem fora veiculada antes do 
evento que assumiu a Educomunicação como fato educomunicacional 
presente em todos os contextos da escola, o que nos aponta que a 
Educomunicação poderia não ser mais vista como um método e sim 
como um paradigma, o que de fato é.  

A ampliação dessa compreensão pode ser vista na notícia 
sobre os encontros de formação educomunicativa que 
aconteceram nos Polos da RSE, assessorados por Maria Helena 
Moreira, pois se embasaram 

na premissa de que Educação/Comunicação devem caminhar 
juntas, a RSE busca implantar e fortalecer a cultura da 
educomunicação em suas unidades. Para dar suporte a esse 
desafio, estão sendo promovidos os encontros com educadores 
de todo o Brasil. (...) De acordo com MHM, os ecossistemas 
comunicacionais são desafios para a escola salesiana em vista de 
um novo sujeito, com nova concepção de espaço, tempo e ação 
integradora dentro do projeto educativo da RSE. "Isso implica a 
reorganização dos saberes, fluxos comunicativos de informação, 
das redes de intercâmbio, dos novos modos de ação cidadã em 
busca da descentralização das vozes e interação", explicou. A 
educomunicação enfoca campos como a educação para a 
comunicação, mediação tecnológica, expressão comunicativa 
pelas artes, comunicação para o exercício da cidadania e gestão 
da comunicação nos espaços educativos. 

 
Nos artigos escritos pelas salesianas, coordenadoras de 

CS, vemos questões importantes sobre o teor educomunicativo em 
relação à experiência da Geração @, ao poder pedagógico, ao 
ciberespaço, à gestão da comunicação nos espaços educativos e à 
articulação dos processos educomunicativos na comunidade 
educativa. Maike Loes demonstra a potencialidade do ciberespaço 
da Educomunicação pela metáfora do por um clique, a 
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Educomunicação pode fazer do cidadão eletrônico o cidadão de tempos novos, 
com uma nova postura. 

Iracema Schoeps, ao refletir sobre Geração @, conta a 
experiência de elaboração do plano de Educomunicação, em 
Cumbayá II, apontando a “Educomunicação como ação 
comunicativa, ou seja, a comunicação interpessoal, grupal, 
organizacional e massiva, com o objetivo de produzir e 
desenvolver ecossistemas comunicativos nos espaços educativos”. 

Um artigo de autoria de Antonia Alves Pereira traz como 
título Educomunicação desafia o poder pedagógico para tratar da temática 
fazendo uma contextualização da comunicação e Educação, 
apontando que algumas escolas já iniciaram o processo de estudo, 
investigação e prática da proposta de Educomunicação, a partir de temas como 
interdisciplinaridade, subsidiariedade, metodologia participativa e trabalho em 
equipe. 

Dois artigos de Maria Helena fazem contextualização da 
Educomunicação apontando para o desafio da gestão 
comunicativa, entendendo esse novo campo como um âmbito 
transformador que permite que as crianças e jovens sejam atores sociais devido 
à gestão que transforma o ambiente em espaço educomunicativo, 
por sua intencionalidade da pessoa em vista de seu crescimento 
integral, situação que exige a capacitação do educomunicador, pois 

a gestão da comunicação nos espaços educativos se dá na 
coordenação e animação de projetos que envolvam a integração 
de várias áreas do saber. É importante a formação permanente de 
todos os envolvidos no processo de crescimentos das crianças e 
jovens. A missão do educomunicador é a de gestar processos 
comunicacionais, estar a serviço de uma prática de comunicação 
humanizadora. Como mediador de produção da cultura e do 
saber, ele exerce um papel significativo no ecossistema 
comunicativo. Acredito que a educomunicação é um caminho de 
resposta a essa sociedade na qual estamos inseridos. 

 
Isso permite a ampliação dos espaços educativos por uma 

gestão que leve as pessoas a assumirem responsabilidades sociais, 
animando os projetos assumidos pela comunidade. Considera que 
o desafio é que as instituições se convertam em espaço de comunicação total e de 
uma cultura mediatizada pela educomunicação. 
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Discurso educomunicativo nas escolas via ESA/RSE  

Poucas são as evidências do discurso educomunicativo da 
Escola Salesiana América (ESA) e da Rede Salesiana de Escolas 
(RSE), mas, quando aparecem são significativos.  

Ao participar de eventos internacionais como o CIEC, os 
participantes da ESA demonstraram que os temas refletidos por lá 
ajudaram a ressignificar a proposta educativa pastoral salesiana no sentido 
de dar novo sentido ao trabalho educativo para a formação 
continuada e o estabelecimento do processo educomunicacional. 

Os concursos juvenis desenvolvidos pela RSE apontam 
para o protagonismo juvenil em que os estudantes, utilizando de 
sua criatividade e os recursos tecnológicos, produzem vídeos sobre 
diversas temáticas. Conforme contextualizamos, antes do III ESA 
a Educomunicação era compreendida como método e após o 
evento, como um fato educomunicacional aliado à animação e gestão 
da comunidade educativa. 

Nesse sentido, é significativo o discurso em torno dos 
encontros sobre educomunicação que aconteceram nos Polos da 
Rede – Manaus, Campo Grande, Recife, Belo Horizonte, São 
Paulo e Porto Alegre. Houve ampliação do discurso em torno da 
Educomunicação no sentido de desenvolver os ecossistemas 
comunicativos nas escolas pela articulação com o Sistema 
Preventivo. 

Maria Helena demonstrou que a Educomunicação implica 
a reorganização dos saberes, fluxos comunicativos de informação, das redes de 
intercâmbio, dos novos modos de ação cidadã em busca da descentralização das 
vozes e interação. Com base nessa compreensão, podemos entender 
que seu discurso enquanto Diretora de Comunicação & Marketing 
da RSE, ao mesmo tempo, em que assessora esses eventos, 
contribuía para que o conceito fosse compreendido pela RSE da 
forma concebida pelo NCE-USP. 

 

Discurso educomunicativo nas inspetorias via Ecosbrasil  

O discurso da Ecosbrasil aparece no Boletim Salesiano e 
nos informativos inspetoriais, demonstrando uma apropriação 
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conceitual do tema da Educomunicação conforme o NCE-USP. 
Ao falar sobre o assunto, abordam a dimensão cultural dos 
processos comunicativos destinados a produzir cultura pelos 
atores envolvidos no processo educomunicativo e ajudam a “criar 
ecossistemas comunicacionais, no estilo de animação coordenada, 
em rede, segundo uma visão holística da realidade”, num estilo 
salesiano, sentindo-se desafiada a elaborar um documento que 
articule a Educomunicação às culturais juvenis. 

Portanto, a Educomunicação aparece como novo campo 
de natureza relacional que implica na construção de ecossistemas 
comunicativos, abertos, colaborativos e democráticos, facilitadores do 
aprendizado e do pleno exercício de cidadania, sendo uma metáfora na 
polifonia social se constituem em um espaço de alteridade que 
reconhece a presença do outro numa dimensão constitutiva do diálogo e 
da complementariedade reciproca. 

Ainda é entendido como busca de convergência e de 
intervenções educativas que valorizam a perspectiva de gênero e a arte e 
como ciência que já acontece nas escolas, apesar de ser percebida 
certa falta de intencionalidade em alguns casos. Assim, o conceito 
vai sendo construído por meio de uma relação dialógica capaz de 
atualizar o Sistema Preventivo promovendo uma intencionalidade de toda 
ação educativa [que] vai exigir abertura de todos os envolvidos no processo. 

Durante um evento inspetorial, ao perceber que a 
Educomunicação é identificada como novo jeito de fazer o que fazemos 
com intencionalidade, o grupo passou a construir o encontro em 
igualdade de condições. Nesse mesmo evento, ao trabalhar o texto 
Educomunicador é preciso (COSTA, 2001), uma das participantes 
exclamou: Eu pensava que o educomunicador tinha muito a fazer, mas agora 
vejo a amplitude de sua tarefa! 

Nesse sentido, a proposta de Educomunicação não 
apresentou receitas nem modelos, mas à sua compreensão como 
algo que exigia discernimento e novas posturas para gerir os 
ecossistemas, bem como para delegar responsabilidades. Situação que 
levou ao entendimento de que essa proposta nasce de esforços 
conjuntos e da reflexão sobre a ação, possibilitando sua articulação com 
a pedagogia salesiana em direção à vivência de uma escola 
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educomunicadora que reconhece que não é mais o único lugar onde se 
adquire o saber. 

Segundo a compreensão das salesianas em torno do tema, 
o principal desafio para implementar a Educomunicação reside em 
torno do processo como um todo, supondo abertura ao diferente e às 
diversas formas de comunicação imersas no ambiente educativo, 
levando todos os agentes a se envolver na tomada de decisões. 

Nas palavras da conselheira geral Graziella Curti, nos 
informativos, se percebe o tom familiar em expressões como o 
encontro africano foi ótimo e nos permitiu uma reflexão sobre o processo de 
educomunicação naqueles países. Outra notícia conta sobre o 
questionamento de Curti dirigido a Francisco Gutiérrez sobre uma 
metodologia para o próximo Capítulo, ao que o pesquisador 
sinalizou que o trabalho deveria iniciar na base, enfatizando que a 
Educomunicação só vai crescer no Instituto se começar em cada inspetoria. 

Percebe-se que o discurso das coordenadoras, ao 
disseminar o conceito em sua inspetoria, procura resgatar o que 
tem de bom na instituição e nas pessoas, levando ao 
questionamento das práticas existentes. Assim, oferece reflexões 
ousadas abolindo a possibilidade de um discurso autoritário, pela 
opção de um diálogo aberto que acolhe as manifestações dos 
membros diante do novo: a Educomunicação. Nesse sentido, as 
escolas salesianas se desenvolverão se continuar contando com o 
apoio reflexivo das salesianas e com projetos educomunicativos 
que revelem uma intencionalidade prática.  





 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

PARTE III 

PRÁTICAS EDUCOMUNICATIVAS NA REDE 

SALESIANA DE ESCOLAS 





8. FORMAÇÃO DO AGENTE EDUCOMUNICATIVO 

 

 
O processo formativo dos educadores da Rede Salesiana 

de Escolas (RSE) se dá em níveis nacional, regional e local, sendo 
pensado pela diretoria nacional e regionais. Alguns dos encontros 
são realizados por áreas, visando a avaliação do material didático 
em relação à prática educativa dos professores, bem como 
alterações nos livros. Nesse processo, a investigação fez a releitura 
educomunicativa no plano de formação da Rede, apresentamos a 
conferência virtual que o professor Ismar de Oliveira Soares 
realizou com os comunicadores do Polo Manaus e as discussões 
dos encontros educomunicativos nos Polos, dando destaque à 
observação participante em São Paulo, culminando com 
informações sobre a atuação do Comitê de Educomunicação e pela 
criação do grupo de educomunicação em uma das escolas. 

 

Releitura educomunicativa do Plano Formativo  

Quando fora Diretora de Comunicação e Marketing da 
RSE, Maria Helena Moreira realizou a releitura educomunicativa 
do documento A Formação dos Educadores da Rede Salesiana de Escolas 
– Proposta para os anos de 2010-2011, documento elaborado a partir 
da Proposta de Educomunicação da Ecosam, utilizando-o como 
subsídio de estudo no I Encontro de Educomunicação nos Polos. 
Esse documento está estruturado em itens sobre um marco teórico 
e apresenta os pilares da formação do educador e os critérios para 
a construção de uma proposta formativa do educador atento aos 
desafios do século XXI. 

Ao reler os pilares da formação do educador, a salesiana 
enfatiza que a formação precisa contemplar a dimensão reflexiva 
que busque na experiência procedimentos para descobrir e criar 
espaços de convivência, apontando para a área de mediação tecnológica 
que acompanharia os jovens nos novos pátios mediados pela tecnologia. 
Isso aconteceria por meio de um trabalho colaborativo que ajuda 
as pessoas a se inter-relacionarem, aproveitando os elementos da 
tradição salesiana. 

Essa atitude exige que os educadores sejam capacitados 
para serem interlocutores responsáveis, críticos e criativos por 
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meio do novo paradigma discursivo e transversal da 
educomunicação. O clima colaborativo permite o 
desenvolvimento de competências profissionais que levam à 
construção de ecossistemas comunicativos envolvendo o âmbito 
pedagógico, da comunicação, da pastoral e da gestão. 

Na multiplicidade de vozes que se manifestam na 
comunidade educativa, os educadores vivenciam a intersecção de 
saberes que levam à proposição de propostas interdisciplinares, 
assumindo os processos educomunicativos nas áreas de 
intervenção para orientar as comunidades a assumir com maior consciência 
os aspectos comunicativos do Sistema Preventivo, transitar na cultura digital 
e dar maior qualidade à comunicação. O documento enfatiza que 
a Educomunicação é toda ação comunicativa que desenvolve 
ecossistemas comunicativos “em vista de um novo sujeito, com 
uma nova concepção de espaço, tempo e ação para melhorar o 
coeficiente comunicativo das ações e relações educativas” (CIB-
CISBRASIL, 2009, p. 25-28). 

Aproveitando essa abordagem educomunicativa, Maria 
Helena articula os diversos âmbitos num processo dinâmico. Em 
sua visão, o gestor educomunicacional salesiano, na comunidade educativa, 
trabalha em sintonia com os demais profissionais para promover sinergias 
e ressignificações. Assim, a educomunicação leva a uma maior 
consciência sobre os aspectos comunicativos do Sistema 
Preventivo para melhor qualidade na comunicação. 

Isso leva a gestão a ser trabalhada numa perspectiva de 
participação corresponsável, exigindo de todos os membros da 
comunidade educativa um trabalho em equipe, levando o gestor a 
animar projetos orientados à transformação social. Essa releitura oferece 
espaço para que a educomunicação se torne paradigma na RSE 
indo da formação do educador aos espaços comunicativos 
(ecossistemas) que ele constrói em sua sala de aula, tornando-se 
um gestor de processos comunicativos. 

 

Formação do agente educomunicador 

Se preocupando com a formação docente, a RSE elabora 
planos formativos em nível nacional, regional e local. A gerente 
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pedagógica da Rede, Katia Stocco Smole vê a Rede como uma 
organização “aprendente” que trabalha o conceito de comunicação e 
interligação a fim de garantir aprendizagem de qualidade aos 
alunos. Ao averiguar essas informações em notícias publicadas em 
seu site, percebe-se que os profissionais trabalham em equipe para 
responder aos desafios da atualidade através de uma formação 
continuada para a competência no âmbito escolar em cinco 
aspectos essenciais: domínio competente e crítico, clareza dos 
objetivos, domínio competente dos meios de comunicação a serem 
utilizados como mediação, visão articulada do funcionamento da 
escola e percepção nítida e crítica das relações complexas entre 
educação escolar e sociedade.  

Essa competência profissional promove a formação em 
vista de uma boa utilização dos livros didáticos, seja em eventos 
presenciais ou a distância, uma vez que muito do conteúdo é 
disponibilizado digitalmente. Nesses momentos formativos 
também se realiza a avaliação da proposta educativa, da aplicação 
dos resultados e das políticas acatadas nos eventos continentais e 
nacionais, considerados propulsores de inovação na Rede pela 
partilha e intercâmbio entre educadores.  

Os eventos educomunicativos ocorridos nos polos 
regionais foram potencializadores da educomunicação nas escolas 
a exemplo do congresso de educação no Polo Campo Grande e 
das formações para gestores no Polo Porto Alegre e no Polo São 
Paulo. Entretanto, na proposta de cursos de atualização e de pós-
graduação oferecidos até 2012, virtualmente, não houve aceno para 
a temática educomunicativa.  

De acordo com os educadores entrevistados, as escolas 
realizam momentos formativos frequentes para estudantes e 
educadores. O maior destaque é para o momento reflexivo 
denominado “acolhida”, seguida por outros tais como: dias de 
formação e espiritualidade, palestras e encontros envolvendo a 
relação comunicação/educação. No caso dos educadores, recebem 
também formação nos encontros com os autores do material 
didático e nas reuniões pedagógicas. 
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Encontro de Comunicadores no Polo Manaus  

Em nosso percurso investigativo, consideramos 
significativa a videoconferência pelo Skype com uma palestra do 
professor Ismar de Oliveira Soares aos participantes do I Encontro 
de Comunicadores do Polo Manaus. O mesmo foi simultâneo ao 
III Encontro Brasileiro de Educomunicação que se realizava, em 
São Paulo, em dezembro de 2011. O pesquisador abordou o 
contexto midiático em que as tecnologias estão se alastrando no 
universo juvenil, desafiando os educadores a aprender juntos como 
os estudantes utilizando adequadamente das tecnologias. 

Em sua fala, o pesquisador enfatizou que os laboratórios 
multimídias das escolas podem ajudar a implementar ecossistemas 
comunicativos por meio de uma metodologia participativa. Esses 
ecossistemas podem ser construídos a partir das reuniões 
pedagógicas e do envolvimento de professores e alunos nos 
projetos educomunicativos. Para Ismar, a contribuição que os 
princípios do Sistema Preventivo oferecem à educomunicação, 
principalmente, a amorevolezza leva ao questionamento: como ser 
amável, como criar um ambiente gostoso nesse espaço, como ser alegre e 
divertido, como a arte pode penetrar em todos os momentos. Assim, esse 
ecossistema que começa internamente, pode chegar ao mundo 
externo para testemunhar uma prática construtiva e colaborativa, 
capaz de influenciar local, nacional e internacionalmente.  

Nessa perspectiva, a escola, os educadores, estudantes e 
pais, vão promovendo um grande movimento a ser reverberado 
para o Polo de atuação, para os outros polos e para a Rede. Essa 
visão corrobora com as reflexões das salesianas de se tornarem 
testemunhas digitais num mundo acelerado pelo ciberespaço. Na 
videoconferência, os participantes questionaram sobre como 
construir um ecossistema envolvendo os pais acostumados a um 
ensino tradicional e como trabalhar as tecnologias na perspectiva 
da educomunicação quando parece que os jovens só estão vivendo 
a dimensão lúdica. 

Para o professor Ismar é necessário promover a 
sensibilização apresentando a educomunicação como novo signo. 
Para isso, sugere a prática da pedagogia de projetos para seduzir os 
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pais a participarem dos projetos em que seus filhos estão 
envolvidos, além de trabalhar a partir do lugar em que os jovens se 
encontram: o entretenimento. A partir daí, promover projetos se 
valendo da proposta curricular para construir ecossistemas 
comunicativos no seu entorno, a partir de decisões coletivas. 

Esse processo aponta para as dimensões lúdica, didática 
e educomunicativa que leva à construção de sonhos, ou seja, os 
estudantes são convidados a sonhar e a construir um ambiente 
motivador respaldado na prática educomunicativa. 

 

Formação educomunicativa nos encontros 

Os encontros educomunicativos se deram nos Polos da 
Rede Salesiana de Escolas (RSE), sediados em São Paulo, Recife, 
Manaus, Campo Grande, Belo Horizonte e Porto Alegre, em 2010 
e 2011, assessorados pela salesiana Maria Helena Moreira.  

Na sondagem realizada com os gestores dos polos, 
percebeu-se reflexão e esforço para dar maior amplitude do 
conceito nas comunidades educativas. Foram implentados 
ecossistemas comunicativos atendendo às solicitações do III ESA 
(Polo Recife) e se deu maior espaço à reflexão sobre os princípios 
da razão, religião e amorevolezza em vista de um planejamento que 
leve à transformação da escola num ecossistema comunicacional 
que prime pelas ações coletivas dos projetos já existentes (Polo 
Manaus). Nesses ambientes são cultivadas as atividades como a 
arte, a música, projetos pastorais, articulando as novas tecnologias 
e os processos educomunicacionais (Polo Campo Grande). 

Após os eventos formativos brotam ações integradoras 
que dão sentido e ressignificação para a ação de comunicação no 
espaço escolar que se mostraram na revisão dos espaços 
comunicacionais, na valorização do trabalho em rede, na reflexão 
sobre o protagonismo juvenil e nas ações de planejamento, na 
atuação dos gestores da comunicação e marketing e no trabalho 
com o material didático-pedagógico alinhado processos. 

Outros resultados aparecem no favorecimento da 
comunicação entre os alunos, no trabalho integrado que melhora 
as relações interpessoais e educativas, bem como as ações 
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orientadas para a Educomunicação trabalhando valores, 
integrando a família à escola e promovendo uma comunicação 
mais consistente. Na observação do Polo São Paulo apontou para 
essas decisões coletivas que podem desabrochar em ações 
assumidas conjuntamente. 

 

Conclusões do I Encontro de Educomunicação  

O I Encontro de Educomunicação do Polo São Paulo 
aconteceu em maio de 2010, tendo por tema geral Ressignificando a 
Educomunicação na Proposta Educativa Salesiana. Os grupos de 
trabalho refletiram sobre cinco pontos: os aspectos conceituais da 
Educomunicação na proposta pedagógica da Rede; como deveria 
ser o processo de capacitação/formação dos educadores para que 
possam ser articuladores da educomunicação no projeto 
educativo-pastoral; que mudanças educacionais, organizacionais e 
estruturais deveriam ser feitas na escola a partir do conceito de 
ecossistemas comunicativos; como se desenvolveriam os 
processos de gestão comunicacional na escola; e como o gestor 
comunicacional poderia articular esses processos com a direção, 
coordenação pedagógica e pastoral. 

Foi evidenciado que a presença de diferentes linguagens 
e códigos e a multiplicidade de vozes da proposta pedagógica leva 
o professor a ser mediador tecnológico e de processos em vista do 
protagonismo do aluno. Os educadores lembram que é seu dever 
articular os processos comunicacionais nas áreas de atuação 
educomunicativa para isso seria necessário que cada instituição 
elegessem um gestor de comunicação e um coordenador 
pedagógico como responsáveis pela Educomunicação para serem 
multiplicadores na comunidade educativa.  

Isso aconteceria por meio de metas e objetivos que 
unissem as escolas mais próximas para promover a otimização dos 
processos formativos às práticas pedagógicas pela articulação dos 
livros didáticos ao paradigma educomunicativo. Da mesma forma, 
para a vivência de ecossistemas comunicativos abertos seria 
preciso uma comunicação intencional, um planejamento 
participativo dando destaque à autoria dos processos pela 
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apropriação da própria formação continuada para ressignificar o 
Sistema Preventivo. 

Os processos de gestão seriam formatados a partir da 
comunicação interna e externa, da capacitação dos funcionários, da 
conscientização de todos os membros da comunidade educativa 
para uma cultura comunicacional e do trabalho em equipe com 
representantes de cada segmento para a construção coletiva de 
projetos educomunicativos. 

Sobre o perfil do gestor, o grupo evidenciou que seria um 
articulador do plano de ação, capaz de identificar outros membros 
da comunidade educativa para atuar na educomunicação, bem 
como organizar ações e práticas que viabilizem o projeto de 
educomunicação por meio de reflexão e articulação do projeto no 
processo educomunicativo da escola. 

 

Observação do II Encontro de Educomunicação  

Foi observado o segundo encontro que se realizou em 
Campos do Jordão, entre os dias 11 e 13 de setembro de 2011. 
Participaram desse encontro 30 educadores – 10 de escolas dos 
SDB e 20 das FMA – entre diretores, coordenadores pedagógico e 
de pastoral, além de representantes do setor de comunicação nas 
escolas. Seu objetivo visava a consolidação da Educomunicação na 
proposta pedagógica da Rede e acompanhar os processos de 
implementação da gestão educomunicacional.  

Dada sua natureza e a especificidade de seus objetivos, 
esse encontro se apresenta como uma ocasião excepcional para a 
obtenção de dados essenciais para nossa pesquisa, o que nos levou 
a sua observação participante a partir do entendimento da 
organização de que ecossistema comunicativo é o ambiente 
educativo, o clima de família e o trabalho em equipe (GONGO 4, 
2008).  

Assim, no quesito ambiente educativo, observamos o 
clima (entorno) do evento, o trabalho em equipe e sua 
metodologia. A disposição física organizada de maneira circular, os 
símbolos da tradição salesiana, flores e cartazes, contribuíram para 
reforçar o sentido de pertença. O clima de família, as relações entre 
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os atores foram amistosas, dialógicas e democráticas, respeitando 
a opinião de todos, porém, isso se deu mais intensamente entre os 
que já se conheciam, que a maior participação se deu nos grupos 
de trabalho (GT). 

Durante a palestra por meio de diálogo da assessora 
estabelecida, houve interação com perguntas, questionamentos e 
argumentos em relação aos temas apresentados. Maria Helena fez 
a mediação de todas as enunciações, levando em conta a fala dos 
educadores sobre as relações hierárquicas vivenciadas no cotidiano 
da escola e sobre a pouca partilha entre os educadores do Polo – e 
da Rede – sobre o que estão trabalhando a partir dos livros 
didáticos. 

Isso permitiu que os participantes se valessem de sua 
prática educativa para comentar a falas dos colegas. Em relação ao 
trabalho em equipe, destacamos a qualidade da interação das 
partilhas nos GTs que produziram documentos contendo passos 
para implementação da proposta no Polo. Tudo favorecido pela 
metodologia que aprofundou a teoria com base na compreensão 
que cada um tinha sobre a educomunicação.  

Foram trabalhados alguns pontos discutidos no evento 
anterior, já que apenas quatro dos presentes haviam participado 
dele. Maria Helena considera que o melhor canal para trabalhar a 
educomunicação nas escolas é o coordenador pedagógico e não o 
encarregado da comunicação, pois esse tem uma visão carregada 
no marketing, ao passo que o coordenador pedagógico sabe conversar 
e articular melhor todos os segmentos da escola. 

A partir do convite ao esquecimento de sua própria escola 
para pensar como Polo, os participantes do II Encontro passaram 
a pensar como implementar um processo educomunicativo que 
envolvesse todas as escolas. O cenário escolar, o teor do diálogo 
na escola, a forma como se dá o acompanhamento dos projetos e 
quais os resultados alcançados, além da dependência de alguém 
para que eles irrompam. 

A temática do encontro se fundamentou no pensamento 
de Soares (2011a), intercalando com pensadores como: Jésus 
Martín-Barbero, Nestor Garcia Canclini, Maria Aparecida Baccega, 
Pierre Lévy, dentre outros. A seguir, apresentamos as decisões que 
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o grupo tomou diante das reflexões sobre o livro “Educomunicação, 
o conceito, o profissional, a aplicação”, de Ismar de Oliveira Soares. 

 

Decisões do II Encontro de Educomunicação  

A partir da leitura dos capítulos do livro “Educomunicação, 
o conceito, o profissional, a aplicação”, cada GT pensou em situações a 
serem implantadas no Polo, a partir de questionamentos 
oferecidos, a saber: como poderia ser aplicabilidade dos quatro 
pressupostos apresentados? Quais são os desafios que emergem do 
tema e que respostas poderiam ser dadas? Como desenvolver e 
consolidar os ecossistemas comunicativos na comunidade 
educativa? Quais as características e competências do 
educomunicador estão presentes no ideário do professor salesiano 
e quais deveriam ser potencializados? 

Em relação aos pressupostos, o grupo acredita que sua 
aplicabilidade pode se dar no desenvolvimento do protagonismo 
juvenil, da mediação no uso das mídias sem repressão, no uso das 
redes sociais e mídias e pela criação de um corpo de convicção nos 
estudantes que possam agir com segurança e tranquilidade. O 
grupo, ainda, apresentou a necessidade de continuar a reflexão em 
torno do campo da Educomunicação para que o conceito possa se 
tornar inerente a todos os âmbitos da prática educativa. 

Tal proposta aconteceria por meio de uma formação que 
ajude os professores a serem mais reflexivos na busca de soluções 
para o uso dos meios midiáticos, assim como a 
desconstruir/reconstruir sua concepção sobre os estudantes diante 
do cenário das novas tecnologias. Um projeto dessa forma poderia 
partir do estudo, da atualização, do conhecimento por meio de uma 
formação continuada. 

Sobre os desafios a serem enfrentados no trabalho com 
os jovens, os educadores perceberam que é preciso superar a 
resistência às novas tecnologias para utilizar os recursos 
tecnológicos de maneira equilibrada, flexível, ao trabalhar a grade 
curricular, bem viabilizar a utilização das redes sociais, a 
informação na sala de aula, por meio de uma capacitação que 
estimule o resgate dos valores no ciberespaço. 
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Outro grupo apresentou um projeto com dez etapas para 
consolidar os ecossistemas comunicativos nas escolas: realizar uma 
formação começando pela semana pedagógica sobre a 
Educomunicação nos materiais existentes na RSE; formação de 
outros segmentos da comunidade educativa; formação dos alunos; 
formação de uma equipe para trabalhar a Educomunicação na 
comunidade educativa, criar uma rede social para divulgar as ações 
dos ecossistemas educativos, analisar o cenário da comunidade 
para levantar projetos existentes e necessidades específicas, propor 
e elaborar projetos educomunicativos, consolidar o projeto 
educomunicativo na escola, pensar e descrever projetos em 
parceria com outras escolas da RSE e celebrar, fortalecer e 
vislumbrar novos horizontes educomunicativos e promover 
eventos da RSE. 

Para formar os jovens na educomunicação, outro GT 
apresentou propostas processuais, tais como: em curto prazo, 
realizar palestra para a comunidade educativa alertando sobre as 
necessidades na inter-relação Comunicação/Educação gerando a 
Educomunicação; em médio prazo, ressignificar o papel da 
comunidade educativa transformando em equipe multidisciplinar 
que desenvolva ações e projetos; e em longo prazo, acompanhar 
ações e projetos possibilitando mudanças pessoais, comunitárias e 
sociais dentro da lógica de que é possível. 

Sobre o perfil e competências do educomunicador, mais 
um GT afirmou que ele tem abertura para o outro, dialoga na 
gestão dos conflitos, tem capacidade de contextualizar os 
problemas e encontrar soluções para a coletividade. Esse 
profissional saber acolher, assegurando que todos os interlocutores 
participem do processo decisório em torno dos programas. O 
grupo apontou, ainda, que o educomunicador precisa discutir seu 
papel na escola, elencar metas para atuar em sintonia com a área 
pedagógica e realizar investimentos para a capacitação de todos os 
membros da comunidade educativa. 

Em outro momento grupal, as reflexões sobre a 
implementação dos projetos/programas elencados no dia anterior 
se deram por segmento: direção e coordenação pedagógica, 
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coordenação de pastoral, coordenação de comunicação e direção 
de escola.  

Para implementar os processos educomunicativos, os 
coordenadores pedagógicos sugeriram a elaboração de um projeto 
pedagógico-pastoral colaborativo para maior integração e 
envolvimentos de todos no processo, o que levaria a uma maior 
sintonia entre a direção e a coordenação em todas as etapas 
processuais. Assim, a pastoral não seria mais vista como um 
departamento, pois seria vista como uma ação que permeia toda ação 
educativa e que deve estar sempre presente em todos os momentos (GT 
Coordenadores Pedagógicos). 

Os coordenadores de comunicação enfatizaram ser 
preciso traçar um diagnóstico em cada instituição para verificar os 
processos de comunicação existentes, descentralizar os focos 
geradores de informação isolados para criar canais comunicativos 
e preocupar-se com a capacitação continuada para integrar a 
comunicação. 

Os diretores apontaram que era preciso implantar a ideia 
do educomunicador através de textos, vídeos, encontros e 
palestras; a comunidade educativa deve sentir a necessidade desse 
profissional, e a partir das reflexões, decide pela pessoa que vai 
tornar viável o processo educomunicativo. 

As considerações finais sobre o encontro apontaram a 
Educomunicação como uma fonte inspiradora que requer a 
predisposição da equipe para trabalhá-la, não somente, em sua 
escola, mas como Polo São Paulo. Por isso, irá garantir as 
possibilidades de expressão de todos os membros da comunidade 
educativa, além de manter uma relação dialógica que fortaleça o 
convívio humano, de maneira saudável, tendo sempre o aluno 
como foco da proposta educomunicativa.  

Nesse sentido, seria preciso mapear e criar um ambiente 
de interlocução entre as escolas e o Polo, pois dessa forma, estarão 
atentos às manifestações dos alunos para estabelecer estratégias 
educomunicativas. Foram essas decisões que levaram à 
necessidade de formar um grupo para estudar e planejar metas que serão 
concretizadas por meio das ações educomunicacionais nas escolas da RSE, Polo 
São Paulo.  
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O Comitê de Educomunicação do Polo São Paulo  

Ainda no II Encontro de Educomunicação (2011), o 
grupo identificou que a assessoria do professor Ismar seria ideal 
para que o Polo São Paulo consolidasse seu caminho 
educomunicativo. Assim surgiu o Comitê de Educomunicação do Polo 
São Paulo, formado por diretor geral, diretora pedagógica, vice-
diretora pedagógica, coordenador pedagógico, coordenador de 
pastoral, membro de equipe de comunicação da escola e 
professores das cidades de Araras, Americana, Guaratinguetá, São 
José dos Campos, São Paulo e Campinas.  

Contextualizando os participantes, percebe-se que o 
grupo tem chances de sucesso, pois alguns deles já participaram de 
processos educomunicativos, a saber: do curso de especialização 
“Educom.TV” (NCE-USP), da Fundhas em parceria com o NCE-
USP, em São José dos Campos, e da coordenação de comunicação 
social inspetorial. 

Também foi realizada a observação participante das 
reuniões do comitê (outubro e novembro/2011; março/2012), do 
encontro do Grupo de Reflexão Pedagógica – Grepão – 
(janeiro/2012) e da constituição do grupo de Educomunicação em 
escola de São José dos Campos (junho/2012), sendo que o 
professor Ismar assessorou duas reuniões e palestrou no Grepão 
sobre a Educomunicação. 

O grupo demonstrou grande vontade do grupo de 
implementar processos educomunicativos nas escolas do Polo, 
porém, o processo se mostra lento quando se tratava de ações que 
envolvem mais de uma escola, o que necessita de orçamento e 
decisões das instâncias superiores. Nesse meio tempo, houve troca 
na gestão do Polo e dificuldade de presença da animadora devido 
a problemas de saúde, o que acarretou quebra na sequência das 
reuniões mensais de 2012. 

Cada reunião fora precedida de uma pauta, enviada por e-
mail, visando informar aos participantes sobre a temática, além de 
pedir sua contribuição sobre propostas concretas de 
implementação. Assim, os participantes leram o artigo 
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Educomunicação e Terceiro Entorno (outubro) de autoria do professor 
Ismar destacando os pontos que lhe chamassem a atenção, 
trouxeram por escritos suas expectativas e sugestões de objetivos 
e metas para o Comitê de Educomunicação. 

Foi definida uma coordenadora para o grupo, a criação 
de um blog para o grupo e um ambiente virtual Moodle sobre a 
Educomunicação no AVA da Unisal. No entanto, como um 
projeto assim envolve orçamento das unidades escolares e do Polo 
São Paulo, a reflexão deveria ser levada às instâncias decisórias.  

 

Reflexões do Comitê de Educomunicação  

Os participantes fizeram uma articulação com as decisões 
dos encontros anuais de Educomunicação (2010/2011) para 
implementar processos educomunicativos no Polo. Nesse 
processo reflexivo, foi lembrado que as escolas e os educadores 
ainda não estão numa dinâmica de uma escola dialógica que 
trabalha em condições igualitárias com os alunos, exigindo que o 
educador seja capacitado para uma postura dialógica. Os 
participantes destacaram o medo incabível ainda presente nas 
escolas de que os alunos utilizem as mídias sociais, pois isso 
proporcionaria uma mediação tecnológica. 

Em suas reflexões, o grupo enfatizou a preocupação em 
torno dos livros didáticos e dos projetos desenvolvidos que 
precisariam ser priorizados sob a questão interdisciplinar para 
amarrar as atividades no sentido de promover um ecossistema 
comunicativo nas escolas. Porém, antes de se pensar nos livros 
didáticos, o grupo entende que é preciso promover uma 
sensibilização na escola para que os educadores entendam o 
conceito e tenham condições de relacionar a perspectiva 
educomunicativa às atividades. 

Uma ilustração dessa perspectiva é que os projetos sejam 
vivenciados pela escola como um todo para que todos saibam o 
que está acontecendo, pois em uma das escolas em que um aluno 
ganhou o concurso “Meu S é assim”, os professores ficaram 
surpresos porque não sabiam que o aluno estava participando do 
evento. Na essência, os participantes acreditam que essa proposta 
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é educomunicativa, porém, sua gestão ainda precisa ser 
aprimorada. 

Ao refletir sobre objetivos e metas para o Comitê de 
Educomunicação, o grupo foi incisivo em demonstrar interesse 
pela continuidade do grupo que deveria sistematizar experiências, 
projetos e programas educomunicativos para gerar nas escolas uma 
cultura educomunicativa. Nesse sentido, seria imprescindível que 
esse comitê organizasse um roteiro para a escrita de projetos 
educomunicativos e ajudasse as escolas a organizar seus próprios 
grupos educomunicativos. 

Quanto às metas, o grupo reconhece que elas precisam 
ser pensadas a curto, médio e longo prazo. De imediato seria 
preciso formação do grupo em parceria com organismos da região 
que já trabalhem com Educomunicação para a constituição de um 
projeto em cada escola. Em médio prazo, organizar um estudo 
aprofundado do material didático da Rede para ampliar a ação 
educomunicativa, oferecendo formação aos educadores no sentido 
de trabalhar por meio de projetos interdisciplinares. Nesse sentido, 
seria preciso criar uma “fala” específica sobre a Educomunicação 
na Rede como um todo, organizar material de apoio, contando 
com o apoio do NCE-USP.  

Em longo prazo, o grupo pensou na promoção de 
encontros de formação do Polo tais como: I encontro de Jovens 
Educomunicadores Salesianos, Semana Pedagógica contemplando 
a proposta de educomunicação, eventos virtuais sobre o tema 
contando com a assessoria de especialistas educomunicativos. O 
grupo pensou em estratégias para disseminar a proposta 
educomunicativa, apresentando-a no IV Encontro da Escola 
América Salesiana e aproveitar todos os encontros do Polo para 
divulgar o conceito. 

Novamente, na terceira reunião, o grupo voltou a 
repensar no perfil do Comitê de Educomunicação, a partir da 
perspectiva da educomunicação adentrar o currículo escolar para 
melhorar a avaliação institucional. O grupo avançou nessas 
discussões que seriam fechadas num próximo encontro que seria 
ampliado com a participação de alunos, da identificação da 
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educomunicação no material didático e da clareza dos objetivos do 
grupo em relação ao próprio grupo, ao blog e ao Moodle. 

 

Contribuições do Professor Ismar ao processo  

A assessoria do professor Ismar ajudou o grupo a 
perceber como projetos colaborativos e interdisciplinares podem 
potencializar a prática educomunicativa nas escolas, bem como o 
protagonismo juvenil e a mediação tecnológica numa perspectiva 
cultural. Tendo nascido das práticas alternativas comunicativas, a 
Educomunicação é implementada na educação formal com 
sucesso por meio da gestão comunicativa dos processos e de 
metodologia participativa. 

Segundo o coordenador do NCE-USP, o mundo 
salesiano tem afinidade com a Educomunicação pelo princípio de 
amorevolezza que se pauta nas relações. Em relação à capacitação 
docente, o professor destacou a necessidade de que ela seja 
imersiva por articular vivência e prática educomunicativa enquanto 
se capacita. Contudo, enfatizou que essa prática precisa ser 
desenvolvida conjuntamente com os alunos, o que poderia ser 
realizado por meio de oficinas nas escolas individualmente com 
culminância entre as 25 escolas do Polo São Paulo. 

Segundo o assessor desses encontros, as oficinas gerariam 
um movimento interativo entre as escolas como um fato novo no 
planejamento. Outra possibilidade de realização das oficinas seria 
aos sábados entre as escolas mais próximas em torno de temática 
sobre o “Sistema Preventivo e Direitos Humanos”, já que a comunicação 
é um direito fundamental do ser humano. 

Ainda outra sugestão do professor Ismar apontou para a 
identificação de situações ou experiências no Polo que pudessem 
ser apontadas como educomunicativas, que seriam trabalhadas 
com a perspectiva da metodologia participativa com a colaboração 
de todos, por meio de um processo dialógico que envolva os 
alunos em todas as etapas do planejamento. Em relação ao material 
didático, uma assessoria seria capaz de levar os educadores a 
identificarem as atividades que seriam desenvolvidas 
interdisciplinarmente. 



170 | EDUCOMUNICAÇÃO – UM DIÁLOGO CRIATIVO COM A PEDAGOGIA DE DOM BOSCO 

 

Dessa forma, a Educomunicação Possível iniciaria pelo 
material didático se estendendo pelos projetos interdisciplinares. 
Posteriormente, poderia se pensar em uma culminância entre as 
escolas do Polo fazendo as experiências ultrapassarem o espaço da 
sala de aula e da escola, atuando na promoção de ecossistemas 
comunicativos abertos e diálogos. 

 

Grupo de Educomunicação do Instituto São José  

Mesmo com as reuniões do Comitê de Educomunicação 
suspensas, foi criado o Grupo de Educomunicação do Instituto 
São José, tendo sua constituição realizada numa reunião que 
contou com 27 pessoas entre os alunos, professores, 
coordenadores, diretora e pais, sendo que 13 eram alunos de 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio. Na primeira discussão, o 
grupo refletiu sobre os tipos de estratégias comunicativas desde as 
redes sociais ao portal educacional da escola, da comunicação 
interna à comunicação externa, sugerindo ações para melhorar a 
qualidade da comunicação.  

Dois exemplos contados ilustram a diferença entre uma 
ação educomunicativa e outra imposta pelo corpo docente. Foi 
contado que no portal antigo, a agenda escolar era alimentada 
semanalmente por um aluno escolhido, atividade enfadonha. No 
outro exemplo, os alunos do Ensino Médio disseram que utilizam 
o Facebook para fazer uma agenda informal sobre tudo que 
acontece em sua turma. Diante do fato, os participantes 
constataram que a primeira ação veio de cima para baixo enquanto 
que a segunda se deu num processo circular e envolvente em que 
os alunos continuam um diálogo iniciado no espaço físico. 

Numa próxima reunião, o grupo iria discutir sobre o 
porquê de ter um grupo educomunicativo no interior da escola e 
dar início à elaboração de um planejamento educomunicativo de 
acordo as etapas apresentadas pelo NCE-USP: identificação do 
problema, título do projeto, objetivos e metas, justificativa, 
natureza educomunicativa do projeto, atores sociais do projeto, 
procedimento previsto, recursos midiáticos, obstáculos previstos, 
possíveis aliados, cronograma das ações e método de avaliação. 
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Como estava se aproximando a Festa Junina e as férias 
escolares, foram sugeridas duas ações educomunicativas que os 
alunos poderiam fazer: um mural interativo durante a festa junina 
e a participação do jornal impresso de férias da escola. O Mural 
Interativo que se concretizou, é resultado de uma experiência de 
imersão realizada durante o VIII Encontro de Jovens 
Educomunicadores da Fundhas que teve a participação de 22 
alunos do Instituto São José no final de 2011. 





9. EDUCOMUNICAÇÃO NO MATERIAL 

DIDÁTICO DA RSE  

 

 
Os documentos, publicações, notícias e eventos da Rede 

Salesiana de Escolas (RSE) sinalizam para uma clara intenção de 
ter a educomunicação em seu currículo, porém ainda há um longo 
caminho a ser percorrido para que o conceito ‘salte’ da teoria para 
a prática dentro de suas escolas. Um caminho viável é a vivência 
da Educomunicação possível com possibilidades interdisciplinares nos 
livros didáticos. Um movimento que se torna possível porque os 
autores dos livros fazem constantes encontros com os professores 
para ouvir o parecer deles. 

Tais projetos podem ajudar na construção de 
ecossistemas comunicativos abertos, dialógicos, criativos e 
interdiscursivos. Sendo assim, analisamos alguns livros da RSE 
buscando identificar nesses projetos, de maneira especial, nos dos 
conteúdos de Língua Portuguesa, indícios que auxiliem nesse 
processo.  

Neles, percebemos que havia uma abertura ao trabalho 
com tecnologias educativas, ao protagonismo dos estudantes, 
levando-os a se apropriarem desses recursos para uma vivência 
social. Em uma segunda análise, passamos a investigar se as 
tecnologias estavam ingressando nos projetos escolares a partir das 
três perspectivas complementares apontadas por Soares (2012): a 
lúdica, a didática e a educomunicativa. 

A perspectiva lúdica atende ao que os alunos, 
independente de sua idade e nível de ensino, querem fazer quando 
têm em mãos os recursos tecnológicos: brincar. É o que 
comprovou a pesquisa do Professor César Donizetti Pereira Leite 
da UNESP, em 2011, ao analisar o comportamento de crianças e 
adolescentes que participam de projetos envolvendo mídia e 
educação. 

Na mesma perspectiva, Soares (PORTAL DO 
PROFESSOR, 2012) julga que “um equipamento de produção 
radiofônica aproxima o estudante de seu cotidiano e faz vibrar sua 
imaginação”. É indispensável, lembrar a importância dessa fase na 
implementação de projetos educomunicativos. Não se pode, 
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contudo, reduzir a prática da Educomunicação à simples iniciação 
tecnológica que se dá mediante a oferta de oficinas rápidas voltadas 
a ensinar o manejo dos recursos tecnológicos. 

A segunda perspectiva – a didática – localiza-se no âmbito 
das tecnologias da educação: envolve o planejamento sobre como 
tornar a didática mais adequada aos destinatários do processo de 
ensino. É somente na segunda fase que o uso do rádio – bem como 
do jornal, da revista, dos blogs, dentre outros – converte-se em 
suporte midiático. Nesta fase, segundo o especialista, a linguagem 
dos meios passa a integrar os processos de ensino/aprendizagem 
na intenção de construir, coletiva e processualmente, o 
conhecimento.  

É aí que a presença do educador é fundamental para 
orientar sobre a apreensão dos conteúdos. Nesta etapa, muitas 
vezes o próprio professor precisará da assessoria de um especialista 
em linguagens midiáticas. No entanto, o simples uso didático das 
TIC não pode ser denominado como prática educomunicativa. 
Trata-se, na verdade, de um caminho a ser percorrido, e superado. 

Após passar por essas duas fases ‒ a lúdica e a didática ‒
, o educador poderá sentir-se recompensado ao atingir os objetivos 
propostos ou avançar um passo a mais em direção à ação 
educomunicativa. No caso do nosso exemplo, isso ocorre quando 
o uso do rádio se associa a outras linguagens por meio de uma 
integração que envolve professores e estudantes no 
desenvolvimento de projetos interdisciplinares que atuam no 
sentido de melhorar as relações de comunicação dentro da escola. 
É justamente nesse momento que a “construção de ecossistemas 
comunicativos abertos e criativos se associa ao tratamento de 
outros objetivos relacionados com a prática da cidadania” – 
situações que apontam para a educação ambiental, a redução ou 
eliminação do bullying, a promoção do protagonismo juvenil 
(SOARES apud PORTAL DO PROFESSOR, 2012). 

À luz dessas perspectivas penetramos nos indícios 
educomunicativos presentes nos livros didáticos para verificar se 
os projetos trabalhados em Língua Portuguesa são assumidos de 
maneira interdisciplinar, superando as fases lúdica e didática, 
caminhando em direção à prática educomunicativa, mediante 
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atividades capazes de ampliar a relação comunicativa dos agentes 
da relação sociopedagógica. 

 

Os livros didáticos da Rede  

A proposta da Rede Salesiana de Escolas está embasada 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) dos níveis de 
Ensino da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. Contudo, o material didático também está pautado no 
Sistema Preventivo, estabelecendo diálogo entre Ciência e Ética. 
Concebidos como um espaço de diálogo dos autores e da 
coordenação pedagógica do projeto com os professores, os livros 
são resultado de um longo processo de estudos, reflexões e discussões coletivas.  

A investigação da educadora salesiana Geane Kantovitz 
defendida na Universidade Federal de Santa Catarina, em 2011, 
sobre a contribuição dos livros de História da RSE demonstrou 
que, apesar da proposta pedagógica dessa disciplina enfatizar que 
o livro deve oportunizar maior autonomia ao aluno e à formação 
do pensamento histórico, o mesmo “por si só não atende a tais 
proposições sem a mediação efetiva do professor” 
(KANTOVITZ, 2011, p. 132). Nesta pesquisa, fica evidente que é 
a mediação do professor que leva ao processo de construção do 
aprendizado nessas condições, pois ficou demonstrado que os 
professores fazem usos distintos do livro didático, promovendo, 
portanto, uma aprendizagem integrada com outras experiências 
externas a ele. 

 Área das Ciências Humanas estabelece seus conteúdos 
em torno do princípio norteador da dignidade da pessoa humana 
e do valor supremo da vida a partir dos eixos de identidade, 
diversidade, cidadania, humanismo e transcendência, entre outros. 
Mesmo sendo uma escola confessional ligada à tradição judaico-
cristã, não se percebe a prática de proselitismo ou condenação de outras 
opções religiosas.  

Sua elaboração se dá nas dimensões pessoal, sociopolítica 
e religiosa, trabalhando a presença divina de maneira positiva em 
uma metodologia que leva à celebração ou a um projeto construído 
por meio de diálogos em sintonia com diversas linguagens. Assim, 
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a dimensão religiosa parece propiciar a construção de ecossistema 
comunicativo na escola pela valorização das relações humanas que se 
abrem às manifestações estética, crítica e solidária. 

Caleidoscópio é o nome da coleção para o Ensino Infantil, 
composta por três livros – Infantil 2, Infantil 3 e 1º ano do Ensino 
Fundamental – organizada em seis disciplinas: Movimento, Artes, 
Ensino Religioso, Língua Portuguesa, Matemática, Natureza e 
Sociedade. Esse material didático considera o direito da criança à 
infância, de brincar, de ser cuidada e de conhecer. 

O Ensino Fundamental é organizado em: séries iniciais 
(2º ao 5º ano, Ensino Fundamental I) e finais (6º ao 9º ano, Ensino 
Fundamental II). De acordo com as orientações, na etapa inicial os 
alunos aprenderem pela experiência, testando hipóteses, fazendo 
observações e descobertas, lendo e escrevendo. Já os pré-
adolescentes percorrem um estilo de aprendizagem que passa pelo 
confronto com o mundo, com os sentimentos e com os medos, 
por meio de atividades que apresentam diferentes versões dos 
fatos. 

Por sua vez, o Ensino Médio, organizado em três anos, 
apresenta também a coleção pré-vestibular Tirando de Letra com a 
clara intenção de preparação para o Vestibular e o ENEM. A Rede 
também disponibiliza livros paradidáticos com temas da 
atualidade, literatura salesiana, entre outros. Nesse nível de ensino, 
o confronto da realidade permite aos adolescentes buscarem 
escolhas adequadas para sua vida e alternativas para encontrar os 
pontos de equilíbrio diante de problemas. 

Para a composição do nosso corpus, analisamos o material 
a partir do Livro do Professor, anexo ao livro do aluno, que traz 
orientações ao professor, além de apresentar um quadro curricular 
com as habilidades que cada disciplina é convidada a desenvolver 
em sua proposta docente. Escolhemos a disciplina Língua 
Portuguesa como ponto de partida para nossa análise, devido às 
diversas linguagens utilizadas. Notícias publicadas no site da Rede 
complementaram as informações sobre a revisão de alguns livros 
didáticos dos ensino fundamental e médio, em 2011, acatando a 
sugestão dos educadores. 
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Nas primeiras séries do Ensino Fundamental (3º), as 
edições se deram nas disciplinas Ensino Religioso, Língua 
Portuguesa e Matemática com alterações quanto à forma, estrutura 
e conteúdo, apresentação de atividades e melhoramento da 
comunicação e da linguagem para ampliar ou equilibrar as 
atividades de escrita. Em Língua Portuguesa, a ampliação ocorrera, 
principalmente, porque se detectou que muitos alunos estavam 
chegando ao 3º ano (antiga 2ª série) sem estarem alfabetizados. 

Já nas séries finais (7º), as edições se deram nas disciplinas 
de Ensino Religioso, Língua Portuguesa, Matemática, Geografia e 
História, com mudanças sobre a reorganização de seções, 
alterações de atividades, apresentação de conceitos e abordagens; 
maiores reflexões sobre alguns assuntos e inclusão de testes; 
inclusão de novas seções e ampliação de informações; além da 
revisão de mapas, textos e imagens.  

Enquanto isso, no Ensino Médio (2º), as disciplinas que 
sofreram modificações foram Física, Geografia e Matemática, 
sendo que as principais alterações ocorreram em relação ao 
cuidado visual, apresentação de unidades, capítulos e seções, 
inclusão e substituição de exercícios; modificação de acordo com 
Novo Acordo Ortográfico; organização do conteúdo de maneira a 
romper a visão tradicional de ‘matéria decorativa’ no caso da 
Geografia. 

Nas notícias pudemos ver uma preocupação em relação 
ao vestibular, a inclusão de Einstein no currículo de Física, 
disponibilização de conteúdo online de Inglês e início da parceria 
com a SM Edições para personalizar a coleção de Espanhol. 
Outras notícias informaram sobre o empenho dos educadores em 
dar vida aos projetos contidos nos livros, proporcionando espaço 
ao protagonismo juvenil. Nesse sentido, os alunos criam spots de 
rádio, histórias em quadrinhos e revistas. Visitaram exposição 
sobre o mundo jurássico, produziram esculturas verdes e 
expuseram trabalhos a partir dos projetos das aulas de robótica. 

Diante de tantas notícias no site marcando a apropriação 
de um conhecimento de mídia, dos meios de comunicação e suas 
linguagens por meio de veículos como o rádio, a televisão, o jornal, 
a revista, a Internet, em meio a outros, fizemos uma investigação 
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com o olhar educomunicativo e entendemos que há indícios 
educomunicativos contidos nos projetos de Língua Portuguesa. 

Na visão dos gestores dos Polos, a Educomunicação 
aparece nos materiais didáticos por meio da proposta de mediação 
tecnológica que faz uso das múltiplas Tecnologias da Informação 
e das novas linguagens das culturas juvenis a partir de uma 
perspectiva cidadã (Polo Recife). No entanto, ainda é preciso 
trabalhar a linguagem do professor para que enxergue esses 
processos no material didático (Polo Manaus) que foi construído 
em uma proposta espiral favorecendo a rede nos processos 
educomunicacionais (Polo Campo Grande). 

 

Indícios educomunicativos nos livros didáticos  

A averiguação dos projetos educomunicativos, ou espaço 
que permitisse esse trabalho, nos livros didáticos da Rede Salesiana 
de Escolas (RSE), permitiu-nos identificar ‘brechas’ na proposição 
dos projetos em Língua Portuguesa do Ensino Fundamental II e 
Ensino Médio e em conteúdos do Ensino Fundamental I e 
Educação Infantil.  

O levantamento foi feito a partir do livro do professor, 
referencial para os procedimentos didáticos que agregam noções, 
conceitos e habilidades a ser desenvolvidos pelas várias disciplinas. 
Inclusive, há um quadro de referência sugerindo 
interdisciplinaridade, já que todos os livros o contemplam para 
aquele ano escolar. 

Enfaticamente, apenas os cadernos de Filosofia 
mencionam o termo educomunicativo quando citam os projetos 
Educom.rádio e mídias na educação, do Núcleo de Comunicação e 
Educação (NCE-USP) e um texto de Ismar de Oliveira Soares. 

 

Infantil, universo aberto a projetos interdisciplinares  

De acordo com a coleção Caleidoscópio, as autoras almejam 
dialogar com as professoras em cada uma das propostas 
apresentadas. Essa coleção se mostra mais aberta ao trabalho 
interdisciplinar por meio da pedagogia de projetos, espaço 
transdisciplinar em que a Educomunicação se manifesta. Partimos 
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do primeiro volume da coleção e fomos complementando a análise 
com informações dos outros volumes, buscando elementos que 
nos ajudassem nessa compreensão. 

São 20 projetos na coleção, distribuídos entre os 
conteúdos dos três volumes. Ensino Religioso, Artes e Movimento são 
as disciplinas que têm propostas específicas no livro do professor, 
permeando outros conteúdos, já que compõem a base fundamental 
na formação da criança. Segundo as autoras, esse caráter 
transversal é primordial para formar o aluno para a sensibilidade 
ao bem, ao belo e verdadeiro. 

Em Movimento são trabalhados projetos que valorizam a 
expressão corporal das crianças, priorizando o prazer de brincar, a 
descoberta do corpo e da exploração do espaço por meio do 
lúdico, a partir de sugestões das próprias crianças. As autoras 
convocam as educadoras a ouvir as crianças, consideradas sujeito 
competente, ativo e agente de seu desenvolvimento que se manifesta nas 
interações que mobilizam seus saberes. Recomenda que realizem 
brincadeiras sugeridas por ela, além de outras da própria região, 
para enriquecer o projeto.  

Em meio às habilidades referidas na coleção, 
identificamos como potencialmente educomunicativas aquelas que 
ajudam as crianças a compreenderem e utilizarem regras ao 
participar dos jogos e brincadeiras, conhecer e vivenciar diferentes 
brincadeiras e circuitos historiados. Em Artes, percebe-se um 
espaço para acolher as linguagens artísticas através do diálogo com 
a estética, levando a criança a um processo criador. 

Nos projetos de Ensino Religioso aprofunda-se vivências 
significativas por meio da valorização da natureza e do cuidado 
com o outro. Em Natureza e Sociedade, os projetos estimulam as 
crianças a compreenderem os fenômenos naturais por meio de 
interação com o meio natural e social ao suscitar hipóteses. Nesse 
sentido, os projetos que trabalham as diferenças culturais 
proporcionam uma vivência saudável com o diferente de forma 
lúdica, criativa e divertida. 

Do falar ao ouvir, ler e escrever, os projetos de Língua 
Portuguesa possibilitam que as crianças adquiram autonomia para 
opinar, cooperar, além de aceitar as opiniões dos outros, 
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permitindo aprendizagem de situações comunicativas. Para isso, as 
autoras aconselham que haja um diário de memórias coletivas da 
turma, de autoria das crianças, mas escrito pelo professor. 

Desde seu nome, esse projeto já é interdisciplinar: Bonecos 
– Literatura Infantil e Matemática. Ao unir Literatura Infantil à 
Matemática, as crianças trabalham com temas numéricos, métricos, 
geométricos e estatísticos. Essa sequência didática, ainda trabalha 
aspectos da identidade da criança, além da oralidade, considerada 
uma das principais estratégias de aprendizagem que se utiliza do 
diálogo para conhecer experiências para testar novas ideias, 
perceber diferenças, conviver com os outros alunos e exercitar-se 
na escuta. 

De maneira geral, as autoras sugerem que seja trabalhado 
um projeto final com as crianças por meio de exposição, registro 
fotográfico das experiências, brincadeiras e preparações, durante o 
desenvolvimento de um projeto, com o objetivo de registrar os 
momentos de descoberta e de construção do conhecimento. 

Essa proposta curricular leva-nos a acreditar que as áreas 
expressão comunicativa através das artes e gestão dos processos comunicativos 
podem potencializar o desenvolvimento dos projetos por permitir 
a criação de ecossistemas comunicativos abertos, criativos e 
dialógicos. Há espaço para a produção artística das crianças fluir, 
seja nas atividades desenvolvidas em sala de aula ou no ambiente 
maior em que estejam inseridas.  

Ao olhar as habilidades sugeridas pelos conteúdos, 
destacamos aquelas que aparecem como oportunidades impares 
para a implementação educomunicativa. São habilidades que levam 
a respeitar e a valorizar a produção própria e dos colegas, a 
valorizar as expressões artísticas e culturais das diversas culturas, 
bem como a dialogar com artistas, documentos, acervos, no espaço 
da escola e fora dela (museus, galerias, centros culturais). 

Outras habilidades dirigem-se ao respeito às diferenças e 
identidades alheias, a pluralidade cultural, bem como à utilização 
do diálogo para mediar conflitos e tomar decisões coletivas por 
meio da linguagem oral e artística. Até mesmo as habilidades de 
formular ideias e hipóteses potencializam o movimento polifônico 
capaz de integrar as contribuições diferentes manifestadas pelas 
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crianças e lidas nos meios de comunicação. Dessa forma, ao 
desenvolver as linguagens oral, pictórica e escrita para solucionar 
um problema, decidir algo ou interpretar alguma coisa, as crianças 
vão se valendo de uma forma de comunicação. 

Portanto, a manifestação da expressão artística é mediada 
por uma gestão de processos comunicativos que possibilita à criança ser 
protagonista de sua arte, da arte dos colegas, experimentando um 
movimento de emoção, alegria e prazer. Expressando-se 
livremente, as crianças ajudam a construir o ecossistema 
comunicativo, porque se sentem parte de um organismo maior, 
tornando-se apreciadoras do belo na obra literária e nas expressões 
culturais do seu dia a dia. 

 
Ensino Fundamental, espaço para a vivência estética  

Nosso ‘olhar educomunicativo’ buscou evidências na 
proposta curricular do Ensino Fundamental I que valoriza a 
infância, aberta a propostas interdisciplinares. Os PCNs para este 
nível de ensino aconselham o desenvolvimento de diferentes 
linguagens que levem à expressão, comunicação e informação. As 
autoras demonstram que querem conduzir os alunos para o 
conhecimento contextualizado pela interatividade, 
intertextualidade e interdisciplinaridade. 

Nesse sentido, o aluno constrói sua identidade na relação 
com as diversas linguagens num processo que vai da compreensão 
e aceitação ao respeito à diversidade social, cultural, política e das 
linguagens. As propostas partem de situações significativas para os 
alunos, prevendo sua interação com as outras pessoas que 
requerem convivência, com respeito, tolerância e troca de ideias a 
partir das atividades sugeridas. 

Um projeto no livro do 2º ano, a Campanha Limpa, leva os 
alunos a investigarem a realidade do lixo em sua escola e propor 
uma solução para os problemas encontrados por meio de uma 
campanha publicitária que se utilize de cartazes e folhetos 
informativos. Esse trabalho se mostra interdisciplinar, quando 
Ciências trabalha uma seção arte e ciência sugerindo diversas tarefas 
artísticas. 
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Dão um tom educomunicativo às disciplinas das séries 
iniciais, as habilidades que levam à comunicação estética e às 
produções coletivas que se utilizam das linguagens verbal e visual. 
Outras habilidades que contribuem são aquelas de expressão de 
suas opiniões, ao mesmo tempo, em que valorizam a contribuição 
dos colegas entre os alunos. 

Da mesma forma, o desenvolvimento da oralidade ajuda 
os alunos a expressarem decisões relacionadas a situações-
problema por meio de jogos e brincadeiras, em um processo 
dialógico que valoriza as formas de comunicação em vista de uma 
convivência harmônica.  

Ao vivenciar essas atividades, as crianças são convidadas 
a descobrir o sentido de identidade, alteridade e convivência no 
ambiente educativo, tornando-se construtores de um ecossistema 
comunicativo mais aberto na escola. Além das áreas de expressão 
comunicativa através das artes e gestão comunicativa dos processos, esse nível 
de ensino pode ser desenvolvido também pela área de mediação 
tecnológica.  

Portanto, a compreensão do texto publicitário enquanto 
linguagem midiática, ao ser apropriado pelos alunos promove uma 
transformação em seu entorno social. Mediado por um 
educomunicador, o processo fortalece a comunidade educativa, 
promove a ampliação de uma ambiência comunicativa com o uso 
dos aparatos tecnológicos como recursos, uma vez que seu foco 
são as relações entre os agentes sociais. 

 

EF: organizar, criar, informar e argumentar  

Para identificar a proposta educomunicativa no Ensino 
Fundamental II, recorremos à disciplina Língua Portuguesa, pois 
em um levantamento rápido, percebemos que haviam atividades 
na sua proposta curricular ligadas aos meios de comunicação e a 
diferentes formas de linguagem. As outras disciplinas aparecem 
apenas em relação às habilidades que elas se propõem a realizar, 
numa complementação interdisciplinar. 

As autoras se fundamentam em Mikhail Bakhtin, o 
filósofo da linguagem, para demonstrar que um gênero é uma 
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estrutura comunicativa socialmente constituída e aceita que o 
indivíduo aprenda a dominá-lo. A organização curricular da 
coleção de Língua Portuguesa apresenta 32 gêneros textuais, 
trabalhados de seis a oito em cada ano de ensino.   

Cada gênero é trabalhado em um capítulo específico com 
quatro ou cinco seções: gênero textual (produção e leitura), projeto 
do eixo organizacional (anual ou trimestral), convite à leitura 
temática (rotina de leitura), o tempo da língua (conteúdo 
linguístico) e – a partir do 7º ano – passos da leitura (atividades 
relacionadas ao gênero e projeto). Os projetos anuais levam à 
cidadania ativa, discute os problemas de seu entorno sociocultural 
e intervém responsavelmente na melhoria deles. 

As autoras também organizaram a coleção em quatro 
princípios: organizar que trabalha as instâncias sociais como a 
escola, a família, a Igreja, o trabalho; criar que leva aos processos 
criativos (crônica narrativa); informar que favorece os processos 
informativos (notícias); e argumentar que leva à predominância 
argumentativa (artigo). 

O princípio ORGANIZAR (6ª ano) apresenta a 
produção de um vídeo ou peça teatral (dramático e ficção) a partir 
de gêneros textuais como agenda, relato, esquema, tomada de 
notas, expressão oral, debate regrado, entrevista, roda de história 
pela narrativa. O projeto anual sobre o texto dramático envolve 
elementos da narrativa como enredo, personagens, espaço, tempo 
e narrador.  

CRIAR é o princípio organizacional do 7º ano que aborda 
os gêneros textuais: crônica narrativa, história em quadrinhos, 
telenovela, peça de teatro, letra de música, anúncio publicitário 
para mídia impressa, cartaz publicitário e anúncio publicitário para 
rádio. Paralelamente, estudam-se  gêneros complementares como: 
folhetim, charge, bilhete, carta, poema, peça de teatro, fábula. 

Ao final do ano, o projeto apresenta uma campanha 
publicitária de revitalização de um espaço público ou entidade 
beneficente importante para os alunos. Os gêneros publicitários 
foram escolhidos, não por sua função social de narrativa e fruição, 
mas pela função persuasiva ligada a recursos criativos. A campanha 
passa por três fases durante o processo produtivo: a escolha do 
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local ou instituição à produção da propaganda audiovisual e 
produção de cartazes publicitários. 

Tendo por princípio organizador o verbo de ação 
INFORMAR, a proposta curricular do 8º ano deseja que o 
estudante desenvolva, mediante seus conhecimentos sobre as 
linguagens da comunicação, sua capacidade de selecionar, 
organizar, relacionar e interpretar dados e informações. Os gêneros 
contemplados durante este ano são: carta ao leitor, notícia, 
reportagem e resenha crítica, complementados por outros 
secundários como o resumo e cartaz informativo.  

Nesse sentido, o projeto da revista a ser editada se 
utilizará de todos esses gêneros e seguirá três etapas, que podem 
receber intervenção das turmas, passando pela pesquisa sobre 
revistas, elaboração de matérias de acordo com cada gênero 
estudado, chegando à parte gráfica e diagramação. As autoras 
evidenciam sua preocupação de que a revista tenha um cunho social 
forte, apresentando notícias, reportagens e resenhas cujos temas levem à reflexão 
da realidade social, cultural e política da região em que vivem ou do 
próprio país. 

Ao chegar ao último ano do Ensino Fundamental II, o 
estudante estará apto a exercer o princípio ARGUMENTAR em 
que são trabalhados os seguintes gêneros textuais: trabalho escolar; 
redação escolar: narrativa, artigo de opinião/colunas; redação 
escolar: dissertação argumentativa, artigo científico (comentário 
crítico) e editorial. Ao invés de projeto anual, serão projetos 
trimestrais, tendo por tema Um passeio pelo mundo das artes que irá 
trabalhar eventos culturais na arquitetura e urbanismo (1), pintura 
(2) e escultura (3).  

Ao analisar os projetos das séries finais do Ensino 
Fundamental, percebemos que essas atividades podem ser 
potencializadas pela atuação das áreas educomunicativas: expressão 
comunicativa através das artes, gestão comunicativa dos processos e mediação 
tecnológica.  As atividades aparecem nos livros orientadas para 
uma dimensão social, o que contribui para o desenvolvimento da 
Educomunicação.  

Nesse sentido, as habilidades trabalhadas pelas disciplinas 
ajudam a fomentar esse processo comunicativo e dialógico no 
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sentido de promover um ecossistema comunicativo mais aberto e 
democrático. Há nelas a preocupação em desenvolver habilidades 
de convivência humana, social e cultural pela análise crítica e 
investigativa dos fatos nos veículos de comunicação e na literatura. 

Da mesma forma, ao produzirem textos, analisá-los e 
discuti-los, os adolescentes vão se apropriando das técnicas de 
escrita linguística e hipermidiática, em um movimento dialético que 
valoriza sua realidade sociocultural para apresentar projetos de 
transformação social, uma vez que se tornam protagonistas de suas 
ações, não só no espaço escolar, como também na comunidade do 
entorno de sua escola. 

 

Ensino Médio, espaço de reflexão, identidade e interação  

No Ensino Médio, os livros da coleção atuam no 
processo educativo de modo a compartilhar os mesmos objetos de 
estudo, facilitar a comunicação e o desenvolver uma prática escolar 
integradora e crítica. Por esse motivo, projetos e atividades são 
globalizantes e envolvem o desenvolvimento de várias habilidades 
que conectam conceitos e contextos. 

Os três eixos organizadores de Língua Portuguesa – 
REFLEXÃO (1º ano), IDENTIDADE (2º ano) e INTERAÇÃO 
(3º ano) – perpassam a comunicação entre os agentes sociais do 
processo pedagógico para dar sentido às mensagens trocadas nas 
variadas situações. Cada volume apresentam três unidades 
trimestrais, sendo que no primeiro volume, os alunos são 
convidados a criar uma agência publicitária. 

O primeiro volume trabalha a comunicação com os 
seguintes títulos: sensibilização para a comunicação, a comunicação no 
tempo presente e a comunicação e a sociedade. Nos outros volumes são 
trabalhados os discursos – discurso erótico, político do poder e 
religioso cristão; discursos anticolonialista, antirracista, 
antimachista e científico. 

Numa proposta interdisciplinar, percebemos o Ensino 
Religioso discutindo a presença da arte, o uso de citações em 
textos, a presença da Internet e TIC em seu material didático, 
inclusive, convidando os alunos a produzirem um blog para a 
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reflexão da turma, além da realização do projeto museu de memória. 
O livro associa Arte e Religião em três níveis, ou seja, a Arte como 
meio de expressão da dimensão religiosa do ser, como meio de 
aprendizado para o desenvolvimento do ser, e como momento de 
polemização.  

As coleções de Filosofia e Sociologia desenvolvem a 
perspectiva educomunicativa por trabalhar aspectos de estética, 
beleza, arte, linguagem, questões temporais, de gosto e de 
posicionamento de vida. Seu objetivo é contribuir na formação de 
sujeitos questionadores e competentes na capacidade de ler e 
participar do mundo em que vivem, dotados de habilidades que 
fortaleçam a liberdade de espírito.  

Desta feita, o texto didático permite interação entre o 
professor e aluno, pois sua concepção parte do fato de que não há 
lugar neutro, pois tudo é atravessado pelas diferentes histórias e os 
valores daqueles que ali dialogam. A coleção considera a presença 
das novas tecnologias no cotidiano dos alunos e nas escolas, 
alertando para o trabalho, respeitando a presença ou não delas e 
seu grau de incidência.  

Em Sociologia contemplam-se as identidades, alteridades 
e diversidades das dimensões da vida social por meio da 
observação dos fenômenos sociais, superando o senso comum por 
meio de um conhecimento que desvela os processos que os 
constituíram para além das aparências. Os temas trabalhados 
enfocam cidadania, sociedade, culturas, tecnologias e mídias. 

No item mídia, referencia-se o projeto educomunicativo 
Educom.rádio e uma de suas atividades questiona sobre a produção 
de um programa de rádio que os próprios alunos poderiam realizar. 
Em outra, aconselham os alunos a escolherem umas das mídias 
apresentadas para elaborar um projeto de construção coletiva do 
conhecimento que suscite a reflexão e possibilite a superação do problema. 

A RSE acredita que uma das estratégias d aprendizagem 
é o trabalho em grupo, pois aprender a trabalhar assim exige 
empenho dos participantes em torno de planejamento, registro de 
ações e coordenação de pontos de vista. Nesse sentido, as 
habilidades trabalhadas pelas disciplinas permitem um projeto 
interdisciplinar, levando o adolescente a fazer releituras de seu 
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cotidiano por meio de argumentações e defesa de seu próprio 
ponto de vista. 

Assim, os projetos são desenvolvidos por meio de um 
diálogo contextualizador permitindo que os alunos expressem sua 
relação consigo mesmo, com os outros, com a sociedade e com o 
transcendente. Essa expressão se dá através da diversidade 
sociocultural e multirreligiosa, do desenvolvimento da reflexão 
ecumênica, dialógica e tolerante que se utiliza de múltiplas 
linguagens e recursos tecnológicos. 

 

As dimensões lúdica, didática e educomunicativa nos livros 

Ao olhar esses projetos a partir das dimensões lúdica, 
didática e educomunicativa (SOARES, 2012), percebemos que 
nem todos chegam à terceira dimensão na decisão de um 
ecossistema comunicativo aberto, dialógico e interdiscursivo. 
Entretanto, as perspectivas lúdica e didática são marcas 
fundamentais da proposta pedagógica. Nas habilidades a serem 
desenvolvidas, sugeridas no Livro do Professor, há fortes indícios para 
que a prática educomunicativa seja desenvolvida. 

Nas atividades propostas no livro didático – sequencial, 
didática e aprofundada – os alunos são preparados para serem 
profundos conhecedores do processo de produção de um jornal, 
de um vídeo, de um cartaz, entre outros recursos. Eles se 
apropriam da forma como se dá a produção e podem fazer eles 
próprios seus próprios canais de produção, veiculação e 
divulgação. Fazem isso de maneira lúdica, brincando e vibrando 

com cada etapa do projeto ‒ durante todo o ano ‒, no caso da 
disciplina Língua Portuguesa. 

No entanto, o pesquisador lembra que a 
Educomunicação não pode se reduzir “à fase de iniciação 
tecnológica que se dá mediante a oferta de oficinas rápidas voltadas 
a ensinar o manejo dos recursos tecnológicos” (SOARES, 2012). 
No caso dos livros da RSE, podemos dizer que não se trata de 
treinamento rápido, pois o conteúdo é desenvolvido ao longo do 
ano letivo, oferecendo ao aluno oportunidades de discussão, 
compreensão e realização das etapas de maneira sequencial.  
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É nesse momento que observamos a intencionalidade 
didática que envolve o planejamento em vista de um processo 
eficaz de aprendizagem no sentido de construir o conhecimento 
que os alunos vão realizar nas aulas. Soares (2012) adverte que, 
geralmente, o professor precisará de assessoria de um especialista 
em linguagens midiáticas para utilizar eficazmente os recursos 
como prática educomunicativa. Assim, irá superar o uso do recurso 
enquanto prática didática para a vivência da Educomunicação. 

O educador pode se sentir compensado pela realização 
do seu trabalho nas duas fases anteriores, mas poderá querer 
avançar em direção à ação educomunicativa. Isso vai ocorrer 
quando “o uso do rádio [ou de outros recursos] se associar ao de 
outras linguagens, integrando professores e estudantes em projetos 
interdisciplinares voltados expressamente para melhorar as 
relações de comunicação no interior da escola” (SOARES, 2012).  

Isso vai ajudar a construir ecossistemas comunicativos 
que sejam abertos e criativos, abertos à prática de cidadania 
envolvendo o entorno com temas como educação ambiental, 
redução ou eliminação do bullying, protagonismo juvenil, enfim, em 
diferentes tipos de ação que tracem um percurso solidário entre 
escola e sociedade civil. Essa vivência lúdica, didática e 
educomunicativa é o caminho para a promoção de ecossistemas 
comunicativos dentro das escolas salesianas, uma vez que a meta 
número um é a ampliação das relações dos agentes. 

Nesse aspecto, a LDB (1996) abriu espaço para os temas 
transversais (PCNs) e o Ministério da Educação (MEC) vem se 
abrindo às contribuições educomunicativas como demonstram as 
contribuições do NCE-USP, propondo reflexões sobre o Ensino 
Fundamental e Médio. Segundo Soares (2011b), a 
Educomunicação ajuda as instituições educativas a discutirem 
sobre o tipo de relacionamento que querem em seu interior, bem 
como que sentido querem dar às tecnologias que estão em seu 
ambiente. 

Na obra sobre a reformulação do Ensino Médio, Soares 
(2011a) recomenda quatro itinerários da pedagogia da 
comunicação, das mediações tecnológicas, da gestão e da formação 
do docente como inerente ao processo educomunicativo. Apesar 
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de ter aberto “brechas” ao trabalho educomunicativo, o livro 
didático poderia potencializar-se ainda mais com propostas 
arrojadas. 

 

Projeto integrador: construindo ecossistema comunicativo 

Após análise dos livros didáticos das coleções de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio em busca 
de evidências educomunicativas em suas páginas, chegamos às 
considerações apresentadas nos itens anteriores. Além de constatar 
essa presença, detectamos que as atividades acontecem de maneira 
isolada, envolvendo apenas o educador e estudantes da turma 
dentro da sala de aula, com uma proposta de apresentação do 
produto final no término do ano letivo. 

Assim, propomos uma atividade educomunicativa que 
contemple o envolvimento de toda a comunidade educativa, 
estabelecendo um elo a partir do 8º ano que trabalha o processo de 
elaboração de uma revista ao longo do ano. Também os alunos de 
outros anos seriam convidados a participar desse grupo, pois 
somente dessa forma seria possível criar um ecossistema comunicativo 
aberto, dialógico e interdiscursivo.  

Essa proposta pode unir o útil ao agradável, ou seja, as 
práticas didáticas da sala de aula com os projetos de pastoral 
desenvolvidos como atividades extraclasse nas escolas salesianas. 
Assim, é possível articular as atividades com o conceito de 
Educomunicação, a pedagogia de projetos e da pedagogia da 
comunicação. 

Damos a esse grupo o nome de Educom.galera, composto 
por representantes dos diferentes anos letivos do Ensino 
Fundamental II, além de coordenadores e professores 
interessados. seu objetivo geral seria desenvolver uma experiência 
na linha da construção de um ecossistema comunicativo aberto, 
dialógico e interdiscursivo articulando os projetos desenvolvidos 
na disciplina Língua Portuguesa (LP) com a prática de pastoral 
entre estudantes e educadores, visando a ampliação as relações 
comunicativas dos agentes da ação sociopedagógica. 
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Como objetivos específicos, pretende-se formar uma 
equipe multissérie para discutir práticas educomunicativas que 
potencializem o ambiente educativo por meio de debate dos 
conteúdos trabalhados em sala de aula, visando uma articulação 
maior entre eles para o desenvolvimento de uma postura 
educomunicativa entre os participantes do grupo. Também, 
possibilitar que eles apresentem, de maneira criativa, as discussões 
em torno dos projetos que estiverem acontecendo em sua sala, 
propor situações concretas envolvendo as diversas linguagens para 
criar na escola e exercitar-se no processo educomunicativo por 
meio do cultivo das habilidades comunicativas e argumentativas. 

Como procedimentos dessa prática, pensamos que o 
grupo poderia se reunir semanal ou quinzenalmente, além de 
desenvolver práticas em torno de jornal mural, rádio escolar e blog. 
Simultaneamente, o acompanhamento da prática em sala de aula, 
envolveria o trabalho das turmas, os representantes delas e a 
atuação dos professores de LP até a culminância do projeto, no 
final do ano. Seria preciso pensar nesse projeto em termos de 
orçamento, caso os educadores envolvidos no processo tenham de 
participar em horários extras. 

A equipe sugerida seria composta por alguns alunos e 
professores (de LP e de outras disciplinas que queiram participar) 
das turmas do 6º ao 9º ano; pela coordenação de pastoral, 
orientação e pedagógica; onde for possível, por alunos convidados 
de curso de comunicação social; e por algum pai/mãe que trabalhe 
com mídia. 

Sugerimos que este grupo tenha uma coordenação 
rotativa formada por um aluno de cada série e um educador. Essa 
coordenação iria estabelecer a pauta das reuniões – atenta às 
nuanças que surgem a cada reunião – e conduzir a execução dos 
trabalhos nos dias das reuniões. Por que rotativa? Para que 
ninguém se sinta dono do grupo, mas um interlocutor capaz de 
interagir com autonomia, responsabilidade e criatividade, dando 
sua contribuição. 

 A seguir apresentamos os procedimentos de cada uma 
das propostas dentro do projeto: 

 



ANTONIA ALVES PEREIRA | 191 

 

 A. Reuniões quinzenais ou mensais do grupo 
 Nas reuniões, os representantes de cada ano contam, de 
maneira criativa, como foram as aulas naquela semana ou quinzena. 
Em seguida, haveria um debate sobre o teor da apresentação para 
decidir o que fazer concretamente a partir dos assuntos discutidos 
e do que souberam sobre os projetos que estão sendo trabalhados 
em cada turma. O grupo decide como contar para a escola o que 
acontece durante o desenvolvimento desses trabalhos, evitando a 
fragmentação que se limitaria ao espaço da sala de aula. Poderia 
ser, se o grupo achar conveniente, através de um (1) jornal mural, 
uma (2) rádio escolar, um (3) blog do grupo, dentre tantas. 
Definindo o veículo informativo, o grupo poderia ser subdividido 
para a realização das ações a serem executadas. 

Decidindo-se pelo Jornal Mural, escolhe aqueles que 
gostariam de desenvolver a atividade. O grupo tem total liberdade 
para formatar/configurar a estrutura do mural que terá a intenção 
de informar e interagir no ambiente educativo. Para fomentar a 
discussão, sugerimos algumas seções: Sabemos! – uma área em que 
alunos que já passaram por aquele projeto, falam da experiência ao 
realizá-lo; Somos Protagonistas! – uma área para contar o estágio em 
que estão os projetos que as turmas estão desenvolvendo; Nossa 
opinião! – uma área para a comunidade educativa se manifestar 
sobre o que estão percebendo sobre esses projetos; Fala, 
Professor/a! – uma área para o professor de LP convida outros 
professores a darem um depoimento sobre alguma atuação 
interdisciplinar diante do projeto; Outras... 

No caso da opção pela Rádio Escolar, se a escola ainda 
não tiver uma, precisa-se capacitar a turma para se apropriar da 
linguagem radiofônica e, posteriormente, desenvolver um trabalho 
colaborativo dos alunos para divulgar os processos comunicativos 
da escola. O subgrupo elaboraria um programa radiofônico para 
contar essas novidades, definindo quadros, temáticas e roteiro dos 
programas.  

O Blog do Grupo pode ser outra alternativa ou ainda 
complementar as atividades anteriores, já que é uma forma de dar 
a conhecer a prática educomunicativa para além do espaço da 
escola, contemplando a possibilidade de interações com seus 
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leitores. Será preciso uma equipe para alimentá-lo com as 
discussões das reuniões, as decisões e os procedimentos 
assumidos. O blog será o ponto de apoio para os outros blogs das 
turmas que também podem registrar suas habilidades, 
conhecimentos e decisões sobre os projetos anuais. 

O blog pode, ainda, interagir com os blogs de cada 
turma/ano – se assim, as turmas tiverem optado. Seria uma 
oportunidade de vivenciar as etapas da pesquisa de maneira 
processual, tornando-se uma proposta paradigma a interagir com 
outros alunos e escolas do Polo da Rede ou da própria Rede 
Salesiana de Escolas. Esse blog também vai interagir diretamente 
com o blog do grupo Educom.galera. 
 
 B. Sala de aula: acompanhamento do projeto 
 Simultaneamente, em cada turma estão se desenvolvendo 
os projetos na Disciplina LP. Partimos do projeto do 8º ano, que 
está na produção editorial de uma revista, ara articular com os 
projetos dos 6º ano (peça teatral ou vídeo), 7º ano (campanha 
publicitária) e 9º ano (um passeio turístico pela arte enfocando a 
pintura, a arquitetura/urbanismo e a escultura). No 8º ano os 
alunos começaram a se preparar pela capacitação quanto aos 
gêneros de cartas (ao leitor e do leitor), notícias, reportagens e 
resenhas. Os outros anos entram na mesma dinâmica para 
formatar seus produtos finais que demonstram as habilidades 
adquiridas.  

De acordo com os livros didáticos, os alunos do 8º ano 
passam o ano realizando pesquisas sobre a origem das revistas 
brasileiras, a distinção entre ensaios e folhetos, funções das 
publicações, jargão utilizado nas publicações, seja na publicação ou 
na estrutura editorial. Analisam a estrutura, público-alvo, seções, 
estilo das diferentes publicações e os tipos de fontes. Resgatam 
conhecimento adquirido nos anos anteriores: crônica e cartaz 
publicitário (7º ano) para a composição da capa da revista e da 
divulgação do produto que será lançado. 

No 7º ano, eles estudam crônicas, histórias em 
quadrinhos (HQ), telenovela, peças de teatro, letras de música, 
anúncio publicitário para mídia impressa (cartaz) e para rádio (spot 
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publicitário) com a intenção de adquirir habilidades para realizar 
seu projeto de uma campanha publicitária para uma instituição ou 
um lugar público passando pelas fases de conhecimento dos 
procedimentos e linguagens envolvidos para a gravação de um 
vídeo, elaboração de um cartaz publicitário e de um spot para rádio. 

Enquanto isso, no 6º ano, os alunos penetram no 
processo da comunicação por meio das rodas de história, dos 
relatos, da tomada de notas e montagem de esquemas, da agenda 
cultural, apresentação oral, da entrevista e debate regrado. Nesse 
processo, passam pela literatura de cordel para vislumbrar o 
processo de criação de uma peça teatral que passa pelos esquemas, 
contos, estruturação de cenas, argumento, story line e pelas 
apresentações orais. O procedimento da entrevista que pode gerar 
notícias ou ser publicada em formato de perguntas e respostas. 
Após esses procedimentos, estão preparados para colocar sua peça 
teatral dramática em cena, contemplando os aspectos da 
cenografia, iluminação, sonoplastia, figurino, maquiagem, elenco e 
direção. 

Chegando ao 9º ano, os alunos são convidados a fazer 
uma retrospectiva desses projetos, ao mesmo tempo, em que são 
convidados a realizar três projetos trimestrais fazendo um passeio pelas 
artes, da pintura à escultura e, daí, à arquitetura e urbanismo. O foco 
principal desse ano é a redação utilizada nos vestibulares, nos 
textos científicos, opinativos e argumentativos. Pode enriquecer os 
projetos da turma um site espanhol que vem trabalhando sob a 
perspectiva da educación estendida ou educomunicación, projetos de 
urbanismo e arquitetura <http://urbansocialdesign.org>. 
 
 C. Representantes das turmas no Educom.Galera 
 Cada turma elege os seus representantes para participar no 
grupo Educom.Galera – decidindo se seria permanente ou rotativa. 
Se for rotativa, deverá ser pensada uma estrutura de rotação que 
não inviabilize a sequência dos trabalhos. Os representantes devem 
se reunir, quando acharem melhor, para organizar a apresentação 
que irão fazer no grupo da escola sobre os trabalhos que sua turma 
está desenvolvendo. Eles precisam contemplar a opinião de toda a 
classe e do professor de LP. Para isso, precisam contar com o apoio 
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desse professor que vai integrar essa participação nos rumos do 
planejamento das aulas. 

Dentre os procedimentos metodológicos trabalhados 
pela pedagogia da comunicação se encontram a prática do registro. 
Pensando nessa maneira de trabalho, os professores passariam a 
registrar suas experiências metodológicas com as aulas na 
preparação dos projetos anuais ou trimestrais, definindo como 
registrariam suas impressões sobre a participação dos alunos, o 
feedback que recebe da comunidade educativa. 

Esse procedimento seria enriquecedor para as escolas da 
rede que poderiam crescer mutuamente com as partilhas desses 
registros, feitos em blogs públicos ou privados. Por exemplo, criar 
um blog para os professores de Língua Portuguesa compartilharem 
sua experiência com outros educadores do Polo ou mesmo da 
Rede. 
 
 G. Projetos anuais 
 Nessa etapa, pensar como será a culminância dos projetos: 
peça teatral dramática (6º ano); campanha publicitária (7º ano); 
revista (8º ano); e passeio pelas artes (9º ano). Em suma, os livros 
didáticos oferecem possibilidades de trabalho educomunicativo 
que levem à construção dos ecossistemas comunicativos, por isso, 
a proposta sugerida pode iniciar um processo de educomunicação 
possível (SOARES, 2008c) nas escolas salesianas do Brasil. 



10. A EDUCOMUNICAÇÃO NO IMAGINÁRIO 

DA COMUNIDADE EDUCATIVA 

 

Para melhor acompanhamento das atividades da Rede 
Salesiana de Escolas, as escolas são agrupadas por similaridades 
geográficas, organizadas por meios de polos regionais, a saber: 
Polo São Paulo, Polo Belo Horizonte (MG, RJ, ES), Polo Porto 
Alegre (região Sul), Polo Manaus (região Norte), Polo Campo 
Grande (MT, MS e Lins-SP) e Polo Recife (região Nordeste). 
Desde 2009, a capacitação educomunicativa se desenvolve nessas 
instâncias regionais que tem a responsabilidade de dar 
continuidade ao processo de implementação da Educomunicação. 

Para Maria Helena, as escolas perceberam que a proposta 
educomunicacional abraça a escola como um todo e responde aos anseios 
educativo-comunicacionais. Sentiram também que a escola não tem 
profissionais preparados para dar essa continuidade a essa 
proposta. Por isso, tenho esperança de que o curso de graduação da 
Educomunicação seja uma realidade em universidades para oportunizar a 
formação de futuros gestores educomunicacionais. 

Na fala de Maria Helena fica notório os avanços na 
compreensão do conceito educomunicativo pela Rede, fato que 
revelou ter a mesma compreendido sua responsabilidade de 
impulsionar os processos pedagógicos, pastorais e 
comunicacionais. Assim, segundo ela, as perspectivas 
educomunicativas são promissoras e possíveis, pois o sonho de que a escola 
seja um espaço educomunicacional é imenso. A escola pode ir mais adiante 
para se tornar um espaço de comunhão, ou seja, ecossistemas 
educomunicacionais de sujeitos aprendentes e construtores de ecofraternidade. 
Portanto, 

Assumimos os percursos da Educomunicação como prática 
transversal à missão e à atualização do carisma salesiano. A 
perspectiva é de que se efetive a implementação dos processos 
educomunicacionais, através das áreas educomunicacionais para 
construir legítimos ecossistemas comunicacionais: área da educação 
para a comunicação (comunidade educativa capaz de uma legítima 
interlocução com sociedade; expressão comunicativa através das artes 
(nova compreensão do mundo dos jovens, releitura da tradição 
salesiana da música, do teatro, da pintura, da dança, do esporte); 
da educação para a cidadania (formação de cidadãos globais 
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informados, cultos, críticos, compassivos, solidários que possam 
ser capazes de construir a justiça social no mundo em que vivem); 
da mediação tecnológica (novos modos de perceber o mundo em 
relação e dos novos sujeitos mediados pela tecnologia); gestão da 
comunicação (potencializar a qualidade comunicativa e educativa 
das ações, dando intencionalidade às ações comunicativas) e da 
reflexão epistemológica (sistematizar o conhecimento que nasce da 
relação comunicação-educação). Enfim, crer que a 
educomunicação orienta as comunidades educativas a assumir 
com maior consciência os aspectos comunicativos do Sistema 
Preventivo, a educar na cultura digital, para dar uma contribuição 
significativa à qualidade da comunicação.  

 
Conta a animadora do Polo Belo Horizonte, que os 

encontros educomunicativos tiveram uma receptividade enorme e 
significativa, demonstrada no empenho de assimilar a proposta e os processos 
educomunicacionais. No entanto, reconhece que o processo de 
implementação é lento, acontecendo efetivamente quando é levado 
adiante pelos coordenadores pedagógicos.   

 

Gestores: sua visão sobre a Educomunicação nas escolas  

A sondagem realizada junto à gerência dos Polos revelou 
que a Educomunicação se dá por meio de um processo de 
apropriação que passa por reflexões epistemológicas através do 
livro Educomunicação: Desafio à Família Salesiana (CIB-CISBRASIL, 
2010), dos documentos do III ESA (2008) e dos encontros 
formativos promovidos pela RSE e pelos Polos. 

Entretanto, sente-se que falta maior acompanhamento 
das ações para que não se volte a fazer as mesmas coisas sem 
intencionalidade educativa. Isso porque é sabido por todos que a 
interface Educação/Comunicação pode fazer a diferença na 
construção de um mundo mais fraterno e justo. Essa proposta traz 
uma nova roupagem para atualizar o carisma de nossas instituições perante a 
sociedade. 

Essa sintonia com a proposta documental e intencional 
da Rede Salesiana de Escolas em sua decisão de implementar a 
educomunicação nos Polos e, consequentemente, nas escolas, leva 
à apropriação conceitual que valoriza a reflexão epistemológica e o 
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acompanhamento das atividades. Essa intencionalidade aponta 
para a decisão de uma vivência humana capaz de construir um 
mundo mais fraterno e justo. 

Foi destacada como imprescindível nesse processo, a 
importância do trabalho em rede como espaço privilegiado para o 
fortalecimento de uma cultura educomunicacional nas instituições, 
a atuação do gestor do polo como dinamizador das ações de 
Educomunicação e a relação consigo mesmo ou 
autoconhecimento na formação do educomunicador. 

Esses profissionais acreditam que a Educomunicação é 
responsabilidade de todos os educadores, cabendo ao 
representante da comunicação em consonância com a equipe de 
gestão articular os espaços de estudo e de intervenção movidos pelos princípios 
da ação e do diálogo. O representante de pastoral e pedagógico tem 
um papel preponderante nessa atuação, pois favorece a relação 
interpessoal e articula os projetos interdisciplinares que precisam ser 
dinamizados pelos educadores. 

No Polo Campo Grande, há projetos e programas que 
envolvem todos os segmentos das escolas, tais como: a Feira 
Interdisciplinar, a Culminância dos Projetos Interdisciplinares e 
Expocenic nas cidades de Lins-SP, Campo Grande e Corumbá. 
Esses projetos visam a participação de toda comunidade educativa para 
pesquisa, apresentação para bancas e exposição de temas convergentes a 
situações atuais. No Polo Recife realizam-se projetos em parceria 
com os jornais da cidade e entidades não-governamentais. 

Sabendo que as escolas se pautam nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) e que os temas transversais são uma 
possibilidade de vivência educomunicativa na educação formal, 
perguntamos nas entrevistas aos gestores, como os PCNs são 
trabalhados nas escolas. Descobrimos que a transversalidade e o 
trabalho interdisciplinar vão sendo enriquecidos por uma 
metodologia de projetos que trabalha os temas transversais 
amalgamados com a Campanha da Fraternidade e outras propostas 
salesianas. 

Esse trabalho se volta às práticas inclusivas, como a 
valorização das diferentes culturas, a fim de contribuir para a 
formação dos leitores críticos das mídias. Processo que passa pela 
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criatividade e liderança que possibilita às escolas tornarem-se 
organizadoras de um sistema de comunicação em vista do meio 
ambiente.  

Com a entrada da Educomunicação, essas lideranças 
demonstram que houve mudanças no protagonismo juvenil, graças 
à mentalidade do trabalho em rede e da abertura ao diálogo como 
forma de garantir a cidadania, à concepção de um processo de 
trabalho cultural nas escolas. Em uma das escolas do Polo Campo 
Grande, o Censarte é organizado pelos jovens com atividades 
voltadas para a sustentabilidade e a solidariedade, além do grêmio 
estudantil que reivindica melhorias para a escola a partir do ponto 
de vista dos estudantes. 

 

Contribuições das Salesianas às escolas  

Uma das nossas hipóteses aludia que as escolas 
gerenciadas pelas salesianas tinham mais chances de desenvolver a 
proposta educomunicativa, justamente por trazerem em sua 
experiência a inter-relação Comunicação/Educação e reflexões 
desde 1998. Por este motivo, na sondagem realizada com as 
coordenadoras de comunicação social nas nove inspetorias 
visávamos saber como a Educomunicação era assumida, quais os 
eventos realizados em torno do conceito, como se dava a formação 
dos educadores e a integração com a RSE.  

Muitas das coordenadoras de comunicação das 
inspetorias participam da Rede, seja porque atuam numa escola na 
área de pastoral ou porque promovem eventos formativos para os 
educadores e alunos. Essa participação se dá em reuniões 
temáticas, nos projetos assumidos pela RSE, nos encontros de 
Educomunicação nos Polos e nos eventos dentro da escola, na 
produção de materiais e subsídios sobre a temática. 

Durante essas assessorias, essas coordenadoras colocam 
em prática toda a vivência, discussão e decisões oriundas da 
Ecosam, órgão que fomentou que a prática educomunicativa 
integrasse as escolas salesianas. Por este motivo, a presença delas 
na escola torna-se imprescindível na implementação dos processos 
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educomunicativos em vista de uma apropriação conceitual 
significativa. 

Não apenas essas salesianas, mas os educadores de 
maneira geral, estão empenhados em realizar uma releitura 
educomunicativa dos livros didáticos da Rede para trabalhar a 
proposta educomunicacional nas diversas disciplinas. Essa 
intenção foi sentida na análise das decisões do primeiro encontro 
de educomunicação e na observação do segundo encontro no Polo 
São Paulo. 

Além disso, as escolas vêm dinamizando o conceito como 
responsabilidade direta da coordenação pedagógica e da direção e sua fase atual 
é de formação à Educomunicação desses segmentos da escola. O desafio é 
que seja assumida por toda a equipe da escola enquanto proposta 
transversal que exige concretização. Na implementação desse processo 
são realizadas oficinas de teatro, rádio, recreio, dança, música, 
liturgia, jornal, acolhidas, leituras, murais e voluntariado. 

Apesar de as escolas desenvolvem projetos 
interdisciplinares ainda está presente o desafio em desenvolver ou 
coordenar de maneira educomunicativa. É possível perceber que 
os projetos nos livros didáticos exploram a comunicação e a 
educação, procurando criar uma cultura em que se construa uma 
política de Educomunicação consistente, eficaz e eficiente, pautada na 
valorização da mulher e da juventude, na dinâmica do processo do micro para 
o macro. 

Esse material pedagógico faz interlocução entre os 
saberes, respaldado pelos temas transversais dos PCNs. Com a 
inserção da proposta educomunicativa, muda-se a intencionalidade 
na realização dos projetos, assim como a concepção de 
protagonismo dos jovens e educadores. Mas, essa intencionalidade 
ainda não é percebida por todos, gerando uma aparência de ações isoladas 
na escola. É preciso, portanto, que a ação de toda a comunidade 
educativa precise ser acompanhada e avaliada, com a consciência de que 
a aprendizagem contínua exige saber aprender a partir da experiência dos 
próprios jovens. 
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Áreas de Educomunicação nas escolas  

Sondamos a visão das coordenadoras de comunicação e 
dos gestores dos Polos da Rede Salesiana de Escolas sobre sua 
compreensão em relação ao seu entendimento sobre as áreas de 
intervenção da Educomunicação, assumidas intencionalmente pela 
RSE, desde em 2010, por ocasião do lançamento da obra 
Educomunicação: Desafios para a Família Salesiana. Desde o começo 
essas áreas foram interligadas às dimensões defendidas por 
Francisco Gutiérrez para uma Educação capaz de educar para a 
incerteza, para o desfrute da vida, para a significação, para 
convivência e para apropriar-se da Comunicação.  

Segundo os dados obtidos, a área de educação para a 
comunicação é entendida pelas salesianas como o esforço de 
promover atitudes proativas voltas à humanização das relações no 
ambiente escolar. As respostas obtidas demonstram que, apesar da 
área ser trabalhada pela proposição de murais e informativos nas 
escolas, as relações humanizadoras ainda precisam ser priorizadas 
no sentido de mudança de mentalidade. Isso porque o nível de 
consciência em relação ao mundo gerado pela comunicação precisa 
ser mais bem trabalhado em seus aspectos de relações sociais, 
econômicas e habilitação de novos espaços como as redes sociais. 

Essa área é trabalhada especialmente através de oficinas 
de teatro, de acolhidas, leituras, produção de murais e ações de 
voluntariado, sendo discutida em fóruns como a Semana da 
Comunicação para conscientização, debate e mobilização, onde são 
discutidos os fundamentos teóricos da comunicação social, com o 
intuito de formar interlocutores sociais responsáveis, críticos e 
criativos. 

Na visão dos gestores de polos, essa área se expressa pela 
compreensão dos processos da educação humana e do fenômeno 
da Comunicação Social em vista de uma cultura comunicativa 
oportunizada pela relação dialógica, pela análise de produtos midiáticos, 
pela pesquisa de campo que leve à proposição de projetos 
corresponsáveis para uma ação transformadora. Essa atuação se daria 
pela presença na Internet e de projetos que se valem de 
apresentações artísticas. 
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Ao falar sobre a área mediação tecnológica, as salesianas 
enfatizam que é ela que move o foco da tecnologia para a 
mediação, requerendo novas habilidades e competências dos educadores para 
que possam mediar conversas informais, compartilhar situações 
delicadas no uso abusivo dos recursos da Internet e orientação aos 
pais por meio também de blogs que facilitariam maior interação 
entre as salesianas, educadores e comunidade educativa. Graças a 
essa área foram desenvolvidas diversas oficinas de rádio, televisão, 
site, jornal e vídeo para desenvolver habilidades comunicacionais 
que levaram os alunos a se tornarem produtores culturais. 

Concordam com esse posicionamento, os gestores de 
polo enfatizando que os recursos tecnológicos são utilizados numa 
perspectiva crítica-cidadã, na orientação do uso correto desses 
recursos, visando a construção do conhecimento para melhorar a 
comunicação e o desenvolvimento do espírito crítico. Os espaços 
virtuais das escolas são entendidos como cenário para aprofundar 
as linguagens juvenis em sua dimensão educativo-cultural, e por 
este motivo, um lugar para interligar a comunidade educativa. 
Reconhecem que é preciso capacitar a todos para entender as 
ferramentas tecnológicas como perspectiva transformadora no 
contexto político-pedagógico da instituição. 

Como o protagonismo juvenil é trabalhado há um século 
e meio nas escolas, as salesianas abraçaram com grande 
intencionalidade a área expressão e artes para recuperar elementos 
carismáticos como o teatro, a música, a pintura, a dança e a concepção 
ampliada dos conceitos de novos pátios na escola. Nessa perspectiva, é 
importante o papel estético da arquitetura da escola que move o 
espaço educativo para acolher as manifestações artísticas tais 
como: festival de música, grupos de teatros, grupos de dança, entre 
outros. 

No entanto, reconhecem ser preciso investir mais nas 
expressões artísticas dos alunos no sentido de superar as 
dificuldades financeiras. A área é trabalhada através de murais 
feitos pelos educadores, por trabalhos de reciclagem com os 
alunos, por grupos de interesse dentro da escola e oficinas que 
enfatizam o trabalho com as formas estéticas, sonoras e artísticas, 
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o que levaria à ampliação do espaço do protagonismo juvenil nas 
escolas.  

Assim, as diversas expressões e manifestações culturais 
potencializam a área que é trabalhada a partir de um fio condutor 
de reflexão durante o ano letivo, culminando nas apresentações 
artísticas dos estudantes com música, dança e poesia nos recreios 
da escola. A resposta positiva ao questionamento existe casa salesiana 
sem esta área? enfatiza que a beleza e a harmonia são atributos da 
dimensão transcendental que proporciona novo olhar sobre o 
mundo, presente, inclusive, no material didático da rede, nas 
atividades e momentos celebrativos das escolas. 

A quarta área assumida é a da comunicação para a cidadania 
que trabalha com os projetos de cidadania, visando a inclusão 
social e digital, temas ecológicos e sustentáveis, por meio de 
parceria com autoridades e instituições que atuam em processos de 
cidadania e da participação de movimentos, fóruns de discussão e 
campanhas de cunho social e solidário, além de oficinas como o 
‘Projeto Jovem Crescendo em Cidadania’ que leva à transformação 
do entorno sociocultural. 

Nessa área, os Polos demonstram que trabalham a 
formação para valores humano-cristãos e a melhoria da relação 
dialógica diante dos desafios sociais. Entre as ações desenvolvidas 
incluem-se visitas a entidades assistenciais que permitem que os 
alunos vivenciem experiências de diálogos com distintos grupos de 
pessoas. 

A área gestão comunicacional tem sido trabalhada para 
transformar cada ambiente em ecossistema comunicativo vivificados 
pelo “espírito de família”. Entretanto, as salesianas sentem que é 
preciso trabalhar com urgência a mentalidade de gestão que leve à 
participação de todos nos projetos da Instituição, no sentido de se 
garantir continuidade ao processo iniciado pelo estabelecimento de 
prioridades com maior participação das pessoas, evitando-se, por 
outro lado, a sobrecarga de atividades. 

Na questão da gestão, os polos afirmam trabalhar por 
meio da expressão dos indivíduos e grupos sociais, pela atuação do 
gestor de comunicação nas escolas, facilitando os processos de 
informação e pela integração dos âmbitos educativos que interliga 
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os acontecimentos dentro e fora da escola através de ações 
planejadas que permitam a mensuração dos processos. Por este 
motivo, essa área precisa ser mais desenvolvida nas escolas por 
meio de uma gestão que envolva a participação de educandos, 
educadores, famílias e atividades propostas pelo município com 
um olhar salesiano. 

Perguntamos sobre as outras áreas que o NCE-USP 
identificou, tais como: a reflexão epistemológica, a pedagogia da 
comunicação e a produção midiática. As salesianas afirmaram que 
iniciaram estudos na área da reflexão epistemológica junto à 
coordenação pedagógica para que houvesse uma apropriação do 
conceito educomunicativo. Concordam que a pedagogia da 
comunicação poderia integrar melhor os processos comunicativos 
dentro da escola, pois pretendem trabalhar essa área. 

Ao cruzar as informações dadas pelas coordenadoras de 
CS e pelos gestores, animadores e coordenadores de comunicação 
de cinco dos nove Polos da Rede, percebemos que a participação 
das salesianas tem sido importante no processo de implementação 
dessas áreas nas escolas. A articulação mais incisiva que notamos 
se deu nos Polos de Recife e Manaus, pois há constante 
intercâmbio entre os dois grupos (Inspetoria e RSE). 

No entanto, os dados colhidos permitem afirmar que os 
projetos citados como “educomunicativos” precisam ganhar uma 
intencionalidade mais definida, e ser implementados a partir do 
princípio da interdisciplinaridade e da pedagogia de projetos. 

 

Grupos e projetos na visão dos educadores e estudantes  

Para obter dados indicativos sobre a visão dos 
professores e alunos, trabalhamos com uma amostragem 
exploratória de 24 docentes e 8 estudantes. Uma amostra pequena 
que, no entanto, representou todos os segmentos das comunidades 
educativas. 

Os educadores dos Polos Campo Grande, São Paulo, 
Recife e Belo Horizonte afirmaram que desenvolvem atividades de 
leitura crítica em suas aulas por meio da utilização de notícias 
(58%) e conseguem visualizar os temas transversais dos PCNs 
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diluídos nos livros didáticos (91%). Muitos demonstram trabalhar 
com projetos interdisciplinares (75%), pois os livros dão essa 
possibilidade. Outros, ainda trabalham com foco em Comunicação 
e Educação (58%). 

Os docentes tomaram conhecimento da Educomunicação 
ao terem acesso a algum subsídio que chegou à escola (65%) ou 
por terem participado de momentos formativos em suas escolas 
(22%) ou no Polo (22%). Em sua concepção, as escolas realizam o 
conceito pelos projetos de jornal, rádio, teatro, revista que a 
pastoral dinamiza (17%), no entanto o enfoque é dado mais às TIC 
(35%); alguns já viram outros professores desenvolverem projetos 
dessa natureza em suas aulas (39%), sendo que  outros nunca 
haviam se aproximado de experiências na área (30%). 

Quase todos os educadores dizem identificar a 
Educomunicação no material didático nos procedimentos 
metodológicos e nos conteúdos trabalhados, não necessariamente 
com este termo. Inclusive, alguns afirmam que as quatro áreas de 
intervenção educomunicativas estão presentes nos livros e que seu 
desenvolvimento se dá pela apropriação das técnicas midiáticas 
pelos alunos para que façam seus próprios produtos midiáticos. 
Também veem o conceito quando levam os alunos a responderem 
às atividades mediante pesquisas na Internet e em outros meios de 
comunicação ou quando propõe atividades interativas com 
recursos tecnológicos, além do diálogo, de situações de leituras e 
de produções de e-mail.  

Na área de educação para a comunicação, destacam que os 
projetos se referem à leitura crítica dos meios de comunicação 
(74%), educação midiática (42%), formação para a 
comunicação/educomunicação (21%) e outros itens (37%). 

Na área de mediação tecnológica, desenvolvem atividades que 
levam ao uso das tecnologias na perspectiva educativa (71%), 
projetos de rádio, blog, Internet (57%), formação para 
entendimento do uso das tecnologias (38%), democratização da 
inclusão digital (19%), mediação cultural usando as TIC (14%), 
entre outros (29%). 

Em expressão e artes, as atividades se concentram no teatro 
e dança (91%), na música e jogos (77%), em atividades de relações 
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interpessoais (59%), entre outras (36%). Na área de comunicação para 
a cidadania, as escolas desenvolvem projetos sociais e formação para 
a cidadania (82%), voluntariado (68%), entre outros (36%). 

Na área gestão da comunicação, atuam com produção 
comunicativa na Internet (63%), informativos de comunicação 
(42%), capacitação dos membros da comunidade educativa (37%), 
grupos de comunicação e gerência dos projetos visando maior 
circulação de informações (32%), planejamento e execução de 
programas na perspectiva da Comunicação/Educomunicação 
(16%), entre outros (26%). 

Os educadores demonstram conhecer a prática do 
conceito de ecossistemas comunicativos, visualizando-o nas ações 
inclusivas, democráticas, midiáticas e criativas do ambiente 
educativo (82%), alguns veem isso ligado àquilo que é chamado 
nas escolas salesianas por ambiente de família (55%) e, portanto, 
percebem ações inclusivas (14%), democráticas (41%) e midiáticas 
(32%) em suas escolas. 

Especificamente sobre projetos desenvolvidos nas 
escolas, os educadores citaram que os projetos educomunicativos 
são realizados a partir das sugestões livrescas para o uso da Internet 
e da pesquisa em jornal, da produção da primeira página de jornal, 
na organização de uma hemeroteca. Dão-se quando acontecem 
projetos interdisciplinares que incentivam aos alunos a criarem 
blogs para enriquecer o conteúdo e quando utilizam vídeo e 
multimídia ou ainda quando incentivam os alunos a pensarem 
sobre a utilização das TIC ou produzem revistas trabalhadas ao 
longo do ano. Um dos educadores entrevistados, educador foi 
incisivo ao dizer que todos os projetos do material didático da RSE estão 
ligados à educomunicação.  

Especificamente sobre a formação educomunicativa, os 
educadores registraram momentos formativos, tais como encontro 
de Educomunicação nos Polos, bem como nas reuniões 
pedagógicas e encontros organizados nas escolas. Após os eventos, 
contudo, nem sempre as temáticas são repassadas às escolas. 

Sobre as relações dialógicas e o protagonismo juvenil, os 
educadores demonstraram que houve melhora com a chegada do 
conceito educomunicativo (58%). As atividades comunicativas 
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potencializam esse protagonismo, estimulando os estudantes a 
ampliar suas competências, habilidades, autonomia, consciência 
crítica e proatividade. Contudo, alguns destacaram que os alunos 
não participam efetivamente do boletim informativo e site da 
escola, além de que não associamos o projeto educativo de nossa escola com 
o conceito de Educomunicação. 

Os estudantes dizem gostar do material didático da RSE 
(88%). Segundo os alunos, há diversas atividades nos livros 
didáticos  que envolvem a comunicação, teatro, vídeo “que nos faz 
(sic) interagir e aprender de maneira alternativa”, através de atividades em 
grupos. Em relação aos grupos, 50% participam da Pastoral da 
Juventude Estudantil (PJE) e Articulação da Juventude Salesiana 
(AJS), 38% de grupos de teatro, 13% de música, rádio, vídeo, 
liderança e voluntariado, enquanto que 25% não participam de 
nenhum grupo. Nesses grupos, as decisões são tomadas por todos 
(75%) por meio de atitudes inclusivas (63%), democráticas (50%), 
criativas (13%) e midiáticas (25%). Sobre algum projeto que 
trabalhou a Comunicação, os estudantes citaram campeonato de 
esporte, as apresentações teatrais (2) as revistas nas aulas de Língua 
Portuguesa (2) e, segundo um dos estudantes, de “vídeos criados e 
editados por mim, tanto que hoje em dia coordeno minha companhia de vídeos”. 

Algumas escolas contam com rádio escolar, revistas, 
informativos, jornal mural e mesmo jornal impresso, que 
eventualmente, conta com a participação dos estudantes. Os 
educadores enfatizaram que quando há rádio escolar, é dinamizada 
pela pastoral e funciona nos recreios ou em datas comemorativas.  



CONSIDERAÇÕES PROCESSUAIS 

 

Nessas considerações assumimos a postura de ter 
percorrido um caminho que se encontra em processo e que, 
portanto, continua apresentando elementos novos em sua 
caminhada de apropriação conceitual do campo da 
Educomunicação. É novo porque tem pouco mais de uma década 
desde sua identificação como campo do conhecimento, iniciando-
se esse processo na organização simultâneo à pesquisa do NCE-
USP. Portanto, trata-se de uma trajetória reflexiva que se abre às 
possibilidades de renovação da cultura e ação educativas, a partir 
do eixo da comunicação. 

Mesmo reconhecendo o protagonismo das Salesianas em 
oferecer a Educomunicação como uma atualização ao próprio 
Sistema Preventivo, relatamos que os Salesianos também se 
abriram ao paradigma educomunicativo ao implantá-lo como 
política de ação em suas escolas salesianas do continente 
americano. Assim, a Família Salesiana passa a olhar para esse 
paradigma como algo que leva à construção de ecossistemas 
comunicativos que enriquece o elemento da amorevolezza que se 
manifesta nas relações de respeito mútuo e convívio entre 
educadores e estudantes. 

Com a criação da Rede Salesiana de Escolas (RSE), esses 
dois grupos passam a disseminar Educomunicação por meio de 
suas publicações e eventos formativos. Assim, o percurso 
investigativo dessa obra se voltou para a análise da documentação 
institucional e da divulgação dessa caminhada na mídia salesiana – 
sites, revistas, informativos – das diversas instituições envolvidas no 
processo. Identificamos em seu discurso, as evidências de como as 
premissas educomunicativas foram sendo incorporadas à cultura 
escolar salesiana do continente americano (ESA) e do território 
brasileiro (RSE), bem como ao âmbito mundial das salesianas, 
desde os anos iniciais do século XXI. 

Confirmamos a hipótese de que as práticas educativas 
salesianas, iniciadas no século XIX traziam em seu DNA uma 
educação cognitivista e construtivista, que promovia uma educação 
integral do ser humano, devido aos elementos fundantes do 
Sistema Preventivo Salesiano que dialogam com a 
Educomunicação, a saber: amorevolezza – relações interpessoais 
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amigáveis que possibilitam a construção de ecossistemas comunicativos 
dialógicos, abertos e interdiscursivos; razão – cultivo do senso 
crítico e desenvolvimento de habilidades e competências em vista 
do exercício da cidadania; e religião – respeito às diferenças 
estabelecido numa ética sobre o diálogo ecumênico e inter-
religioso. 

Igualmente foi confirmada a segunda hipótese de que não 
haveria unanimidade dentro dos parâmetros de compreensão 
educomunicativa por parte dos SDB e das FMA, pois inicialmente 
o ramo masculino via nesse conceito algo destinado a 
potencializador a didática e as metodologias de ensino suas escolas, 
na perspectiva comumente atribuída às TIC. Diferentemente, as 
salesianas enxergaram na proposta educomunicativa a via para 
atualizar, no espaço da cultura contemporânea, o elemento da 
amorevolezza, dando mais amplitude aos processos comunicativos.  

Aos poucos, contudo, os avanços reflexivos que a Escola 
Salesiana América promoveu, em nível continental, propiciaram 
um diálogo que permitiu à Rede Salesiana de Escolas (RSE) 
convergir, no território brasileiro, para o lançamento de uma 
publicação que testemunha uma profunda sintonia entre os dois 
ramos da família de educadores. Assim, as escolas gerenciadas 
pelos Salesianos demonstram aceitar essa compreensão para 
dinamizar os processos educomunicativos ao lançar, 
conjuntamente, a obra Educomunicação – desafio à Família Salesiana 
(2010) traz outras duas publicações das Salesianas, a saber: Proposta 
de Educomunicação para a Família Salesiana (2001) e O Gongo – 
Educomunicação: pequenos passos na nova cultura (2008). 

Atualmente, as escolas da Rede (SDB/FMA) se 
equiparam no estágio educomunicativo em que se encontram, ou 
seja, não é porque as salesianas iniciaram o processo, que suas 
escolas estejam mais avançadas. Isso, talvez, se deva à grande 
rotatividade nos cargos de coordenadora de Comunicação Social, 
o que dificultaria o desenvolvimento de um entendimento 
equânime do conceito por todos os membros das Inspetorias das 
FMA. 

Papel relevante na articulação entre Salesianas e 
Salesianos no que se refere ao conceito e prática da 
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educomunicação vem sendo cumprido pela irmã Maria Helena 
Moreira, pioneira nas discussões sobre o novo campo, fazendo-se 
presente na redação do Boletim Salesiano e atuando na coordenação 
de comunicação, da congregação e da RSE, liderando o processo 
de formação educomunicativa dos gestores (diretores e 
coordenadores) das escolas. Foi eleita a responsável mundial pela 
Comunicação Social do Instituto em 2014. 

A própria Maria Helena reconhece, contudo, que existe 
um longo caminho a ser percorrido na base do espaço educativo 
salesiano, levando em conta a resistência por parte de muitas 
comunidades educativas em relação às propostas de realização de 
programas educomunicativos. A Diretoria de Comunicação & 
Marketing da Rede, criada para levar as escolas a unificar suas 
políticas de visibilidade em nível nacional, confirmou nossa terceira 
hipótese de que o conceito estaria sendo utilizado para 
potencializar as estratégias de vivência em rede em uma sociedade 
complexa para enfrentar os problemas econômicos, dentre outros. 

A atuação em rede em volta do paradigma da 
Educomunicação está gerando um movimento interno nas escolas 
em busca da ressignificação de suas atividades, pois os educadores 
começam a olhar para as atividades que envolvem instrumentos 
midiáticos e informáticos com um olhar de gestor comunicacional. 
Isso foi percebido nos concursos “Meu S”, que mesmo tendo uma 
carga competitiva, estão sendo vistos como possibilidade de 
ampliação do espaço de expressão dos estudantes em vista de 
causas sociais do seu entorno sociocultural numa perspectiva de 
exercício da cidadania. 

Em suas reflexões sobre como potencializar os processos 
comunicativos, o Comitê de Educomunicação do Polo São Paulo 
acredita que o conceito educomunicativo pode ser decisivo para a 
avaliação institucional pois os projetos interdisciplinares contidos 
nos livros didáticos, além de dar visibilidade, melhoram a 
comunicação da comunidade educativa. 

Portanto, se realizado a partir de uma gestão da 
comunicação com a participação de todos, tornando a escola um 
espaço democrático e participativo, o ecossistema comunicativo irá 
instaurar elementos novos na proposta educativa, fazendo uso de 
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estratégias de marketing. Isso vai ao encontro do que ilustrou o 
professor Ismar de Oliveira Soares durante a webconferência para 
comunicadores do Polo Manaus, não no sentido mercadológico, 
mas de fazer a sociedade conhecer uma proposta pautada em 
relações dialógicas como requer a amorevolezza. 

Foi percebido que a implementação da Educomunicação 
nas escolas não teve a atuação direta das coordenadoras de 
comunicação de cada inspetoria que faz parte dos Polos da Rede, 
com alguma assessoria pontual. Em sua gestão na RSE, Maria 
Helena realizou dois encontros de educomunicação nas regionais 
– São Paulo, Manaus, Campo Grande, Porto Alegre, Recife e Belo 
Horizonte – para coordenadores pedagógicos. 

Durante as observações do II Encontro de 
Educomunicação e das reuniões do Comitê de Educomunicação 
do Polo São Paulo foi possível notar que os participantes iniciaram 
um processo de “cavar” oportunidades para que o conceito pulasse 
do referencial teórico para o contexto prático das reuniões 
pedagógicas, da realização dos projetos interdisciplinares dos livros 
didáticos e das atividades educomunicativas realizadas por 
estudantes e educadores. 

Em suas escolas há atividades de protagonismo juvenil 
que são realizadas como atividades extraclasses e animadas por 
uma coordenação denominada pastoral, responsável pelo 
protagonismo juvenil e pela ambiência festiva e reflexiva nas 
escolas. Essas atividades se configuram em atividades anexas ao 
currículo educativo. Contudo, consideramos que essa é uma porta 
para que a Educomunicação entre nas instituições salesianas e 
desenvolva a educação integral e o protagonismo juvenil dê espaço 
à expressão comunicativa e expressiva.  

Em nossa investigação observamos que, mesmo tendo 
recebido formação educomunicativa, os gestores e educadores 
encontram resistência para desenvolver um trabalho a partir desse 
paradigma, deixando essa perspectiva para as atividades da pastoral 
com os alunos. As mesmas foram denominadas como 
educomunicativas, em alguns espaços, mesmo que seus processos 
não resguardem práticas dialógicas, interdiscursivas e gestão 
participativa em todos os momentos. 
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Assim, as atividades de teatro, dança ou rádio escolar, 
entre tantas outras manifestações artísticas e comunicativas, só 
serão educomunicativas se seu processo contemplar a polifonia de 
vozes em torno de temas a serem vivenciados por meio de uma 
metodologia participativa que valorize as relações interpessoais. 
Isso revela a existência de uma metodologia educomunicativa que 
Silva Filho (2004) identificara como potencializadora do 
protagonismo juvenil, da gestão participativa e da ação por 
projetos.  

Outra porta de entrada da Educomunicação são os 
projetos dos livros didáticos que proporcionam o trabalho 
interdisciplinar pela construção de ecossistemas comunicativos 
integrados dentro das salas de aula e na escola de maneira geral, 
pois eles apresentam possibilidades para um trabalho 
educomunicativo, facilitados pela prática da pedagogia de projetos. 

Tais perspectivas nos sugerem que a trajetória 
apropriativa do conceito educomunicativo está potencializando os 
elementos educativos da tradição salesiana, utilizando-se do 
mesmo referencial teórico proposto pelo NCE-USP. Isso aponta 
para a efetivação de uma Educomunicação possível (SOARES, 2009c) 
nas escolas salesianas, pois há muitos indícios educomunicativos 
no material didático, nas atividades juvenis realizadas no 
contraturno escolar e no processo reflexivo das instituições 
educativas. 

Trata-se de um processo, pois a RSE tenta fazer a 
implementação da Educomunicação, embora não tenha ainda 
encontrado o caminho mais viável para fazê-lo. Destacamos que, 
talvez, a via a ser realizada seja por meio de um trabalho intencional 
a partir dos livros didáticos, já que eles podem levar a uma vivência 
educomunicativa em diálogo com os saberes, educadores, 
estudantes e atividades educativas dirigindo-se para a relação 
sociopedagógica que se pauta na alteridade e no agir 
comunicacional (PENTEADO, 2002). 

Nesse percurso, acreditamos que a Rede chegará a esse 
propósito, utilizando-se de seu perfil de empresa nacional para 
estabelecer diretrizes educomunicativas para inovar as atividades 
educativas, ampliar a gestão participativa, a pedagogia de projetos 
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e o protagonismo juvenil. Esse apoio também precisar ser de 
âmbito financeiro para que os programas e projetos possam se 
desenvolver nas escolas. Mesmo que algumas escolas já realizem 
ações pontuais, a propositura da Rede irá incentivar a produção de 
cultura através de expressões artísticas e midiáticas dos alunos. 

As escolas, portanto, estão se apropriando – umas mais, 
outras menos – mas o certo é que todas estão empenhadas em 
melhorar suas relações interpessoais, o que aponta para a 
construção de ecossistemas comunicativos, já que a amorevolezza os 
desafia nessa direção. Entretanto, parece que ainda falta mais 
fundamentação conceitual aos educadores para que enxerguem 
estratégias que viabilizem uma metodologia participativa que 
amplie o exercício da cidadania aos alunos. 

Um caso que ilustra esse desafio foi ouvido de um grupo 
de adolescentes por ocasião da constituição do grupo de 
Educomunicação em uma escola de São José dos Campos-SP. Eles 
contaram como compartilham com os colegas as tarefas, a agenda 
de provas no Facebook, sem se sentirem obrigados a isso, pois estão 
fazendo de maneira lúdica. Ao serem questionados pelos 
educadores sobre dar um grau mais sério a esse movimento, 
retrucaram: mas a gente não fala só das aulas; fala sobre outras coisas, pois 
é como se a gente estivesse continuando a conversa que começou na escola. 

Justificamos essa postura dialógica e educomunicativa 
como sendo capaz de fazer o que é obrigação – estudar – de 
maneira divertida. Então, ao realizar uma atividade envolvendo 
recursos tecnológicos, midiáticos ou da Internet, o educador 
precisa partir de onde o estudante se encontra (entretenimento) 
para realizar um trabalho didático intencional em direção à 
dimensão educomunicativa que envolve diversas áreas dos 
currículos em torno de projetos comuns que ampliem o ecossistema 
comunicativo de todos dentro da sala de aula e da escola. 
 

Principais achados da pesquisa 

Em nosso percurso investigativo, conhecemos uma 
organização multinacional que oferece diretrizes internacionais que 
são aplicadas e ou ressignificadas por seus membros de acordo 
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com as especificidades das localidades mundiais. O movimento das 
salesianas no continente americano (Clacs/Ecosam) levou para a 
sede mundial uma perspectiva diferenciada para a revitalização de 
seu método de ensino e de religiosidade em meio aos desafios 
contemporâneos.  

Isso fez com que as Salesianas se aproximassem das 
pesquisas do NCE-USP e elaborassem uma proposta de 
Educomunicação. Assim, os encontros continentais das escolas 
salesianas foram traçando políticas e linhas de ação até chegar ao 
fato educomunicacional em 2008, demonstrando que suas decisões 
levavam à implementação políticas formativas para os educadores 
nesse novo paradigma. 

Entretanto, muitos desafios se fizeram presentes como a 
grande rotatividade entre aqueles que gerenciavam os trabalhos, 
como a existência de três gestores, entre 2010 e 2012, no Polo São 
Paulo, o que dificultou uma implementação mais incisiva. 
Entretanto, nesse polo, o Comitê de Educomunicação 
apresentava-se como uma garantia de que os processos já 
vivenciados não ficaram pelo caminho. 

Essa rotatividade é prejudicial ao processo, pois cada 
profissional tem sua própria dinâmica dialógica e, não 
acompanhando as discussões processuais, atuam com certa 
insegurança. Além do que, precisam se apropriar de toda uma 
política educativa da RSE, dispondo de pouco tempo para uma 
área específica que atua de maneira transversal.  

Chegamos à conclusão que as decisões que surgem nos 
eventos formativos nem sempre são colocadas em prática por 
diversas interferências internas no andamento dos processos, seja 
pelo constante rodízio na gestão ou pela desmotivação dos 
educadores que não encontram espaço para colocar em prática o 
que estudaram. No entanto, reconhecemos a importância do II 
Encontro de Educomunicação no Polo São Paulo por ter decidido dar 
continuidade à reflexão, criando um Comitê para implementar os 
processos em nível de Polo. 

Diante disso, enfatizamos que quando uma decisão vem 
das instâncias superiores tem mais chance de ser colocada em 
prática, principalmente, se envolver mais de uma escola. As 
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iniciativas na base podem acontecer com sucesso no interior de 
cada escola – como o Grupo de Educomunicação, em São José 
dos Campos-SP, pois ali há autonomia para mediação do processo 
educomunicativo, além de ter uma gestora com experiência 
educomunicativa. 

Quando há um educador conhecedor do processo há 
maiores chances de implementação da Educomunicação na escola. 
No entanto, para que o processo seja desencadeado em nível 
regional ou nacional, as decisões precisam ser tomadas pelas 
diretorias nacional e regional, já que a questão financeira é delicada 
e parece se constituir em dificuldades para a implementação de 
projetos entre várias instituições. 

Da mesma forma, o rodízio entre as coordenadoras de 
Comunicação Social dificulta o processo educomunicativo na 
implementação de programas e atividades, já que fica impossível 
acompanhar os processos reflexivos acerca do campo. Nas 
inspetorias em que há uma participação efetiva dessa especialista 
nas escolas, percebe-se uma caminhada mais em sintonia com a 
construção de ecossistemas comunicativos. Nesse sentido, a 
contribuição de Maria Helena Moreira nos trabalhos nacionais e 
regionais possibilitou o entendimento do processo 
educomunicativo em sintonia com o Sistema Preventivo. 

Em relação às reflexões epistemológicas do campo da 
Educomunicação produzidas por seu nascedouro, a Universidade 
de São Paulo, não foram encontradas informações sobre as áreas 
educomunicativas da pedagogia da comunicação e da produção midiática, 
agregadas posteriormente ao campo. Nem foram encontradas 
informações sobre conceitos que ampliaram a discussão de 
ecossistemas comunicativos a partir da dimensão de alteridade/agir 
comunicacional (PENTEADO, 2002), de ambiência (SILVA 
FILHO, 2004) e alteridade/eu-tu (MACHADO, 2009). 

Isso nos permite que as organizações salesianas estiveram 
mais atentas ao referencial teórico em seu próprio âmbito, 
conforme demonstram os resultados de investigações 
apresentados pela literatura e mídia salesianas. Tomamos 
conhecimentos das seguintes pesquisas realizadas por salesianos e 
salesianas: 
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✓ Genésio Zeferino da Silva Filho (Brasil) – sobre a 
metodologia educomunicativa das organizações do 
Terceiro Setor (Universidade de São Paulo, 2004); 

✓ Josefa Vicente (Venezuela) – sobre uma proposta de 
gestão da comunicação nos centros educativos das FMA 
da Venezuela (Universidad Católica Andrés Bello, 2005); 

✓ Andrea Viviana Sosa (Peru) – sobre o documento da 
Ecosam: proposta de Educomunicação para a 
Família Salesiana (Baccalaureato Universidade Pontificia 
Salesiana, Roma, 2006); 

✓ Claudio Arevalos (Paraguai) – sobre a Educomunicação 
como novo campo de intervenção educativo no 
âmbito escolar (Baccalaureato na Universidade Pontificia 
Salesiana, Roma, 2008); 

✓ Rosa Mollo (Peru) sobre os efeitos da aplicação de 
estratégias educomunicativas no desenvolvimento de 
habilidades sociais (Mestrado em Universidade do Peru, 
2010 – não tivemos acesso aos dados); 

✓ Claudio Arevalos Coronel (Paraguai) – sobre a inter-
relação Educação/Comunicação/Meios em vista de 
uma proposta de Educomunicação para o ambiente 
escolar salesiano latino-americano (Bacalaureato na 
Universidade Pontifícia Salesiana, Roma, 2011); 

✓ Rosa Mollo (Peru) sobre o paradigma 
educomunicacional como eixo transversal na missão 
educativa das FMA no Século XXI (Doutorado em 
andamento em Universidade do Peru – não tivemos acesso 
aos dados). 

 
Mesmo não tendo acompanhado as pesquisas que se 

desenvolveram em outras instituições como a USP, a organização 
salesiana trilhou seu caminho epistemológico articulando teoria e 
prática, como demonstram as publicações que as Salesianas 
emitiram sobre a Educomunicação, a saber:  

 



216 | EDUCOMUNICAÇÃO – UM DIÁLOGO CRIATIVO COM A PEDAGOGIA DE DOM BOSCO 

 

✓ Educomunicação: pequenos passos na nova 
cultura (Gongo 4, 2008), publicado pelo Instituto das 
FMA; 

✓ Trilhas educomunicativas (Ecosbrasil, 2010) – um 
documento para trabalhar na formação inicial das 
salesianas do Brasil; 

✓ Educomunicação e Culturais Juvenis (2012) – 
releitura das áreas de intervenção da Proposta de 
Educomunicação, publicada em 2000 pela Ecosam. 

✓ A Comunicação na história do Instituto das FMA 
(2013) – história do percurso comunicativo no Instituto, 
dando amplo espaço ao tema da Educomunicação. 

 

Contribuição desta investigação à Educomunicação 

A presente pesquisa oferece contribuição ao campo da 
Educomunicação por ter mapeado uma organização internacional 
que atua em nível mundial, continental e local, que trabalha em 
conjunto com os salesianos na educação formal. Ao observar 
intencionalmente o projeto político pedagógico da RSE 
verificamos que o currículo escolar formal pode se tornar cada vez 
mais aberto às iniciativas educomunicativas. 

A exemplo da Rede Salesiana de Escolas, outras redes de 
ensino do país podem agregar o conceito educomunicativo em 
suas atividades pedagógicas na construção de ecossistemas 
comunicativos que deem novo sentido às relações sociopedagógicas 
através da metodologia da comunicação de ensino que reconhece a 
alteridade do aluno (PENTEADO, 2002). 

Nessa perspectiva, a Educomunicação, se ampliando por 
meio de áreas de intervenção, leva os educadores a desenvolverem 
com intencionalidade suas atividades didáticas a partir do gosto dos 
estudantes em experimentar o lúdico, para potencializar a 
perspectiva educomunicativa, em vista da ampliação do coeficiente 
comunicativo de todos os agentes do espaço educativo. 

Esta pesquisa nas escolas salesianas aponta para a 
vivência de uma educomunicação possível que respeita o contexto 
formal da educação dentro das escolas, aceitando os espaços que 
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ela oferece para que propostas educomunicativas possam surgir em 
seu interior. Exemplo dessa proposta é o programa governamental 
Mais Educação que trabalha o conceito no contraturno escolar com 
atividades similares às atividades extraclasses de âmbito da pastoral 
escolar. 

Entretanto, compreendemos que haja espaço suficiente 
na escola salesiana para acolher o paradigma da Educomunicação 
a partir do ponto de vista da pedagogia da comunicação, das mediações 
tecnológicas, da gestão comunicativa e da formação do educomunicador 
– uma vez que a capacitação já fora desencadeada. Isso 
proporcionaria à escola a vivência das linhas de ação em vista do 
diálogo interdisciplinar, de um planejamento nos âmbitos 
administrativo, disciplinar e transdisciplinar, por meio de metas 
programáticas e da formação do agente educomunicador, 
contando, inclusive com a assessoria de organismos especializados 
(SOARES, 2011a). 

Isso levaria a RSE a priorizar a formação do 
educomunicador por meio de uma relação estreita a partir de seus 
materiais didáticos para potencializar a vivência de projetos 
interdisciplinares, tendo como motivação as experiências de 
sucesso já realizadas no seu interior, como a Feinter Censa, uma feira 
interdisciplinar com mais de 20 anos de existência. Situação 
comprovada pelas possibilidades apresentadas nos livros didáticos. 

Em suma, a RSE está em processo, mas ainda não tem 
um plano dinamizador capaz de dar um aspecto educomunicativo 
a suas escolas. Poderá conseguir tal proeza ao contemplar o diálogo 
entre todos os âmbitos, visando o desenvolvimento de estratégias 
para a formação do agente-educomunicador e das diretrizes que 
possam ser efetivadas no currículo escolar. 

Consideramos que nossa pesquisa não esgotou todo o 
potencial educomunicativo nas entrelinhas da trajetória dessa 
Rede, bem como nos outros organismos que interagem com ela. 
Acreditamos que pesquisas posteriores poderiam aprofundar os 
indícios educomunicativos por disciplinas e por anos seriais de 
maneira a favorecer uma cultura interdisciplinar diante dos 
projetos da organização, além de investigar os processos de gestão 
da rede para evidenciar sua metodologia de atuação e o real espaço 
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que os educadores e estudantes encontram para se manifestar nas 
escolas, nos Polos e na Rede como um todo. 

A presença das coordenadoras de Comunicação Social 
poderia ser valorizada no sentido de dar sua contribuição 
educomunicativa na gerência de programas e projetos 
educomunicativos nas escolas. Vislumbramos como paradigmática 
uma pesquisa que investigue o processo de mudança de 
mentalidade dentro da instituição, levando-a a construir um 
ecossistema comunicativo democrático, aberto e criativo expresso em 
programas, projetos e atividades educomunicativas.  
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Capas da coleção “O Gongo” 
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Capa do Boletim Salesiano – Edição jul./ago. 2007 
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Capa da Edição n. 300 do “Páginas Vivas” (2011) 
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Imagem de destaque na Capa da Edição n. 100 do “Notipaz” (2003) 

  
 

As coordenadoras de CS do continente americano (Costa Rica, 1998) 
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Seminário para implementar a Educomunicação com assessoria do prof. Ismar e 
Francisco Gutiérrez 

 
 

Elaboração da Proposta de Educomunicação com assessoria do prof. Ismar 
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II Encontro de Educomunicação do Polo São Paulo (Campos do Jordão, 2011) 



ANTONIA ALVES PEREIRA | 247 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitê de Educomunicação Polo São Paulo (março/2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Um dos GTs do II Encontro recebendo orientação da assessora: Maria Helena 

Comitê de Educomunicação dialogando com o professor Ismar (Outubro, 2011) 
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Mural interativo no Instituto São José em São José dos Campos-SP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


