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RESUMO 

 
 

 

O presente estudo tem por objetivo identificar e analisar quais as características que 
ligam o campo da Educomunicação com a Relações Públicas Comunitárias, e 

avaliar a viabilidade da troca de elementos. Para compor essa analise será 
apresentado o conceito, a prática e a história da Educomunicação, assim como a da 
comunicação comunitária, campos que trabalham conceitos similares, como o 

desenvolvimento da cidadania, o senso critico e autonomia dos indivíduos que estão 
envolvidos no seu processo. Tudo por meio do diálogo e de uma política de 

comunicação horizontal. Será analisado também o conceito e a história das 
Relações Públicas Comunitárias e a sua relação com o campo da comunicação 

comunitária, assim como buscar examinar a identidade existente com a 
Educomunicação. A metodologia adotada neste estudo é composta por um 
referencial teórico referendado por importantes autores do campo da Comunicação, 

Relações Públicas e Educomunicação, além de uma observação não-participante, 
acrescida de um questionário com perguntas abertas, que relatam as experiências 

de profissionais educomunicadores a fim de avaliar os benefícios sociais que o 
campo da Educomunicação pode ocasionar. Conclui-se que o campo das Relações 
Públicas Comunitárias e o da Educomunicação operam de forma analógica 

promovendo o diálogo e a participação de um determinado grupo na produção dos 
próprios meios de comunicação, o que possibilita aos envolvidos desenvolver a 

autonomia, auto-estima e o senso critico. Tudo isso pelo simples fato de a pessoa 
poder expressar a sua opinião o que a motiva e a torna comprometida e responsável 
por aquilo que cria. Com isso é possível perceber que mesmo tendo poucos 

relações-públicas desenvolvendo projetos na área da Educomunicação, este 
profissional possui total capacidade e qualificação para exercer essa função, seja 

nas instituições de terceiro setor, organizações públicas ou privadas.  
 

Palavras-chave: Educomunicação. Relações Públicas Comunitária. Comunicação 

Comunitária. 
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ABSTRACT 

 
 

 

The present study it has for objective to identify and analyze the characteristics that 
connect the field with the Educommunication Public Relations Community, and 

assess the feasibility of exchanging elements. To compose this analysis will be 
presented the concept, practice and history of Educommunication, as well as the 

community communication, working fields similar concepts, such as the development 
of citizenship, critical sense and autonomy of individuals who are involved in the 
process. All through dialogue and a policy of horizontal communication. Will also 

analyzed the concept and history of Public Relations Community and its relation to 
the field of community communication, and seek to examine the existing identity with 

Educommunication. The methodology adopted in this study consists of a theoretical 
endorsed by prominent authors in the field of Communication, Public Relations and 
Communications Education, plus a non-participant observation, plus a questionnaire 

with open questions, which relate the experiences of professionals in order 
educomunicadores evaluate the social benefits that the field of Educommunication 

can cause. We conclude that the field of Public Relations and Community of 
Educommunication operate analog promoting dialogue and participation of a certain 
group in the production of the media themselves, which allows those involved to 

develop autonomy, self-esteem and critical sense. All this simply because the person 
can express your opinion what motivates and makes committed and responsible for 

what they create. With this you can see that even though few public relations 
developing projects in the area of Educommunication, this professional qualification 
and has full capacity to perform this function, either in the institutions of the third 

sector, public or private organizations. 
 

Keywords: Educommunication. Public Relations Community. Community 
Communication. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os novos hábitos de consumo de mídia da sociedade pós moderna, 

determinam uma nova realidade cultural que compreende as áreas da Educação e 

Comunicação. O crescimento acelerado das chamadas tecnologias da comunicação, 

escoltado pela intensa globalização, fez surgir a preocupação sobre essa grande 

demanda de informações, e como ela está sendo absorvida e interpretada pelo ser 

humano, que muitas vezes, não consegue dar conta de visualizar todo o conteúdo 

gerado, muito menos se aprofundar para compreendê-lo. Em contra partida a área 

da Educação, também sente os efeitos dessa realidade, devido ao desinteresse dos 

seus educandos que é ocasionado pela forte concorrência das outras linguagens 

que proporcionam o conhecimento mesmo que muitas vezes de forma agressiva. 

Essa agressividade no sentido da velocidade da informação faz com que as 

pessoas incorporem os meios de comunicação como fonte de aprendizado e 

desvalorizem o papel social das escolas. Essa quebra de paradigmas ocasionou em 

grandes mudanças no comportamento humano, o que gerou uma perda de valores 

fundamentais para o convívio em sociedade, como por exemplo, a cidadania.  

Essa breve introdução sobre o cenário da comunicação e educação na 

sociedade contemporânea, serve para que possamos compreender o contexto de 

intervenção social do campo de inter-relação entre as duas ciências. No panorama 

da globalização da informação e a preocupação com o desenvolvimento de uma 

visão crítica sobre os meios de comunicação, ganhou evidência e se consolidou a 

Educomunicação. 

A Educomunicação busca integrar as áreas da comunicação e educação, 

além de outras do conhecimento humano, e tem o objetivo de promover a cidadania, 

a democratização da informação, o pensamento crítico e o envolvimento das 

pessoas com a realidade social em que estão inseridas. 

Além da questão do desenvolvimento desenfreado dessas tecnologias, 

outro fator que envolve estas duas áreas é a credibilidade das informações geradas 

pela comunicação, que, de acordo com Baccega (2011), são informações editadas 

que obedecem a diferentes tipos de interesses e determinados pontos de vista. 

Entretanto, tal situação seria evitada se houvesse uma educação para que os 

receptores se tornassem mais ativos e participativos, perante as informações 

transmitidas pelos meios, reinterpretando-as a partir do seu universo cultural. 
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O processo de aprendizagem na Educomunicação fundamenta-se na 

horizontalidade da comunicação, em que o profissional educomunicador se iguala 

aos demais sujeitos, a fim de incentivar o raciocínio de todos os participantes, 

fomentando discussões e mediando idéias ou opiniões (REMIÃO, 2011). Na 

realidade, esse é o papel principal do educomunicador, o de mediador. Para isso, a 

Educomunicação propõe o diálogo entre a educação e os conteúdos veiculados nos 

meios de comunicação, aliados aos recursos tecnológicos, praticando nessa 

interação a transdisciplinaridade. 

Com base em referências teóricas, faz parte da proposta deste trabalho 

analisar o conceito, a prática e a história da Educomunicação, que assim como a 

comunicação comunitária, que também será abordada nesse estudo , trabalham 

conceitos similares, como o desenvolvimento da cidadania, o senso critico e 

autonomia dos indivíduos que estão envolvidos no seu processo. Tudo por meio do 

diálogo e de uma política de comunicação horizontal. 

Será analisado também o conceito e a história das Relações Públicas 

Comunitárias e a sua relação com o campo da comunicação comunitária, assim 

como com a Educomunicação. 

Esse trabalho busca examinar a identidade existente entre os campos da 

Educomunicação e o das Relações Públicas Comunitárias e de que forma o 

segundo pode contribuir com o primeiro, como ferramenta de ação que permita 

estreitar os relacionamentos em uma comunidade, movimentos sociais ou grupos 

populares, nos quais o relações-públicas possa atuar. 

Um dos fatores que motivou o desenvolvimento deste trabalho é o fato de 

que a Educomunicação está em evidência no âmbito do terceiro setor, onde se 

observa um movimento maior para a sua consolidação e propagação, incitando a 

investigação sobre o campo de atuação que também compete à área das Relações 

Públicas Comunitárias. 

A importância deste trabalho vai além do campo de ação e abarca também 

o campo teórico. Isso se dá pelo fato de alguns renomados autores da área das 

Relações Públicas, como Cecilia Maria K. Peruzzo e Margarida Maria K. Kunsch, 

estarem participando de congressos, simpósios e até publicando artigos que 

abordam o conceito e a área da Educomunicação. Com isso, torna-se necessário ao 

profissional de relações-públicas conhecer e entender as questões que competem a 



 10 

este campo, para então pensá-lo como processo a ser trabalhado dentro das 

necessidades da sua profissão. 

Portanto, faz parte do objetivo deste trabalho identificar e analisar quais as 

características que ligam esses dois campos e avaliar a viabilidade da troca de 

elementos, como, por exemplo, o que as estratégias e técnicas de Relações 

Públicas podem contribuir com as práticas educomunicativas.  

O estudo que será apresentado divide-se em três capítulos. O primeiro tem 

por finalidade apresentar um panorama sobre a área da Educomunicação, onde 

serão abordados o conceito, as áreas de atividade, a história, o crescimento desse 

campo no Brasil e no mundo e o seu desenvolvimento nos setores de atividade. O 

segundo capítulo apresenta uma contextualização das áreas da Comunicação e 

Relações Públicas, especificando esses campos para as definições da Comunicação 

Comunitária e Relações Públicas Comunitárias. E no terceiro capítulo serão 

relatadas e analisadas três experiências existentes na interface da educação e 

comunicação, que atuam na perspectiva da Educomunicação.  

O referencial teórico do presente estudo é composto por importantes 

autores do campo da Comunicação, Relações Públicas e Educomunicação, deste 

último foram referenciados os que mais contribuíram para a consolidação desse 

campo. A metodologia adotada para materializar o estudo se fundamenta em uma 

observação não-participante, acrescida de um questionário com perguntas abertas,  

que relatam as experiências de profissionais educomunicadores a fim de avaliar os 

benefícios sociais que o campo da Educomunicação pode ocasionar. 
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I - Sobre o campo da inter-relação: o conceito, a história e a 

atividade da Educomunicação 

 

1.1 Educomunicação: um campo de intervenção social 

 

A Educomunicação é um campo de ação e reflexão, que agrega princípios e 

atribuições das áreas da educação e comunicação, a fim de promover a cidadania, a 

democratização da informação, o pensamento crítico e o envolvimento das pessoas 

com a realidade social em que estão inseridas. Além da inter-relação com a 

Pedagogia e a Comunicação, esse campo também se relaciona com outras áreas do 

conhecimento humano, desenvolvendo a transdisciplinaridade. É o que em outras 

palavras afirma o educomunicador Ismar de Oliveira Soares (2011b, p.25)  

[...] o novo campo, por sua natureza relacional, estrutura-se de um modo 
processual, midiático, transdisciplinar e interdiscursivo, sendo vivenciado 

na prática dos atores sociais, através de áreas concretas de intervenção 
social. A interdiscursividade, vale dizer, o diálogo com outros discursos, é a 
garantia da sobrevivência do novo campo e de cada uma das áreas de 

intervenção, ao mesmo tempo que vai permitindo a construção de sua 
especificidade.  

 

Durante muito tempo, o conceito da Educomunicação significou a educação 

para a mídia, pois tinha como proposta básica estabelecer o diálogo entre os 

discursos veiculados pelos meios de comunicação e as técnicas da comunicação, 

com o apoio dos recursos tecnológicos voltados para o ensino. O objetivo era 

proporcionar uma educação cidadã emancipadora, fazendo com que os envolvidos 

participassem dos processos de produção dos seus próprios meios de comunicação. 

Com o desenvolvimento desse campo, a Educomunicação passa a ser empregada 

também como uma alternativa para que a sociedade desperte o senso crítico frente 

aos meios de comunicação. Com isso, ela pode desenvolver uma sensibilidade para 

refletir sobre os conteúdos veiculados e fazer bom uso dessas informações, uma vez 

que é proposta a revisão dos paradigmas da educação tradicional, por meio da 

criação de mecanismos que esclareçam o funcionamento desses meios 

(FERNANDES; LIMA, 2009). 

Nas ações educomunicativas, os meios de comunicação são como 

componentes pedagógicos, que "vêm reforçar o caráter social e comunitário da 

educação, e não substituir agentes imprescindíveis à efetividade dessa relação” 
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(MATAYOSHI, 2006, p.196), que são os professores e o ambiente escolar. Em Una 

pedagogia de la comunicación, o pesquisador e educador Mário Kaplún (1998, apud 

OLIVEIRA, 2008, p. 15), um dos precursores desse conceito da inter-relação 

educação/comunicação, explica que o objetivo da metodologia é "educar pela 

comunicação e não para a comunicação". 

Para que possamos entender melhor a abrangência desse campo, Soares 

(2011b) defende que as áreas de intervenção social citadas a seguir sejam 

pensadas e promovidas a partir da perspectiva da Educomunicação: 

 
a) A área da Educação para a comunicação, constituída pelas reflexões 
em torno da relação entre os polos vivos do processo de comunicação 

(relação entre os produtores, processo produtivo e a recepção das 
mensagens),  assim como, no campo pedagógico, pelos programas de 
formação de receptores autônomos e críticos ante aos meios. […];  

b) A área da mediação tecnológica na educação, compreendendo o uso 
das tecnologias da informação nos processos educativos. Essa é uma área 
que vem ganhando grande exposição devido à rápida evolução das 

descobertas tecnológicas e de sua aplicação ao ensino, tanto presencial 
quanto a distância […]  
c) A área da gestão da comunicação no espaço educativo, voltada para 

o planejamento, execução e realização dos processos e procedimentos que 
se articulam no âmbito da comunicação/ cultura/ educação, criando 
ecossistemas comunicativos […] A gestão da comunicação nos espaços 

educativos produz-se tanto nos ambientes voltados para programas 
escolares formais, quanto naqueles dedicados ao desenvolvimento de 
ações não formais de educação […]  

d) A área da reflexão epistemológica sobre a inter-relação 
comunicação/educação como fenômeno cultural emergente. É, na verdade,  
a reflexão acadêmica, metodologicamente conduzida, que vem garantindo 

unicidade às práticas da Educomunicação, permitindo que o campo seja 

reconhecido, evolua e se legitime […] (SOARES, 2011b, p.26) 
 

Tendo como base as áreas apresentadas, é possível aprofundar o 

conhecimento nesse campo e compreender a importância da sua existência a partir 

de uma análise detalhada dessas vertentes do campo da Educomunicação. 

Conforme desenvolve a autora Maria Aparecida Baccega (2011), em seu 

artigo Comunicação/educação e a construção de nova variável histórica, em que 

descreve os desafios evidenciados no campo da inter-relação comunicação/ 

educação, a primeira área de abrangência citada, que é a da educação para a 

comunicação, considerada a “fundante” do campo, volta-se para o estudo dos meios 

de comunicação e o desenvolvimento de uma visão mais crítica sobre as 

informações transmitidas, que comumente são editadas sob um olhar.  

Baccega (2011, p.33) afirma que todas as informações que chegam para 

nós através dos meios de comunicação são informações editadas, que obedecem a 
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diferentes tipos de interesses e determinado ponto de vista. Daí a importância de 

formar o sujeito leitor critico, que tenha conhecimento do papel e atuação dos meios 

de comunicação na sociedade. Segunda a autora, “são os meios de comunicação 

que selecionam o que devemos conhecer, os temas a serem pautados para 

discussão e, mais que isso, o ponto de vista a partir do qual vamos ver as cenas 

escolhidas e compreender esses temas”. 

Este fato, de acordo com a autora, é um dos desafios do campo da 

Educomunicação, que se pode enfrentar tornando os receptores ativos e 

participativos, transformando o significado das informações a partir do seu universo 

cultural. Entretanto, para que esses receptores desenvolvam uma visão mais crítica 

das informações emitidas pelos meios, é necessário alinhar o conhecimento das 

diversas ciências que compõem a realidade humana, de forma a interagirem como 

suporte para a reflexão. Essa noção da totalidade se caracteriza pela 

transdisciplinaridade (BACCEGA, 2011) proposta pela Educomunicação. 

A segunda área, da mediação tecnológica na educação, é considerada a 

partir do avanço tecnológico que, de acordo com a relações-públicas e 

educomunicadora Isys Remião (2008, p.23), nos levou a viver “numa rede de 

relacionamentos, que afeta diretamente nossa noção de tempo e espaço”. Nela, 

conforme a autora, “a percepção das imagens e informações que nos chegam se 

transforma. É aí que se faz necessário o papel do mediador ou educomunicador”. 

Nos tempos atuais a dinâmica dos meios é intensa, percorrendo do internacional ao 

regional, do nacional ao local, num mesmo movimento contínuo e permanente de ir 

e vir de informações. Por isso se faz cada vez mais necessário um profissional que 

consiga mediar essas informações, para o claro entendimento e absorção dos 

elementos da mensagem. 

Portanto, compete ao educomunicador introduzir a mídia nos grupos de 

aprendizagem, orientando ou propondo, por exemplo, estratégias para a utilização 

didático-pedagógica do rádio, do jornal, da televisão e da internet. Segundo a autora 

e diretora da revista Comunicação & Educação, Maria Cristina Castilho Costa (apud 

SOARES, 2011a, p. 54), a inserção da mídia representa um primeiro passo para que 

o educomunicador estimule os seus alunos, trazendo para o campo teórico 

experiências cotidianas que, além disso, fazem com que eles “se apropriem das 

mídias e das tecnologias da comunicação para produzir seus próprios veículos e 

desenvolver suas formas de expressão”. 
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O processo de aprendizagem na Educomunicação fundamenta-se na 

horizontalidade da comunicação, em que o profissional/educomunicador se iguala 

aos demais sujeitos, a fim de incentivar o raciocínio de todos os participantes, 

fomentando discussões e mediando opiniões. Ou seja, os padrões de ensino da 

educação tradicional, baseados na sistematização do fluxo da mensagem em que o 

professor, teoricamente é o sujeito que detém o saber a ser transmitido, não 

condizem com o propósito da Educomunicação. Remião (2011, p. 96), em artigo 

publicado na Coleção Tecnologias do Bairro-Escola, descreve a lógica pela qual o 

individuo aprende fazendo, participando de projetos educomunicativos:  

Para fazer, ele parte dos seus questionamentos até alcançar os objetivos 
traçados por si e pelo grupo. Na medida em que os sujeitos exercem a 
autonomia na criação e nas formas de expressão, o educador transfere seu 

papel de formador para o de mediador, e passa a acompanhar,  questionar 
e estimular a reflexão do educando para aprender e construir junto com ele.  
A autonomia se conquista a partir do momento em que cada um reconhece 

o valor da sua fala perante o grupo e neste, por meio do diálogo horizontal,  
se constrói um projeto que faça sentido às suas inquietações e 
curiosidades.  

 

A área da gestão da comunicação no espaço educativo está relacionada 

diretamente à criação e administração de ecossistemas comunicativos, conceito 

inicialmente utilizado pelo comunicólogo Jesús Martin Barbero. 

A educomunicação é um conjunto de ações que visam criar ecossistemas 
comunicativos, abertos e democráticos, pelas tecnologias da comunicação e 

voltados para a prática da cidadania. Trata-se de uma educação voltada 
para que as pessoas possam entender o mundo e serem ativas na 

construção da cidadania, como diz Paulo Freire. (SOARES, 2011c). 

 
De acordo com articulador desse conceito, Barbero (2002, apud SOARES, 

2011a), o ecossistema comunicativo constitui o entorno educacional difuso e 

descentrado que nos envolve. Difuso por ser constituído por uma mistura de 

linguagem e saberes que circulam por diversos dispositivos midiáticos 

interconectados, e descentrado, porque os dispositivos midiáticos que o conformam 

vão além dos meios tradicionais que servem à educação, que são a escola e os 

livros. 

Soares (2011a, p. 44) considera que o conceito de Educomunicação está 

intimamente ligado ao de ecossistema comunicativo. Para tanto, ele define a 

Educomunicação como “um conjunto de ações inerentes ao planejamento, 

implementação e avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e 

a fortalecer ecossistemas comunicativos”. Por esse ângulo, Sartori e Soares (2005, 

p.6) afirmam que 
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[...] falar em ecossistema comunicativo implica buscar a descentralização 

de vozes, a dialogicidade, a interação. As relações devem buscar equilíbrio 
e harmonia em ambientes onde convivem diferentes atores. Não é apenas 
no mundo tecnológico que atua o ecossistema comunicativo, mas em todas 

as esferas e a comunicação.  
 
 

A última área apontada por Soares (2011b) como campo de intervenção 

social – a área da reflexão epistemológica sobre a inter-relação 

comunicação/educação - compete aos estudos, pesquisas e reflexões que a 

enriqueçam, a fim de consolidar ainda mais o campo da Educomunicação. Os 

estudos iniciais, contaram com a importante participação e contribuição de 

pensadores das áreas da comunicação e educação, que em profundas reflexões 

constataram o surgimento desse novo campo. Essa área na verdade é a 

responsável por garantir a existência desse campo, assim como a sua evolução e 

legitimação, atentando sempre em manter a coerência entre a teoria e a prática nos 

estudos desenvolvidos. 

Nesse artigo de Soares (2011b) que foi publicado pela primeira vez em 

2000, o autor explica que essas quatro áreas de intervenção social devem ser 

pensadas e promovidas em conjunto, ou seja, uma não exclui a outra, e o ideal é 

que quanto mais setores atendidos melhor para o aperfeiçoamento do trabalho. O 

autor ainda esclarece que elas não são as únicas, deixando a entender que outras 

áreas de intervenção social poderiam surgir, conforme o aprimoramento dos 

estudos, já que a Educomunicação está em frequente ascensão. Para tanto, esse 

mesmo autor define em outra obra (2011a, p. 47-48) essas mesmas áreas de 

intervenção, porém, acrescentando outras duas que não estão diretamente 

relacionadas ao surgimento desse campo, mas que foram inseridas conforme o seu 

desenvolvimento. Uma delas é a área da expressão comunicativa através das artes  

que “está atenta ao potencial criativo e emancipador das distintas formas de 

manifestação artística na comunidade educativa, como meio de comunicação 

acessível a todos”. Essa área esta relacionada com as práticas da Arte-Educação, 

considerada mais ligada ao âmbito da Pedagogia. A outra é a pedagogia da 

comunicação que se refere à educação formal como um todo, pois “mantém-se 

atenta ao cotidiano da didática, prevendo a multiplicação da ação dos agentes 

educativos (o professor e o aluno trabalhando juntos), optando, quando conveniente, 

pela ação através de projetos”. Essa área tem como propósito relacionar 

profissionais da educação e comunicação no processo de ensino e, de certa forma, 
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relaciona-se a área da mediação tecnológica na educação, pois também propõe a 

formação de sujeitos críticos em relação aos meios de comunicação. 

Em suma, as áreas de intervenção apresentadas representam os possíveis 

tipos de ação a partir dos quais a comunidade, a escola, ou a organização 

despertam para o novo. Sobretudo as áreas de intervenção do campo da 

Educomunicação atuam como “pontes” lançadas entre os sujeitos sociais e o mundo 

da mídia, do terceiro setor, da escola, ou de uma organização, oferecendo um 

diálogo sobre determinado âmbito da ação educomunicativa. Nesse caso, 

Quanto mais áreas de intervenção estiverem sendo cobertas – 

simultaneamente – pelos projetos em desenvolvimento numa escola, mais  
pessoas – professores, alunos, membros da comunidade – estarão 
envolvidas no processo, permitindo que a educomunicação se torne vis ível 

notada especialmente por seus efeitos benéficos (SOARES, 2011a, 
p.50). 
 

Por fim, considera-se que “os meios de comunicação hoje são um novo 

espaço do saber, ocupando parte do lugar que antes era destinado apenas à 

escola.” (BACCEGA, 2011, p. 41). É possível perceber a importância e 

responsabilidade que a Educomunicação agrega perante a sociedade, pela 

premissa básica de desenvolver nos ambientes em que é trabalhada a cidadania, 

autonomia, democracia e o senso critico. 

 

 

1.2 O surgimento de um novo campo 

  

A Educomunicação surgiu na América Latina nos anos 1970, vinculada 

tradicionalmente às propostas de comunicação alternativa e projetos de resistência 

cultural dessa época. De acordo com Soares (2002), muitos desses projetos e 

propostas de comunicação alternativa mantiveram-se no início vinculados às 

universidades, centros de educação popular e organizações não governamentais, 

que buscavam trabalhar a redemocratização dos meios de comunicação junto à 

participação ativa da população. 

Outro marco para a concretização desse campo foi o boom das tecnologias 

de comunicação, principalmente a Internet, que trouxe à tona a questão da “perda 

do controle sobre a educação por parte de seus principais agentes: os professores e 

os alunos” (SOARES, 2011b, p.13), que diante da quantidade exacerbada de 
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conteúdos diversificados, gerados pelos meios de comunicação, depararam-se com 

o novo paradigma quanto ao papel do professor ante a essa explosão tecnológica. 

Entretanto, no contexto do imaginário social, a educação e a comunicação, 

apesar de hoje serem vistas como ciências que se complementam, sempre tiveram 

seus campos de atuação bem demarcados como ciências independentes, 

cumprindo funções bem específicas: a educação, apropriando-se do saber 

necessário ao desenvolvimento social, e a comunicação, dispondo da difusão da 

informação e da estimulação do mercado publicitário (SOARES, 2011b). 

A educação por métodos tradicionais, baseada em livros e “discursos 

unilaterais”, que Paulo Freire considerava um estilo de educação bancária, estaria 

em crise nos tempos atuais, conforme afirma Soares (2011b, p.16):  

A educação, representando o tempo do pensamento lógico, seriado,  
geométrico, basicamente livresco (identificada com a era fordista), estaria 

em crise. Já a instituição denominada comunicação de massa, consolidando 
um pensamento fragmentado e uma cultura aleatória, essencialmente 
audiovisual, estaria em alta no imaginário social. A comunicação de massa 

representaria o eixo que atravessa as novas condições da sociedade de 
pensar e organizar.  

 

Esse “cenário” explica o que presenciamos no atual sistema educacional  

brasileiro, onde “há uma valorização social do mundo da comunicação e uma 

negação do mundo da educação tradicional” (SOARES, 2011b, p.16).  

Dessa forma, portanto, “a educação e a comunicação jamais poderiam 

integrar-se, sob a suspeita de estarem perdendo sua identidade e sua razão de ser.” 

(GARCIA, 2010 apud SOARES, 2011b, p.21). Entretanto, os que defendem uma 

ligação entre essas duas ciências afirmam que é justamente o ato de se relacionar 

que, como elemento constitutivo embutido nos princípios dessas duas áreas, irá 

fortalecer esta inter-relação, a fim de consolidar um novo campo intervenção social.  

No entanto, graças à contribuição teórico-prática de estudiosos das áreas da 

educação e da comunicação, como Paulo Freire, Célestin Freinet, Jesús Martín-

Barbero e Mario Kaplún, é que certa aproximação entre esses dois campos foi 

firmada (SOARES, 2011b). 

As primeiras experiências educomunicativas de que se têm registros não 

definem ao certo quem de fato alavancou a área da educação para a comunicação. 

Entretanto, em pesquisas isoladas foi possível resgatar dois nomes de grande 

relevância e significado para a Educomunicação na América Latina e mais 

especificamente no Brasil. 
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O pesquisador argentino Mário Kaplún, por cursar magistério e trabalhar em 

rádio desde jovem, desenvolveu uma emissora de rádio educativa em 1942, 

interrompida no período da ditadura militar no País, no início de1966. Foi para o 

Uruguai, onde iniciou trabalhos de pesquisas na área da educação e comunicação e 

trabalhou com rádio e televisão, desenvolvendo programas de opinião que 

estimulavam a participação do público. Exilado na Venezuela, em meados de 1978, 

dedicou-se somente à área acadêmica (CARACRISTI, 2000). Esses acontecimentos 

trouxeram a Mario Kaplún o reconhecimento de grande precursor da 

Educomunicação na América Latina.  

De acordo com Remião (2011, p.99), “no Brasil, uma das experiências 

pioneiras em Educomunicação foi realizada por Paulo Freire, que trabalhou com 

rádio em seu projeto nacional de alfabetização de jovens e adultos, o Mo vimento de 

Educação de Base (MEB), nas décadas de 50 e 60”. Dentre os estudiosos que 

contribuíram para a consolidação desse campo, Paulo Freire é o mais citado na 

bibliografia sobre Educomunicação, pois é considerado o grande mentor do seu 

desenvolvimento no Brasil. Paulo Freire argumentava contra o sistema de ensino 

denominado por ele como educação bancária, por acreditar no aprendizado em que 

o educando interage com as ferramentas que o aproximam do mundo, ou seja, o 

aprendizado por meio do diálogo com os veículos de comunicação. Segundo ele, “a 

educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de 

saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos 

significados” (FREIRE, 1979, p.69). O modelo de educação de Paulo Freire, 

baseado no diálogo, tem o objetivo de afastar o homem sujeito da condição de 

dominado e alienado, sem vez nem voz na sociedade, e torná-lo um homem ciente 

das suas ações. 

A partir dessas primeiras experiências educomunicativas, o uso das 

tecnologias da comunicação no ambiente escolar torna-se uma questão 

preocupante, devido ao despreparo dos professores que não eram instruídos a 

desenvolver tal trabalho. Por outro lado, essa inter-relação também passou a ser 

vista como a solução dos problemas de ensino, devido a sua dinamicidade e por 

estimular a curiosidade e participação ativa dos educandos. Em 1966, no Brasil, se 

estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), determinando 

que o ensino médio deve se voltar “às novas áreas de conhecimento de caráter 

interdisciplinar, tendo a comunicação como meio e como objeto do ensino e 
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transformada em instrumento para o acesso a uma cidadania mais plena” (REMIÃO, 

2011, p.99). A LDB abriu espaço para introduzir os meios e as técnicas de  

comunicação para a educação, o que podemos considerar um avanço no campo da 

inter-relação educação/comunicação. 

Em 2001, no Brasil, a Secretaria de Educação do Município de São Paulo 

deu início a um projeto denominado Educomunicação pelas ondas do rádio 

(Educom.rádio) que previa a capacitação, de aproximadamente nove mil professores 

e membros das comunidades escolares para o uso do rádio e de outros meios de 

comunicação nas atividades promovidas pela escola (SOARES, 2002). Três anos 

depois, no município de São Paulo, foi decretada a Lei nº 13.941, em 28 de 

dezembro de 2004, que instituiu o programa EDUCOM – Educomunicação pelas 

ondas do rádio, regulamentada no dia 15 de agosto de 2005. 

Mesmo com essas ações que visam a introdução da educomunicação no 

âmbito escolar, Soares (2002, p.24) analisa e reconhece: 

Os Parâmetros Curriculares para o ensino fundamental deixaram evidente 
a necessidade de uma aproximação ao universo da comunicação,  
enquanto as normas para a reforma do ensino médio estabelecem que 

praticamente um terço do conteúdo dos currículos que vierem a ser 
elaborados levem em conta a presença das tecnologias e dos meios de 
comunicação na sociedade e na educação. Apesar da boa vontade da lei,  

permanece a dificuldade decorrente da falta de preparo dos docentes, 
levando em conta que as Faculdades de Educação ainda desconhecem o 
tema, o que leva os planejadores educacionais a desconsiderarem o 

assunto. Daí a constatação de que os projetos em voga permanecem, na 
maioria das vezes, como atividades extracurriculares ou dependem da 
ação isolada de ativistas, em geral no âmbito das organizações não-

governamentais.  
 

Essa constatação de Soares ainda que seja de uma década atrás, 

representa uma realidade que ainda se repete, ou seja, muitos dos projetos e/ou 

programas educomunicativos provêm de organizações não governamentais, 

associações e instituições do terceiro setor, que normalmente desenvolvem 

trabalhos paralelos à escola. Antes mesmo da disseminação desse campo, essas 

instituições já praticavam a Educomunicação, sem saber que os projetos com essa 

característica de desenvolver a cidadania e a autonomia do individuo eram 

nomeados como tal. 

Embora a Educomunicação encontre dificuldades para se inserir de fato nos 

parâmetros curriculares, é a partir do ano em que a LDB se estabelece que as 

discussões sobre esse campo começam a ganhar mais força e se estruturar como 

campo de estudo e intervenção social, principalmente no Brasil e na América Latina.  
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Assim, é possível perceber a forte ligação entre o campo da 

Educomunicação com a chamada comunicação comunitária, que será apresentada 

no próximo capítulo. A história de ambas se confunde em termos de períodos e 

propósitos, por terem sido despertadas na época em que a população se sentia 

sufocada e sem voz ativa na sociedade. 

 

 

1.3 A Educomunicação no Brasil e no mundo  

 
A Educomunicação vem conquistando espaço e transformando cada vez 

mais a educação de crianças, jovens e adultos, no Brasil e em outros países. Seja 

na Europa, África, América Latina ou Estados Unidos, o campo da inter-relação 

comunicação, tecnologias da informação e educação, que se propaga no Brasil, 

surte o mesmo efeito e propósito de desenvolvimento da cidadania e senso crítico 

frente aos meios de comunicação (SOARES, 2002). 

O artigo do professor Ismar de Oliveira Soares (2002), que apresenta 

conclusões de pesquisas realizadas entre os anos de 1997 e 2000 na América 

Latina e nos Estados Unidos, revela que há no espaço latino-americano o interesse 

e predisposição em se firmar cada vez mais perante as leis e a sociedade, um 

campo de inter-relação entre as áreas da educação e comunicação, conforme 

exemplifica: 

Na Venezuela, o Congresso Nacional aprova o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, com artigos que garantem o direito da jovem geração à 

expressão e a uma pedagogia da educação para a recepção crítica dos 
meios de comunicação. Em Cumbaya, Equador, representantes das 1200 
escolas mantidas pela Congregação Salesiana (Salesianos e Filhas de 

Maria Auxiliadora), em todo o continente, incluem entre suas metas para os 
próximos cinco anos a implementação, em seus projetos educativos, de 

praticas de gestão comunicativa. (SOARES, 2002, p.16) 
 

Nesses casos, a educação para a comunicação, o uso das tecnologias no 

ambiente escolar e a área da gestão comunicativa “transformam-se em objetos de 

políticas educacionais, sob a denominação comum de Educomunicação” (SOARES, 

2002, p.16). 

Outros relatos (PORTAL APRENDIZ, 2007) demonstram a utilização da 

Educomunicação tanto no espaço latino-americano, quanto fora dele. Na Nicarágua, 

América Central, um grupo feminista, que se reunia para pensar ações de 
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transformação para o país, criou o projeto educomunicativo Pontos de Encontros, 

que desenvolveu uma série de televisão e um programa de rádio produzidos por 

jovens e que tratavam de assuntos como aids, gravidez na adolescência e drogas. 

Na África do Sul, o Instituto Soul City, atuante em 11 países por meio de parcerias, 

foca seu trabalho de comunicação na área da saúde, mais especificamente no 

combate à contaminação do vírus da aids, desenvolvendo trabalhos alternativos, 

como a produção de cartazes com alertas para a proteção, com dizeres “Diga não 

ao sexo sem proteção”, e “Aids mata”, e também com a produção da série de TV, 

Soul Buddyz, destinada ao público jovem e que aborda temas relevantes à vida dos 

integrantes dessa faixa etária, com o intuito de estimular a discussão sobre as 

questões levantadas. 

Com base nos exemplos citados, percebe-se que o processo da 

Educomunicação no Brasil e em outros países procura atingir o objetivo comum de 

modificar realidades sociais, por meio da premissa básica do educar para a 

comunicação, a fim de promover também a conscientização e o senso critico dos 

indivíduos envolvidos no processo.  

A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

– Unesco também apoia e defende o tema, patrocinando pesquisas, publicações e 

eventos que levem crianças e jovens a desenvolver uma análise crítica dos meios de 

comunicação, como a que foi publicada em 2002, no Brasil, sob o título traduzido A 

criança e a mídia: imagem, educação, participação (SOARES, 2002). 

A partir de pesquisas desenvolvidas pelo Núcleo de Comunicação e 

Educação (NCE) da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo 

(ECA-USP), realizadas entre os anos de 1997 e 1999, em 12 países da América 

Latina, e outra nos Estados Unidos, entre 1999 e 2000, a partir da Marquette 

University (Milwaukee, Wisconsin), é possível analisar os pontos de desenvolvimento 

e problemáticas que cada país enfrenta devido às suas realidades particulares no 

aperfeiçoamento desta área de interface comunicação e educação (SOARES, 2002).  

De acordo com a pesquisa, nos Estados Unidos, foi observado que as 

subáreas de mediações tecnológicas nos espaços educativos (que compreendem a 

preparação de professores e alunos para o uso adequado das novas tecnologias no 

processo de ensino-aprendizagem) e a educação frente aos meios de comunicação 

(que se preocupa com o desenvolvimento de uma visão critica sobre o impacto das 
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informações geradas pelos meios de comunicação sobre crianças e jovens) são as 

que apresentam maiores dificuldades devido à cultura daquele país: 

Em outras palavras, quando se fala, nos Estados Unidos, sobre a relação 
entre comunicação, tecnologias da informação e educação, duas ordens de 
problemas afloram de imediato: uma, de natureza operacional, com 

profundas implicações culturais e econômicas sobre os modos como as 
políticas públicas, as práticas empresariais e os vários modelos 
pedagógicos vêm incorporando as tecnologias nos espaços educativos; e 

outra, de natureza eminentemente antropo-cultural, decorrente da 
convivência da infância e da juventude com um sistema de meios de 
informação e comunicação que nem sempre se pautam pelos mesmos 

diapasões culturais e éticos defendidos pelo sistema educacional formal.  
(SOARES, 2002, p. 18) 
 

O autor lembra que o movimento de leitura crítica da mídia nos Estados 

Unidos não envolvia apenas, nos últimos anos, educadores ou instituições não 

governamentais (ONGs), mas também empresários do setor da comunicação, entre 

os quais foram desenvolvidos alguns projetos patrocinados pelos próprios meios de 

comunicação, “como o jornal The New York Times, a CNN (com os projetos 

Newsroom e CNN Student Bureau), o Discovery Channel, a Disney Learning 

Partnership, a Viacom International Inc” (SOARES, 2002, p.23). Este último, 

responsável pela programação Nickelodeon destinada às crianças e assistida por 

pedagogos e psicólogos. 

Já na América Latina, além das subáreas citadas, uma terceira ganha 

destaque, que é a da gestão comunicativa em espaços educativos, que também 

ganhou destaque no Brasil, tornando-se uma das que alcançaram evidência, pois se 

trata de um campo voltado para o planejamento e execução “de políticas de 

comunicação educativa, tendo como objetivo a criação e desenvolvimento de 

ecossistemas comunicativos mediados pelos processos de comunicação e por suas 

tecnologias.” (SOARES, 2002, p.24). 

No Brasil, o movimento que se volta para a concretização da 

Educomunicação ganha espaço, não somente nas ONGs e entidades do terceiro 

setor, mas também nos ministérios e secretarias de educação, nos jornais, revistas e 

programa de televisão, nas universidades e, aos poucos, no sistema básico de 

ensino (ensino fundamental e médio). Nessa perspectiva, é importante cita r alguns 

projetos de renome no Estado de São Paulo, como, por exemplo, o Projeto Cala-

boca já morreu que iniciou os seus trabalhos em 1995, como uma associação sem 

fins lucrativos, vinculada ao Instituto GENS de Educação e Cultura. Em 2004, a 

associação desvincula-se do Instituto GENS, passando a atender além do seu 
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objetivo principal, que é o de dar oportunidades às pessoas para que exerçam o 

direito à produção de comunicação, independentemente de qualquer condição 

social, origem, sexo ou idade, oferecendo também serviços na área da 

Educomunicação, como eventos, projetos e programas voltados a crianças e jovens 

(PROJETO, 2012). 

Outro exemplo de projeto bem-sucedido é o da Associação Cidade Escola 

Aprendiz, fundada pelo jornalista Gilberto Dimenstein e que, em 1997, iniciou um 

projeto experimental de educação para cidadania no laboratório de informática do 

Colégio Bandeirantes, no bairro da Vila Madalena, em São Paulo, visando estimular 

os alunos a assumir responsabilidades comunitárias. Em 1998, constituiu a 

organização não governamental Cidade Escola Aprendiz que promovia a integração 

entre escolas, famílias e comunidades, criando um sistema de co-responsabilidade 

em torno da educação de crianças e jovens. Em 2004, o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância – Unicef reconheceu a associação como um modelo de educação 

para o mundo. Ela foi premiada por diversas organizações nacionais e 

internacionais, entre elas a Fundação Banco do Brasil e a Universidade de Harvard. 

Hoje, a associação, além de trabalhar com escolas e comunidades e na formação de 

professores mediadores, gestores de programas e lideranças comunitárias na 

cidade e no Estado de São Paulo, desenvolve o projeto em Belo Horizonte, Rio de 

Janeiro e Recife (CIDADE ESCOLA APRENDIZ, 2012). 

Todo esse contexto de projetos realizados no Brasil promoveu o que 

podemos considerar uma evolução para esse campo. Em 2011, a USP aprovou a 

criação do curso de Licenciatura em Educomunicação para o vestibular da 

Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) oferecido pela ECA-USP, a única 

licenciatura do gênero no mundo, de acordo com os coordenadores do programa 

(MANDELLI, 2009). A nova graduação prevê formar profissionais para atuar com as 

áreas de comunicação e educação, dando aulas de comunicação e desenvolvendo 

projetos midiáticos no ensino fundamental e médio. Além disso, poderão atuar na 

gestão comunicativa em espaços educativos e na assessoria de órgãos públicos que 

tratem de educação e cultura e mediação de cursos de educação a distância. Em 

dezembro de 2011, foi fundada em São Paulo a Associação Brasileira de 

Pesquisadores e Profissionais em Educomuicação, ABP Educom, que visa reunir 

pesquisadores, profissionais e estudantes interessados nas questões acadêmicas 

e/ou práticas dos elementos e processos dessa área. 
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Outra iniciativa criada para consolidar o campo da Educomunicação se deu 

no dia 5 de março de 2012, quando o Departamento de Comunicações e Artes 

(CCA) da ECA abriu inscrições para o curso de especialização lato sensu em 

Educomunicação: Comunicação, Mídias e Educação. O curso “é mais concentrado 

em disciplinas teóricas de Ciências da Comunicação e Educação, para que 

profissionais que já possuem nível superior em qualquer área do saber possam 

atuar de uma maneira consciente com os meios de comunicação” (TEIXEIRA, 2012). 

Na Baixada Santista, o movimento para a consolidação desse campo ainda 

caminha a passos tímidos. É difícil encontrar projetos intitulados com o nome de 

Educomunicação, mas é possível se deparar com diversos trabalhos que vêm sendo 

desenvolvidos na perspectiva da educação para os meios de comunicação. 

Por fim, é possível perceber que a Educomunicação já conquistou seu 

espaço no Brasil e no mundo. Atualmente, esse é um campo que está em alta 

quando se fala em novos modelos de educação. 

 

 

1.4 A Educomunicação no primeiro e segundo setor: panorama e 

perspectivas 

 

Com a rápida evolução das novas tecnologias, o acesso à informação tem 

se tornado cada vez mais rápido e os meios de comunicação cada vez mais 

populares, principalmente a TV e a internet. Porém, mesmo com essa rápida 

transformação, percebe-se que os receptores não dominam e muito menos 

conseguem lidar com a velocidade e quantidade de informações que são emitidas 

por esses meios. Assim, a relação comunicação e educação é atualmente um dos 

principais focos de atenção da sociedade contemporânea, e é sob essa perspectiva 

que a Educomunicação tem conquistado os diversos setores da sociedade. 

Conforme abordado no subcapítulo anterior, foi no terceiro setor que a 

Educomunicação praticamente nasceu e se consolidou no Brasil como campo de 

estudo e ação social, e que somente a partir do século XXI é que esse conceito 

passou a ser reconhecido e referendado pelo poder público e privado. 

A primeira experiência educomunicativa patrocinada pelo poder público 

aconteceu no espaço do Ensino Fundamental e Médio com a finalidade de combater 

determinados problemas no ambiente escolar, como, por exemplo, a redução da 
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violência nas escolas. Para tanto, foi desenvolvido o projeto Educom.rádio - 

Educomunicação pelas ondas do rádio, que, conforme já citado anteriormente, foi 

sancionado em 2004, pela prefeita Marta Suplicy, sob o número 13.941, mais 

conhecida como Lei Educom, que definia o conceito de Educomunicação como 

política pública no município de São Paulo . A lei foi regulamentada em 2005, pelo 

então prefeito José Serra. Tanto o projeto de lei quanto o projeto de regulamentação 

contaram com a assessoria do coordenador do Núcleo de Comunicação e Educação 

da ECA/USP, professor Ismar de Oliveira Soares, que foi responsável pela 

implantação do projeto Educom.rádio em 455 escolas de Ensino Fundamental da 

Prefeitura. 

Em dezembro de 2009, o secretário da Educação, Alexandre Alves 

Schneider,  editou a Portaria nº 5.792, que definiu as normas complementares e 

procedimentos para a implementação de projetos educomunicativos nas escolas 

municipais de Educação Infantil – Emeis; Escolas Municipais de Ensino 

Fundamental – Emefs; Centros Integrados de Educação de Jovens e Adultos – 

CIEJAs; Escolas Municipais de Educação Especial – EMEEs e nas Escolas 

Municipais de Ensino Fundamental e Médio – EMEFMs na cidade de São Paulo. 

Devido ao projeto, cada escola passou a receber um kit de produção 

radiofônica que permitia a montagem de um pequeno estúdio dotado de antena 

transmissora em condições de cobrir uma área entre 200 e 300 metros de raio, 

chegando a atingir quase toda a comunidade no entorno da escola. O projeto 

Educom.rádio mobiliza grupos de alunos que se voltam para a produção midiática e, 

em muitos casos, abordam sobre temas como o resgate da memória de professores 

e personalidades do bairro, ou sobre a vida na escola e sua relação com a 

comunidade, ampliando assim as formas de expressão e movimentando os recreios 

(SOARES, 2011a). 

De acordo com a Lei, entende-se por educomunicação 

(...) o conjunto dos procedimentos voltados ao planejamento e 
implementação de processos e recursos da comunicação e da informação,  
nos espaços destinados à educação e à cultura, sob a responsabilidade do 

Poder Público Municipal, inclusive no âmbito das Subprefeituras e demais  

Secretarias e órgãos envolvidos (SÃO PAULO, 2012). 
 

Dentre os principais objetivos do programa, destacam-se: “desenvolver e 

articular práticas de educomunicação, incluindo a radiodifusão restrita, a 

radiodifusão comunitária, bem como toda forma de veiculação midiática, de acordo 
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com a legislação vigente, no âmbito da administração municipal”; “incentivar 

atividades de rádio e televisão comunitária em equipamentos públicos”; “desenvolver 

ações de cidadania no campo da educomunicação dirigidas a crianças e 

adolescentes”; além de “aumentar o vínculo estabelecido entre os equipamentos 

públicos e a comunidade, nas ações de prevenção de violência e de promoção da 

paz, através do uso de recursos tecnológicos que facilitem a expressão e a 

comunicação”. Cabe ainda ao poder municipal, “capacitar, em atividades de 

educomunicação, os dirigentes e coordenadores de escolas e equipamentos de 

cultura do Município” (SÃO PAULO, 2012). 

Outro projeto que utiliza o conceito da Educomunicação, mas não faz 

referência a esse campo em sua nomenclatura, é o programa “Rádio Escola 

Independente”, que é desenvolvido pela rede estadual de ensino do Mato Grosso 

onde foi sancionada e publicada no diário oficial a Lei de nº 8.889/08, de autoria do 

deputado estadual Alexandre Cesar, que dispõe sobre a implementação do 

programa por meio de mini-estações de rádio, em cada unidade escolar, onde os 

alunos possam trabalhar todas as áreas de ensino de forma interativa e dinâmica. O 

programa prevê a atuação integrada entre a Secretaria de Estado de Educação 

(Seduc) com a direção das escolas, grêmios estudantis e entidades interessadas em 

desenvolver o trabalho com as rádios. 

O objetivo desse programa vai ao encontro com o que recomenda a nova 

LDB e os parâmetros curriculares para o Ensino Fundamental que traz diversos 

benefícios aos estudantes, como o “desenvolvimento da criatividade, o senso de 

responsabilidade, a promoção da educação ambiental na escola de forma 

interdisciplinar, o estímulo ao exercício da cidadania, o combate à violência e o 

favorecimento à cultura de paz no ambiente escolar” (LEI SOBRE..., 2008).  

Para o deputado Alexandre Cesar, que estruturou e apresentou o projeto, a 

Educomunicação “designa todos os esforços realizados pela sociedade no sentido 

de aproximar os campos da cultura, comunicação e educação ” (LEI SOBRE..., 

2008). 

Além desses programas desenvolvidos em diferentes regiões, a primeira 

iniciativa do primeiro setor desenvolvida em âmbito nacional aconteceu no Ministério 

do Meio Ambiente, a partir da Lei Federal 9.795, de 1999, que instituiu a Política 

Nacional de Educação Ambiental que motivou a criação de programas voltados para 
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educação ambiental. Em 2003 os órgãos gestores dessa política (Ministério do Meio 

Ambiente e Ministério da Educação) recriaram o Programa Nacional de Educação 

Ambiental (ProNEA) tendo como referência a “Comunicação para a Educação 

Ambiental” (BRASIL, 2008). 

As discussões sobre um programa de comunicação socioambiental que 

tivesse como base a construção aberta e participativa entre o governo e a sociedade 

começaram em outubro de 2004, na I Oficina Nacional de Comunicação e Educação 

Ambiental, que aconteceu em Brasília, promovida pelo Departamento de Educação 

Ambiental - DEA/MMA. Os princípios e objetivos dessas discussões se 

encaminharam para a construção de um programa de educação socioambiental sob 

a perspectiva da Educomunicação que foi lançado em 2005. 

A Educomunicação aproxima o campo da Educação Ambiental à 
perspectiva de uma comunicação popular educadora, autonomista e 

democrática. (...) 
Uma política de comunicação ambiental baseada nos princ ípios da 
democratização, promoção da autonomia e emancipação, se materializa 

quando há condições de inclusão ampla no direito à comunicação, que 
significa não só poder ter acesso à informação e aos bens culturais  
mediatizados ou não,  mas também acesso à participação na criação e na 

gestão dos meios de comunicação. (BRASIL, 2008, p. 9). 
 

A Educomunicação Ambiental se refere “ao conjunto de ações e valores que 

correspondem à dimensão pedagógica dos processos comunicativos ambientais, 

marcados pelo dialogismo, pela participação e pelo trabalho coletivo” (BRASIL, 

2008, p. 10). 

Considerando os princípios do ProNEA, a Educomunicação Ambiental 

estabelece os seus princípios em: “Compromisso com o diálogo perma nente e 

continuado”; “Compromisso com a interatividade e produção participativa de 

conteúdos”; “Compromisso com a transversalidade”; “Compromisso com o 

Encontro/Diálogo de Saberes”; “Compromisso com proteção e valorização do 

conhecimento tradicional e popular”; “Compromisso com a democratização da 

comunicação e com a acessibilidade à informação socioambiental”; “Compromisso 

com o direito à comunicação”; “Compromisso com a não discriminação e o respeito à 

individualidade e diversidade humana”  (BRASIL, 2008, p. 21-23). 

A Educomunicação Ambiental ou Socioambiental é uma expressão nova que 

nos últimos anos vem conquistando espaço na área de Educação Ambiental e até 

mesmo no campo da Educomunicação. Percebe-se que a adaptação do termo 

Educomunicação voltado à área ambiental engloba as áreas de Comunicação, 
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Educação e Ciência Ambiental, o que demonstra mais uma vez o quanto esse 

campo é flexível e perpassa toda e qualquer área ou ciência, ou seja, esse 

envolvimento entre a Educomunicação e outra ciência (o que se pode considerar 

como uma terceira ciência) comprova ainda mais o conceito de que esse campo é 

por si só interdisciplinar. 

Outro que fez uso da linguagem midiática como prática educativa em âmbito 

nacional é o Programa Mais Educação, que tem o intuito de aumentar a oferta 

educativa nas escolas públicas por meio de um plano de educação integral com 

atividades optativas trabalhadas fora do horário escolar que são agrupadas dentro 

de dez macrocampos, que são: acompanhamento pedagógico, meio ambiente, 

esporte e lazer, direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e 

promoção da saúde, Educomunicação, educação científica e educação econômica. 

Criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007, o Programa Mais Educação 

é coordenado pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD/MEC), em parceria com a Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC) e 

com as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, e é operado pelo 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), e o Fundo Nacional de  

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 

O programa tem por objetivo fomentar atividades que melhorem o ambiente 

escolar. Para tanto, teve como referência os estudos desenvolvidos pelo Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (Unicef), com base na Prova Brasil de 2005, em que 

se destacou o uso do Índice de Efeito Escola – IEE, que indica o impacto que a 

escola pode ocasionar na vida e no aprendizado do aluno, levando-se em 

consideração informações socioeconômicas do município no qual a escola está 

localizada. 

Dessa forma, foi demarcado inicialmente que a área de atuação do 

programa seria para atender, em caráter prioritário, as escolas que apresentassem 

baixo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), e estivessem situadas 

em capitais e regiões metropolitanas. O programa teve inicio em 2008, com 

participação de 1.380 escolas, em 55 municípios, nos 26 estados e mais o Distrito 

Federal, e beneficiou 386 mil estudantes. Em 2009, ampliou as atividades para 5 mil 

escolas, em 126 municípios, e atendeu  a 1,5 milhão de estudantes. Ao longo de 

2010, atendeu a 10 mil escolas e beneficiou três milhões de estudantes.  
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As escolas que adotam o programa passam a receber do Governo Federal 

recursos e kits de materiais para auxiliar no desenvolvimento de cada atividade. O 

macrocampo da Educomunicação engloba as seguintes atividades: Jornal-escola, 

Rádio escolar, História em quadrinhos, Fotografia e Vídeo. De acordo com a ementa 

da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (2009, p. 14), o 

conceito de Educomunicação significa a criação de “ecossistemas comunicativos  

nos espaços educativos, que cuidem 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”. 

O professor Ismar de Oliveira Soares considera que a Educomunicação é 

como uma aspiral crescente, que vai expandindo a sua presença e conquistando 

espaço em nível nacional, que, segundo ele, “em 10 anos poderemos ter políticas 

públicas relacionada à educomunicação em todos os municípios brasileiros” (I 

FÓRUM PARANAENSE DE EDUCOMUNICAÇÃO, 2011). Já o secretário executivo 

da Rede de Comunicação, Educação e Participação (CEP), Alexandre Sayad, 

considera como urgente o poder público e as organizações reconhecerem e 

enxergarem a Educomunicação “sob a ótica do direito à comunicação”, pois, de 

acordo com ele, “as ações que abarcam o tema são ainda muito pontuais. As 

organizações deveriam atuar em rede e a política tem que ser pensada de forma 

integrada” (PORTAL APRENDIZ, 2010). Ou seja, entende-se que, além da 

participação do Governo, é necessário que todos os setores da sociedade, como 

organizações privadas e do terceiro setor, estejam relacionados e dialoguem, o 

mesmo conceito da Educomunicação para que este campo se fortaleça e seja 

realmente reconhecido como campo de mudança social. Para tanto, ainda se 

percebe um tímido desenvolvimento da Educomunicação no ambiente corporativo, 

mas que devido à nova mentalidade das organizações, motivadas pela onda da 

responsabilidade social empresarial, esse conceito tende a ampliar até mesmo para 

auxiliar na mudança de comportamento do individuo. 

A Educomunicação no âmbito empresarial passou a ser pensada a partir da 

trágica realidade que enfrentamos nos dias atuais, que é a falta de sentido e prazer 

que o ser humano atribui às ati vidades corriqueiras do seu dia a dia (MONTEIRO, 

2012), que são estimuladas pelas ações mecânicas realizadas em nossa rotina.  

Esse comportamento humano prevalece também no ambiente empresarial, que na 

realidade é um dos principais lugares em que ele se desencadeia, devido à lógica 
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predominante na maioria das organizações, que é o foco na produção e no lucro 

para a conquista do mercado. 

Esse é um cenário que teve sua origem com o inicio da revolução industrial 

quando as organizações tinham o foco somente na obtenção dos lucros e resultados 

e, para tanto, submetia as pessoas envolvidas à organização a essa obsessão pelo 

trabalho, o que resultaria na transformação do ser humano que conhecemos hoje, 

alienado e escravo de um sistema capitalista (MONTEIRO, 2012).  

Entretanto, em meio a esse contexto, observa-se que na sociedade 

contemporânea tem início um movimento para o sentido da humanização, 

despertado inicialmente por órgãos não governamentais e que tem sido cada vez 

mais considerado pelo ambiente empresarial. Nesse caso, percebe-se que a 

aceitação das instituições do segundo setor por esse sentido humanístico se dá pelo 

envolvimento de pensadores e estudiosos do meio corporativo que têm se dedicado 

ao tema da pessoa como fator central e importante para o desenvolvimento da 

empresa. Em consequência ao “boom humanista”, surge o conceito da 

Responsabilidade Social Empresarial, que tem sido cada vez mais adotado num 

panorama mundial como forma de ver e gerir as organizações (MONTEIRO, 2012),  

A empresa que adota o conceito da Responsabilidade Social passa a ser 

uma entidade comprometida com a construção de uma sociedade melhor, 

abrangendo esse conceito aos clientes, colaboradores, acionistas e comunidade, 

enfim, todos os públicos que interagem com a organização. O sentido humanístico, 

no âmbito empresarial, corresponde ao espaço que a organização concebe aos seus 

públicos para que eles se envolvam e participem dos projetos e ações desenvolvidos 

pela empresa, colaborando de forma ativa para a missão e visão, a fim de 

fortalecerem a identidade corporativa.  

A organização que se atreve a ser autenticamente humana funciona, em 

palavras de Peter Senge, como uma comunidade consciente, um organismo 
vivo onde tudo comunica, porque tudo é significativo,  tudo é parte de seu 
projeto comum e missão global. É nesse sentido que a empresa, em seu 

exercício de consciência, promove uma mudança de paradigma quanto à 
comunicação. Se a mentalidade cartesiana e racionalista vê a comunicaçã o 
empresarial como produção de uma coleção de mídias, de boletins  

informativos e jornais murais - tarefa vista como específica do 
"departamento de comunicação"-, a concepção humanista define a 
organização como uma entidade viva e dinâmica que se comunica 

constantemente, em cada uma de suas ações e realidades. A arquitetura 
dos edifícios e salas, as cores, o material corporativo e promocional, a 
gestão, as ações e conversas dos funcionários - que passam a ser os  

"publicitários vivos" da marca - são elementos comunicadores da essência 

da empresa (MONTEIRO, 2012). 
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É nesse sentido de organismos vivos que Paulo Monteiro considera a 

interação sinérgica e construtiva entre as diversas áreas de uma organização um 

ecossistema comunicativo, em que todas as partes se comunicam entre si, de forma 

integrada e conjunta. Para o autor, o sentido da palavra comunicar vai muito além de 

uma transmissão unilateral de informações, mas está sim relacionada à palavra 

latina “communio”, que carrega o significado de comunhão, no sentido de 

movimentar juntos. Para tanto, em suas palavras, “o ato comunicativo deve 

pressupor um compromisso ético, ‘educativo’, com a pessoa, e por outro lado, o 

exercício da educação deve ser um encontro, uma experiência de ‘communio’, de 

verdadeira comunicação, para que se cumpra realmente a meta educacional”.  

Soares (apud VERONESE, 2008) afirma que as empresas têm adotado o 

conceito da educação corporativa, que oferece cursos para a capacitação do 

funcionário. O autor analisa que apesar dessas iniciativas no campo educativo, 

internamente a Educomunicação nas empresas ainda não é realizada plenamente 

devido a existência de hierarquia. Por esse motivo, muitas vezes o processo de 

educação empresarial que é adotado, normalmente se baseia no sentido da 

educação bancária, pois tem como objetivo moldar o comportamento do funcionário 

ao que a empresa acredita ser ideal, agindo de forma autocrática sem deixar que o 

funcionário exponha o que realmente pensa sobre a empresa. 

Por outro lado Paulo Monteiro (2012) acredita que a Educomunicação se 

desenvolve no segundo setor, a fim de tornar as organizações ecossistemas 

comunicativos, que ajudem a desenvolver sujeitos críticos e participativos do grupo 

ao qual pertencem. A Educomunicação empresarial trata -se então de uma ação 

ética de comunicação voltada às pessoas envolvidas com a organização, que tem o 

intuito de transformá-las em indivíduos participativos das ações e projetos que a 

organização desenvolve. Isso faz com que esses indivíduos interajam com as 

diversas áreas da empresa, possibilitando a sua auto-realização. 

O autor Paulo Monteiro (2012) indica alguns principais campos de ação em 

que a Educomunicação empresarial pode ser aplicada, como: 

- A (re)afirmação ou (re)construção de uma identidade corporativa sólida:  
não se pode pensar em formar um espaço significativo sem uma clareza do 
que é a organização, qual a sua essência e identidade, quais seus valores e 

colunas, qual sua missão e visão. Esses elementos de identidade devem 
ser "re-lidos e re-definidos" com a participação dos membros da empresa,  
para que sejam parte de suas vidas e, portanto, tenham sentido.  
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- Formação e educação dirigida às pessoas da empresa, que englobem 

temas básicos para o desenvolvimento humano e social, tais como: 
inteligência emocional, liderança, comunicação, ética, entre outros. Esses 
temas devem ser oferecidos de maneira participativa, implicando os 

funcionários com a vida diária da organização, a partir de aplicações 
práticas das reflexões feitas e dos temas dialogados.  
- Busca da integração entre pessoas e empresa através de unidades 

educativas, meios de comunicação e tecnologia da informação, processos e 
práticas organizacionais que levem a tal alinhamento. 
- Educação e capacitação que busquem formar os funcionários como 

pensadores e arquitetos dos meios de comunicação e das tecnologias da 
informação, a partir de um melhor conhecimento e leitura de tais  
instrumentos. 

 

Assim como qualquer proposta de ação que venha a ser desenvolvida em 

uma organização, a Educomunicação empresarial deve inicialmente partir para uma 

pesquisa que pretenda diagnosticar a realidade do ambiente, para em seguida 

planejar a execução e o monitoramento dessas ações, a fim de definir quais serão 

as ações e como elas serão elaboradas, para que no final seja feito uma avaliação 

de conclusão do projeto. É importante que para a realização de um bom trabalho 

nessa área, a empresa tenha cautela e siga uma cronologia para nortear a tomada 

de decisões e dar mais razão às etapas do trabalho. 

Entretanto, outra forma de participação da Educomunicação no ambiente 

corporativo, tem acontecido por meio de ações voltadas ao público externo da 

empresa, o que atualmente tem se tornado uma prática comum por parte das 

organizações, que é a sua participação, seja como patrocinador ou realizador, de 

projetos que se utilizam dos meios de comunicação para a educação nas escolas ou 

comunidades, inclusive por meio do conceito da Responsabilidade Social 

Empresarial. 

Estão sendo realizadas atividades significativas à medida que o setor 
empresarial está descobrindo a ação de organizações sociais voltadas para 

o campo da educação pela comunicação. Algumas ONGs, como a Cidade 
Escola Aprendiz, em São Paulo, e a Cipó, na Bahia, têm o apoio de 
empresas cujos especialistas e líderes t rabalham com o c onceito de gestão 

participativa e, olhando para sociedade, identificam a melhor forma de 
encarar o problema da educação não-formal. As empresas têm cumprido 
um papel substancial porque essas organizações não vingariam caso não 

contassem com o apoio delas. Nesse sentido, também é importante a 
criação de redes que unem educomunicadores, como a Rebea (Rede 
Brasileira de Educação Ambiental), a CEP (Comunicação, Educação e 

Participação) e a GIP (Gerência de Informática Pedagógica) da Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação. A discussão em torno do modo mais  
adequado de apoiar programas com caráter educomunicativo evolui com 

muita rapidez no âmbito das empresas (SOARES apud VERONESE, 
2008). 
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Em suma, se as organizações considerarem a Educomunicação como um 

comprometimento a uma comunicação de qualidade, cada vez mais elas associarão 

a sua marca a projetos que adotem os seus métodos. E como gestão interna a 

Educomunicação pode ser uma ótima ferramenta para combater o desafio constante 

das empresas em manter bons profissionais e aproveitar as suas idéias e talentos 

para desenvolver melhor as atividades da empresa. 

Por fim acredita-se que, embora este ainda seja um campo em ascensão, as 

práticas da Educomunicação jamais estiveram tão presentes em escolas e 

comunidades, seja no primeiro, segundo ou terceiro setor. Mesmo assim há de se 

concordar com a posição do Secretário Executivo da CEP que considera urgente o 

reconhecimento dos setores da sociedade sobre a Educomunicação, pois ainda são 

poucos os programas desenvolvidos por políticas públicas (PORTAL APRENDIZ, 

2010). Conforme citado, apenas quatro integram a lista de programas 

educomunicativos no âmbito do primeiro setor e somente um no Ministério da 

Educação. E quanto às empresas, são poucos os relatos e estudos desenvolvidos 

nesse campo, por isso é importante que os seus representantes comecem a discutir 

a Educomunicação com outros órgãos e associações do meio empresarial, como 

Soares (I FÓRUM PARANAENSE DE EDUCOMUNICAÇÃO, 2011) afirma que está 

sendo discutida com a Associação Brasileira de Relações Públicas (ABRP) uma 

plataforma para se trabalhar a Educomunicação nos espaços empresariais.  
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2 – Sobre a Comunicação Comunitária a as Relações Públicas 
Comunitárias: contexto e fundamentos 

 

2.1 A Essência da Comunicação 

 

Um simples ato cidadão de um dia comum de eleição, assim como um dia 

corriqueiro no trabalho, na escola, na feira ou até mesmo no âmbito familiar, faz 

parte do meio ambiente social da comunicação. Isto acontece por que a 

comunicação está presente em todo lugar e representada de diversas formas. A 

comunicação é uma necessidade básica do ser humano, que necessita utilizá -la 

para estar sempre conectado com a vida. Segundo o estudioso paraguaio Juan E. 

Diaz Bordenave (1985), que explica o meio ambiente social da comunicação, a 

sociedade e a comunicação são uma coisa só, e uma não existe sem a outra, da 

mesma forma que uma influi sobre a outra, estabelecendo uma relação de 

dependência entre ambas. Sem a comunicação as pessoas estariam em mundos 

isolados, fechadas em si mesmo. Logo, percebe-se que sociedade e comunicação 

são paralelos do mundo contemporâneo e que nenhuma atividade humana é 

exercida sem algum tipo de comunicação. 

No entanto, sabemos que para que a comunicação aconteça é necessário 

que haja uma troca de mensagem entre emissor e receptor. O ato de comunicar é 

um ato de interação, em que necessariamente ocorre uma troca de informações, 

experiências e sentimentos que impactam diretamente (talvez não de uma forma tão 

perceptível) no desenvolvimento humano (BORDENAVE, 1985). 

É nesse contexto dinâmico e de múltiplas relações, que então admitimos 

que o campo da comunicação é por si só um campo de transdisciplinariedade, pois 

de acordo com o pensamento das autoras Sartori e Soares (2005) este campo 

transita por diferentes áreas do conhecimento humano, incorporando o espírito 

transdisciplinar, o que lhe confere uma vitalidade única no transcorrer das fronteiras 

disciplinares. 

Complementando essa ideia, Armand Mattelart e Michelle Mattelart (2000, 

p.10), em Histórias das Teorias da Comunicação compreendem que a comunicação 

é um campo 

[...] de observação científica que, historicamente, se inscreveu em tensão 

entre redes físicas e imateriais, entre o biológico e o social,  a natureza e a 
cultura, os dispositivos técnicos e o discurso, a economia e a cultura, as 
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perspectivas micro e macro, o local e o global, o ator e o sistema, o 

indivíduo e a sociedade, o livre-arbítrio e os determinados sociais.  
 

Partindo dessa premissa das inter-relações do campo da comunicação, é 

necessário antes analisar e compreender o sentido etimológico da palavra 

comunicação, que está diretamente relacionado com a sua essência e ação. Oliveira 

(2012) considera que a comunicação pode ser entendida a partir de dois sentidos 

que revelam diferenças fundamentais para divergentes propósitos dos agentes da 

comunicação. A origem da palavra vem do latim comunicare, que significa 

comunhão, tornar comum, partilhar de alguma coisa. 

Nessa perspectiva o primeiro sentido é entendido como transitivo e, de 

acordo com Sartori e Soares (2005), está relacionado a ideia de ‘transmitir’ algo, 

‘divulgar’, ‘persuadir’,  ou seja, enquanto um fala o outro escuta e, complementando, 

Oliveira (2012) entende-o no aspecto de informar ou dar conhecimento de algo às 

pessoas. Esse sentido estabelece uma relação vertical de poder e hierarquizada, em 

que o que o emissor é o que detém o conhecimento e o receptor absorve o que é 

transmitido, agindo como um “recipiente vazio que vai ser enchido pelos conteúdos 

informacionais do primeiro” (OLIVEIRA, 2012, p.2). 

O segundo sentido da palavra comunicação é tido por Sartori e Soares 

(2005) como reflexivo, e está relacionado ao significado de ‘tornar comum’, 

‘comunhão’ e ‘partilhar’. É entendido como um processo horizontal, baseado no 

diálogo e que favorece a participação ativa dos agentes do processo 

comunicacional, o receptor e o emissor. Essa característica permite uma troca entre 

esses agentes, ou seja, o emissor pode ser receptor, assim como o receptor pode 

ser emissor, de forma que ambos possam emitir e receber mensagens, e 

reinterpretá-las na construção de um significado com base no contexto da sua 

realidade. 

A comunicação seria um agir, um comportamento, uma expressão humana 
observável e identificável. No agir comunicacional, as ações são orientadas 
para o entendimento mútuo, o ser que inicia o processo comunicacional é 

também produto dos processos de socialização (SARTORI; SOARES 
2005, p.3).  

 

Os estudos sobre as etapas da comunicação humana analisam essa 

relação entre receptor e emissor em todas as fases da comunicação, desde a época 

pré-histórica até os tempos da comunicação de massa. Não cabe neste momento 

analisarmos a relação entre receptor/emissor nesse processo evolutivo, porém é 
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interessante considerarmos o período do aparecimento e aceitação da imprensa 

que, em antigos relatos, como os de Defleur e Ball-Rokeach (1993) que demonstram 

como a comunicação humana se tornou intensa e que, atualmente, está se tornando 

cada vez mais dinâmica. 

Na obra citada, esses autores fazem um breve resumo das principais 

transições dos veículos de comunicação de massa, a começar pelo telégrafo, que foi 

um veículo importante para o surgimento de novas tecnologias, seguido pelo 

cinema, rádio, e televisão. Não nos apegaremos a datas especificas, pois a 

realidade apresentada na obra condiz aos norte-americanos e sabemos que o 

período de introdução desses veículos comparado ao Brasil é um pouco diferente. O 

fato é que essas  

‘revoluções’ da comunicação têm estado ocorrendo através de toda a 
existência humana. Cada uma proporcionou um meio pelo qual 

significativas mudanças poderiam ser trazidas para o pensamento humano,  
a organização da sociedade e a acumulação de cultura. [...] Cada um 
desses veículos aumentou a disponibilidade diária total de oportunidades 

de empregar a linguagem para a pessoa comum. (DEFLEUR; BALL-
ROKEACH,1993, p.41) 
 

A sociedade contemporânea vive em constante mutação e os meios de 

comunicação proporcionaram uma mudança de comportamento irreversível, como 

Defleur e Ball-Rokeach (1993, p.42) analisam 

Às vezes é difícil determinar quais mudanças são importantes. [...] a 
introdução do jornal, do receptor de rádio e do televisor na casa do cidadão 
comum representa uma mudança tecnológica que tem maior significado 

para as pessoas comuns do que nossos maiores feitos nas fronteiras da 
ciência. [...] O televisor, entretanto, é um recurso tecnológico que exerce 
impacto imediato e direto. As crianças de nossa sociedade gastam mais  

tempo, em média, assistindo o que ele tem a oferecer do que passam na 
escola! Assim o televisor e os outros veículos  são novidades em torno das 
quais seres humanos organizam suas vidas em modelos diferentes do que 

jamais ocorrera no decorrer de nossa evolução.  

 

Em suma, os meios de comunicação estão se tornando cada vez mais parte 

fundamental da vida humana. Esses veículos são dinâmicos e favorecem a 

informação e o conhecimento instantâneo. Na realidade atual, as pessoas estão 

cada vez mais se comunicando por meio dos aparelhos eletrônicos ou digitais e 

esses recursos proporcionam uma interação muito maior do que as anteriores, o que 

implica o ir e vir de informações se tornarem cada vez mais comum, de forma a se 

obter uma participação mais ativa dos sujeitos que participam do processo 

comunicativo. 
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Entretanto, a comunicação na sociedade nem sempre foi tão atuante na 

vida das pessoas como na sociedade contemporânea. No período pós e durante a 

Ditadura Militar (década de 50 a 80), a sociedade brasileira sofreu com à repressão 

a liberdade de expressão o que, conforme veremos no capitulo seguinte, refletiu não 

somente nos movimentos da sociedade, mas também desencadeou novas formas 

de comunicação. 

 

 

2.2 Comunicação Comunitária: análise e contexto 

 

Antes de iniciarmos a contextualização sobre comunicação comunitária, 

popular e alternativa, precisamos analisar o contexto histórico em que se chegou a 

essa mudança na forma da comunidade se comunicar. 

No período pós e durante a ditadura militar, que aconteceu entre 1964 a 

1985, a sociedade brasileira sofreu com a repressão à liberdade de expressão, que 

restringiu ao povo o direito à cidadania e reprimiu com violência todos que eram 

contra os ideais do governo. A época do regime militar no Brasil teve como principais 

características a forte censura aos meios de comunicação e ao sistema educacional, 

o silêncio da sociedade em geral, que era coibida de expressar qualquer 

descontentamento com o governo, e com o desenvolvimento econômico acelerado 

apoiado pelas indústrias, que não beneficiava a classe trabalhadora. Os 

profissionais das áreas da comunicação e da educação, idealistas e opositores ao 

Estado, foram proibidos de exercerem suas funções, sendo por vezes demitidos, 

torturados ou exilados. 

Passado esse período de repressão, começam a surgir no Brasil as 

primeiras manifestações populares emergentes da ação das classes subalternas 

que foram sufocadas pela repressão e, com isso, fazendo nascer a vontade e 

necessidade de lutar pela cidadania e direitos humanos.  

No entanto, Peruzzo (1989) analisa que esses movimentos populares 

sempre existiram ao longo da história da humanidade. Porém, em meados da 

década de 80, logo após o término da ditadura militar no país, é que esses 

movimentos começam a surgir e se estruturar como forma de lutas sociais. Em outra 

obra, Comunicação nos movimentos populares: a participação na construção da 
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cidadania, Peruzzo (2004, p.30) reafirma o contexto histórico em que surgem esse 

movimentos 

No final da década de setenta, setores das classes subalternas, que 
durante 21 anos de ditadura (1964-1985) se viram afastados do acesso 
pleno à cidadania, começam a denunciar, a resistir, a organizar-se em 

torno da reivindicação de seus direitos. É quando “novos personagens 
entram em cena”, constituindo-se no Brasil inteiro, nos últimos anos 
daquela década e nos anos oitenta, milhares de novos movimentos sociais  

populares e sindicais. 
 

A autora analisa os movimentos ao longo de quatro fases, que não 

necessariamente seguem uma ordem linear ou cronológica, mas são tidas como 

estágios diferentes dos movimentos populares. Esse período, no final da ditadura 

militar, representa a fase das grandes manifestações, em que a população passou a 

ocupar os espaços públicos e a mídia a reivindicar, denunciar e até se opor ao 

sistema. Numa segunda fase, os movimentos dedicam-se à sua própria 

organização. Nesse momento, eles já não aparecem muito nos meios de 

comunicação e passam por um período de decadência em que muitos movimentos 

se acabam, ou por falta de estrutura ou por que já atingiram o seu objetivo. 

Entretanto, para a autora, o que estava acontecendo era uma mudança na forma e 

na qualidade da atuação. 

A terceira fase, ainda segundo Peruzzo, acontece no final dos anos 1980 e 

inicio dos anos 1990, quando os movimentos sociais começam a se transformar em 

micro organizações mais abrangentes, sob a necessidade de unir forças. É então 

que começam a surgir as federações e associações de moradores, os conselhos 

populares, entre outros. Nesse período, os movimentos começam a aceitar a 

participação do governo nas discussões e, por outro lado, o Estado também passa a 

reconhecer essas organizações e a sua representatividade na sociedade. 

Numa quarta e última fase, as organizações sociais, com objetivo de se 

tornarem mais eficazes, começam a formar parcerias com os órgãos públicos de 

todas as esferas e também com empresas, organizações não governamentais 

(ONGs) e outras instituições. “Essa é uma fase em que os movimentos são mais 

pluralistas, ao mesmo tempo que, cada vez mais, se acentuam os interesses dos 

partidos políticos [...]” (PERUZZO, 2004, p.43). 

Peruzzo (2004) ainda analisa os tipos de movimentos sociais populares, e 

como esses movimentos se agrupam e explica a diferença entre os movimentos de 

âmbito urbano e rural. Neste caso, é interessante compreendermos as causas de 
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lutas dos movimentos populares urbanos, que, conforme a autora, são: ligados aos 

bens de consumo coletivo, que tratam sobre as reivindicações de melhorias nos 

campos dos transporte coletivo, saúde, educação etc; envolvidos na questão da 

terra, relacionados às lutas pela reforma agrária e acesso à terra; relacionados com 

as condições gerais da vida, que pleiteiam melhores condições de moradia, 

preservação do meio ambiente, entre outros; motivados por desigualdades sociais; 

dedicados à questão trabalhista; voltados à defesa dos direitos humanos; e 

vinculados a problemas específicos, como associações de catadores de lixo, 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, e outros voltados a 

determinados segmentos da população. 

Esta mudança de perfil da sociedade, relacionada aos movimentos que se 

agrupam por determinadas causas, repercutiu no ato do comunicar, que começou a 

desenvolver um novo estilo de comunicação para essas manifestações que devido a 

ação dos grupos populares foi chamada de comunicação popular.  

Outra análise sobre o surgimento da comunicação alternativa ou popular 

está relacionada ao fato de que, nesse período em que começaram a surgir os 

movimentos sociais, havia poucas opções de redes de informações, e as poucas 

que existiam eram monopolizadas, por isso exibiam apenas a informação que lhes 

convinham. Conforme explica Raquel Paiva (2003, p.135) 

A premência por veículos de comunicação alternativos instala-se dentro 
dum horizonte em que as grandes redes de informação passam a 
monopolizar a versão pública sobre os fatos e sobre a verdade. Trata-se do 

momento em que restam poucas opções diferentes do espectro oferecido,  
que se corporifica como oficial. A padronização do enfoque e a 
impregnação pelo consumo propiciam, no esgotamento das formas, 

também a perspectiva de opções até alijadas. Este é o panorama que 
permite a inserção de novos atores informativos e novas propostas 
comunicacionais. 

 

De acordo com Peruzzo (2006), esse modelo de comunicação não se 

caracteriza como um tipo qualquer de mídia, mas como um processo de 

comunicação de caráter mobilizador coletivo que perpassa e é perpassada por 

canais próprios de comunicação. Complementando essa visão, o teórico da 

comunicação e radialista argentino Mário Kaplún (1985 apud DIETRICH, 2011, p. 

22), afirma que a “comunicação popular é ‘libertadora, transformadora, que tem o 

povo como seu gerador e protagonista’”. 

Nesse contexto, a comunicação popular surge e se desenvolve como um 

canal de expressão e meio de mobilização e conscientização das classes 
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subalternas que reivindicavam por melhorias ligadas diretamente aos problemas que 

envolvem a sua comunidade (PERUZZO, 2007). Por esta razão, a comunicação 

deveria ser produzida por quem entendia dos problemas pelos quais aquele grupo 

enfrentava, para saber o que comunicar e como comunicar, como se receptor e 

emissor estivessem interligados. É dessa forma que acontece a comunicação 

popular, “feita por ele, e para ele, [...] visando à transformação das estruturas 

opressivas e condições desumanas de sobrevivência” (PERUZZO, 2006, p.2). 

A comunicação popular teve outras denominações, vindo a ser chamada de 

alternativa, participativa, horizontal, comunitária e dialógica, dependendo do lugar 

social e do tipo de exercício em questão. Na prática, a comunicação comunitária por 

vezes incorpora conceitos e reproduz práticas tipicamente da comunicação popular 

em sua fase original e, portanto, confundem-se (PERUZZO, 2006). Da mesma 

forma, a comunicação alternativa também se confunde com os conceitos e práticas 

da comunicação comunitária e popular (DIETRICH, 2011). 

Julia N. Dietrich (2011) explica que a comunicação alternativa surgiu por 

referência da comunicação popular, mas com o caráter de longo alcance, ou seja, 

com o intuito de ser veiculado junto aos grandes veículos de comunicação, a fim de 

abordar os conteúdos que não eram apurados pela mídia convencional, 

especialmente na época do regime militar. 

A comunicação alternativa era,  essencialmente, representada pelos jornais  
que combatiam e contestavam a ditadura nas décadas de 60 a 80.  
Simbolizada por periódicos como Pasquim (1969) e Movimento (1975),  

entre outros, tinha como proposta ser combativa, situando -se à esquerda 
da ordem vigente. Em seu ideário estavam a busca da transformação 
social e a implementação de um novo regime político, longe dos braços 

ditatoriais do governo.[...] Ao mesmo tempo, a ‘imprensa popular’ produzia 
seus veículos alternativos, como, por exemplo, o “Mulherio, produzido por 
um grupo de mulheres e que tratava a situação do público feminino na  

sociedade; e o Parantim, do Conselho Indigenista Missionário, que 
abordava a questão do índio. ” Eram grupos considerados excluídos da 
sociedade, mas com suas particularidades e direitos específicos a serem 

reivindicados. É nesse contexto plural e intercambiável que as 
comunicações popular, alternativa e comunitária coexistem. Todas as três  
compartilhando a vontade de transformação e o estar à margem 

(DIETRICH, 2011, p. 24) 
 

 

Uma das características mais marcantes da comunicação popular e 

comunitária, na sua fase original, foi a participação. Entretanto, um dos pontos que 

diferencia comunicação popular da comunitária é que esta ultima, por natureza, 
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ocupa-se de conteúdos aderentes às realidades sociais concretas de cada 

comunidade ou lugar (PERUZZO, 2007). 

Porém, o sentido político e essência são os mesmos, ou seja, trata-se de 

uma forma de expressão de segmentos excluídos da população, que visa atingir 

seus interesses e suprir necessidades de sobrevivência e de participação política. 

Entretanto, desde o final do século passado, no Brasil e, principalmente nos dias 

atuais, passou-se a empregar mais a expressão comunicação comunitária para 

designar este mesmo tipo de comunicação (PERUZZO, 2006 p. 2).  

Peruzzo (2007, p.139-140) explica a diferença entre a comunicação popular 

e a comunicação comunitária, que se deu por meio de mudanças de perfis e 

interesses.  

Historicamente, houve uma alteração interessante no que diz respeito aos 
conteúdos da comunicação popular-comunitária. Nos anos 1980 e no início 

da década de 1990, eles incorporavam o sentido e as reivindicações 
colocados pelos movimentos sociais populares, típicos daquela época, ou 
seja, tinha um caráter político “combativo”, marcadamente de denúncias 

(ao autoritarismo político, às condições de desigualdade etc.) e 
reivindicações (acesso aos bens de consumo coletivo, direito de 
participação política etc.). Nos últimos anos, apesar de continuar enfocando 

as desigualdades e carências, esses conteúdos se mostram mais plurais e 
amenos, do ponto de vista temático e político. Pode-se dizer que, no 
âmbito da comunicação comunitária, hoje em dia, t rata -se de temas mais  

variados e não somente de problemas sociais, como era a tendência 
anterior. A ênfase recai agora em informação, educação, cultura e 
prestação de serviços. É comum, por exemplo, que rádios comunitárias  

procurem contribuir para combater a violência, tirar crianças do caminho do 
tráfico de drogas, motivar pelo exerc ício da cidadania etc. Elas também 
costumam abrir espaços para a música de artistas do lugar, dar avisos de 

utilidade pública, debater assuntos de interesse local etc. Enfim, a 
comunicação comunitária é aquela que faz sentido dentro de realidades 
específicas, como produto de cada uma delas.  

 
A comunicação comunitária propõe que a informação seja moldada 

criticamente pelos próprios sujeitos, pois dessa forma quando a informação passa a 

ser produzida de forma crítica, “questionando, dialogando e reconstruindo a visão 

que tem de si mesmo e do grupo, o sujeito torna-se um elemento ativo em seu 

coletivo.” (DIETRICH, 2011, p. 31). De acordo com Dietrich (2011) na comunicação 

comunitária o equipamento comunitário é tido como instrumento de transformação 

social, no qual o indivíduo passa ter o papel de consumidor crítico das informações 

e, conforme ele reconhece e investiga essas informações com base no seu território, 

pode vir a convertê-las em propostas de ações e mudanças. Em outras palavras, 

Paiva (2003, p. 145) enfatiza a proposta do veículo comunitário 
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Um veículo comunitário deve valorizar a cultura local,  prestigiando suas 

formas. Deve necessariamente fomentar a participação da população tanto 
em projetos urbanos quanto no  próprio veículo. Promover a educação é 
ainda uma das principais diretrizes, especialmente por se tratar de lugares 

onde o acesso às instituições formais de ensino ainda é bastante reduzido.  
Entretanto, é preciso enquadrar essa preocupação educacional no 
propósito de entendimento do próprio quotidiano e da capacidade de 

transformá-lo. 

 

Para tanto, Paiva (2003) aponta a necessidade da figura de um “mediador” 

que atue nessa ligação entre a comunicação comunitária, os veículos de 

comunicação e a educação. Esse profissional que virá a trabalhar na comunidade, 

deve assumir um papel de agente social, capaz de assumir e promover a articulação 

comunitária, provocando a participação de todos os envolvidos. Dietrich (2011, p. 

31) afirma em suas palavras que “esse indivíduo, que pode ser da comunidade, não 

deve ter um papel apenas técnico. Ele deve assumir uma visão política de si mesmo, 

do contexto em que se insere e, é claro, do uso das mídias.” 

É nessa perspectiva que remetemos à comunicação comunitária uma 

função educacional na comunidade em que ela é trabalhada. Dessa forma, 

consideramos o que Dietrich (2011, p.31) explica, com base em Kaplún1 

[...] assim como existe uma educação “bancária”, na qual o aluno é um 

receptáculo do conhecimento do professor, existe também uma 
comunicação bancária, em que o receptor da informação jamais é 
convidado ou tem espaço para sua produção. [...] Para ele, este modelo 

está tão arraigado na nossa sociedade que, não raro, acaba sendo 
reproduzido pela comunidade. Assim, ele propõe uma educação (ou 
comunicação) que forme pessoas para que transformem suas realidades.  

 

Nesse sentido, consideramos a importância da comunicação comunitária  

como um “meio facilitador do exercício dos direitos e deveres da cidadania” 

(PERUZZO, 2007, p.6), que se torna um canal de expressão de uma comunidade, 

no qual os indivíduos têm a oportunidade de manifestar os seus interesses e 

mobilizar o coletivo em prol de um objetivo comum, promovendo aos envolvidos o 

direito a liberdade de expressão, o desenvolvimento da autonomia no individuo, 

visão critica sobre os meios e a adoção de uma postura democrática e horizontal.  

 

 
 

                                                 
1
  Nessa citação a autora constrói sua idéia com base na obra de Mário Kaplún, El comunicador popular, 

p. 7. Quito: Ciespal, 1985. 
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2.3 Relações Públicas: função e essência  

 

A história das Relações Públicas está relacionada ao avanço do sistema 

capitalista, e por isso sua atividade começa a se desenvolver em países capitalistas 

avançados. Muitos estudiosos afirmam que a atividade das Relações Públicas teve 

sua origem nos Estados Unidos, onde Ivy L. Lee montou o primeiro escritório de 

Relações Públicas e iniciou os trabalhos na área atuando como consultor pessoal de 

John D. Rockefeller Júnior, desenvolvendo o que chamamos hoje de Relações 

Públicas pessoais (PERUZZO, 1986). No entanto, foi nos setores empresarial e 

governamental, que essa profissão despontou e conquistou conhecimento e espaço 

na sociedade atual, sendo estes setores considerados, no âmbito acadêmico e 

mercadológico, os predominantes desta área. 

A área das Relações Públicas faz parte do campo da Comunicação Social, 

que estuda a comunicação humana e a sua relação com questões que envolvem os 

meios de comunicação de massa e a interação entre os sujeitos em sociedade. De 

todas as disciplinas que compõem o campo da Comunicação Social, as Relações 

Públicas tem como premissa básica apoiar e auxiliar todas as áreas e públicos que 

envolvem uma organização. Roberto Porto Simões (1995) afirma que o termo 

Relações Públicas possui vários significados, ou seja, ele é polissêmico, e, por isso, 

é possível encontrar várias definições a respeito desta atividade. 

A definição oficial adotada pela Associação Brasileira de Relações Públicas 

entende que a atividade é “o esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da 

alta administração, para estabelecer e manter uma compreensão mútua entre uma 

organização, pública ou privada, e seu pessoal, assim como entre essa organização 

e todos os grupos aos quais está ligada, direta ou indiretamente”. Essa definição foi 

reproduzida no Decreto nº. 63.283, de 26 de setembro de 1968, com pequenas 

alterações, que aprovam o regulamento da profissão de Relações Públicas no Brasil.  

Já a Internacional Public Relations Association – IPRA (apud SIMÔES, 1995, 

p.82), define que as  

Relações Públicas constituem uma “função” da direção de caráter 
permanente e organizado, através da qual uma empresa pública ou privada 

procura obter e conservar a compreensão, a simpatia e o concurso de todas 
as pessoas a que se aplicam. Com esse propósito, a empresa deverá fazer 
uma pesquisa na área da opinião que lhe convém (adaptando a ela, tanto 

quanto possível, sua linha de conduta política de informação, obter uma 
eficaz cooperação em vista da maior satisfação possível dos interesses 
comuns. 
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Simões (1995, p.42) define a atividade das relações públicas como “o 

exercício da administração da função (subsistema) política organizacional, enfocado 

através do processo de comunicação da organização com seus públicos”. Esta ótica 

que o autor defende está relacionada à teoria da micropolítica, que trata da relação 

de todas as variáveis existentes entre uma organização e seus públicos. Ele ainda 

explica que a ideia da função ‘subsistema’ significa o mesmo que a formação de 

grupos dentro de uma organização, o que normalmente são segregados por setores. 

Nesse caso, o setor de Relações Públicas se define como outro subsistema que tem 

a responsabilidade de transitar e apoiar os demais subsistemas existentes dentro da 

organização. 

Embora esta definição tenha um enfoque voltado para a função pol ítica das 

Relações Públicas, função esta que será esclarecida no decorrer deste capitulo, é 

possível interpretar também que esta análise de Simões, quanto a atividade das 

Relações Públicas, remete a um sentido administrativo que esta profissão agrega.  

O relações-públicas James Gruning (GRUNING; FERRARI; FRANÇA, 2011) 

afirma que constantemente encontram-se os elementos comunicação e 

administração nas definições sobre a atividade das Relações Públicas. E ainda 

segundo o estudioso a maioria das definições de relações públicas, são longas e 

complicadas (como exemplo as definições da ABRP e da IPRA), o que causa uma 

certa dificuldade de entendimento para os que desconhecem essa área. Então, 

fugindo desses padrões complexos, J. Gruning e Hunt (1984, apud GRUNING; 

FERRARI; FRANÇA 2011, p.34) definem relações públicas como sendo “a 

administração da comunicação entre uma organização e seus públicos”.  

Portanto, é nesse sentido básico, da administração da comunicação, que as 

Relações Públicas possuem a flexibilidade para atuar nos diversos segmentos e 

setores da sociedade. Para tanto, é preciso se valer do conhecimento de algumas 

técnicas, estratégias e instrumentos da comunicação para de fato desenvolver esta 

atividade. 

Além da sua definição, o profissional de relações públicas deve ter claro 

para si, as funções e teorias que embasam e regem essa atividade. Com base nas 

teorias essenciais indicadas pelos autores Ehling, White e Grunig (1992 apud 

KUNSCH, 2003a), Kunsch relaciona e indica quatro possíveis funções essenciais 

para o planejamento e gestão das Relações Públicas, que são elas: a função 

administrativa como teoria interorganizacional, a função estratégica com a teoria de 
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gerenciamento, a função mediadora com a teoria da comunicação e a função política 

com a teoria de conflitos-resoluções. 

Para um melhor entendimento dessas funções no âmbito das Relações 

Públicas, discorreremos a seguir sobre o conceito de cada. Entretanto pede-se ao 

leitor que, embora os autores citados descrevam o conceito dessas funções 

essenciais com um olhar para as organizações privadas, a sua interpretação se 

amplie para o sentido humanístico da profissão, pois é esse sentido que fundamenta 

este estudo. Portanto, entende-se a partir daqui que o sentido de organização 

compete às instituições de primeiro, segundo e terceiro setor. 

 

 

Função Administrativa 

Conforme já citado, muitos autores e estudiosos designam as Relações 

Públicas como uma função administrativa da comunicação. Kunsch (2003b) revela 

que ao longo da história da atividade das Relações Públicas, já houve algumas 

tentativas por parte dos órgãos de classe para que esta atividade fosse vinculada à 

área da administração ao invés da comunicação social. 

Sobre essa função essencial Raymond Symon (apud Kunsch, 2003a, p. 101) 

esclarece e define que as “relações públicas constituem a função administrativa que 

avalia as atitudes do público, identifica as políticas e os procedimentos de uma 

organização com o interesse público e executa um programa de ação e 

comunicação para obter a compreensão e aceitação do público.”. Completando essa 

definição João A. Ianhez (apud FRANCHON 2008, p. 3) afirma que “relações 

públicas é a comunicação na administração, no que diz respeito à sua visão 

institucional e à adequada utilização desta em todas as áreas da estrutura 

organizacional”. 

A definição de Symon e Ianhez contribuiu para que Kunsch (2003a) 

analisasse que, “como função administrativa, as relações públicas, por meio de suas 

atividades específicas, visam atingir toda a organização, fazendo as articulações 

necessárias para maior interação entre setores, grupos, subgrupos etc”. Isso resume 

o que a autora entende por função administrativa das Relações Públicas, que 

funciona como um fator de integração entre os diversos subsistemas da 

organização, onde por meio do diálogo se promove o entendimento necessário entre 
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os envolvidos, e estabelece relações seguras e de credibilidade, para que então a 

organização seja entendida como um todo perante seus públicos. 

Portanto, esta função essencial das Relações Públicas enfatiza o caráter de 

gerenciamento da comunicação assumido pela atividade, e que tem a 

responsabilidade de auxiliar a alta administração a manter-se informada sobre os 

interesses da opinião pública para ter subsídios para responder de forma efetiva aos 

seus públicos. É por isso que muitos teóricos adotam como fator essencial que as 

Relações Públicas estejam ligada diretamente à alta administração, para que elas 

funcionem como elo de integração entre as diretorias e todos os seus públicos, 

cabendo a ela gerenciar o processo comunicativo em qualquer organização que 

seja. 

 

Função Estratégica 

Em sua classificação das funções essenciais das Relações Públicas Kunsch 

(2003a) considera que a função estratégica é a responsável por contribuir como um 

valor econômico à organização, pois ajuda a atingir os seus objetivos, e estabelecer 

e cumprir sua missão, visão e valores. Para tanto, Kunsch (2003a, p.103) define que 

o exercício da função estratégica para as relações públicas significa 

 
ajudar as organizações a se posicionar perante a sociedade, demonstrando 
qual é a razão de ser do seu empreendimento, isto é, sua missão, quais são 
os seus valores, no que acreditam e o que cultivam, bem como a definir 

uma identidade própria e como querem ser vistas no futuro. Mediante sua 
função estratégica, elas abrem canais de comunicação entre a organização 
e os públicos, em busca de confiança mútua, construindo a credibilidade e 

valorizando a dimensão social da organização, enfatizando sua missão e 
seus propósitos e princípios, ou seja, fortalecendo seu lado institucional.  

 

Assim, como função estratégica as Relações Públicas tem a 

responsabilidade de assessorar os dirigentes de uma organização, identificando os 

problemas e as oportunidades relacionados à comunicação e à imagem institucional, 

e com base em pesquisas e em um planejamento adequado, encontrar as melhores 

estratégias comunicacionais para prever e enfrentar as reações dos públicos e da 

opinião pública de forma a evitar que estes afetem os negócios e o andamento da 

organização. 

As Relações Públicas trabalham com as questões que dizem respeito à 

visibilidade da empresa no ambiente interno e externo e se preocupam com a 

identidade corporativa que será formada. Nesse sentido, Ana Maria Franchon (2008, 
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p.4) entende que “a função estratégica das relações públicas está diretamente 

relacionada às escolhas da organização quanto ao seu posicionamento diante da 

sociedade”. Para tanto isto implica estar diretamente ligado também ao 

planejamento e à gestão estratégica da comunicação organizacional e que, portanto, 

deve atuar em conjunto com outras áreas da organização, de forma sinérgica com 

os seus objetivos. 

Dessa forma Franchon (2008, p.5) conclui que  

para uma atuação estratégica das relações públicas é necessário que os 
profissionais conheçam os anseios e necessidades dos públicos da 
organização, para que haja um equilíbrio de interesses em ações que 

valorizem o diálogo. Esta é a base tanto para um posicionamento 
estratégico das relações públicas, identificando cenários, como para exercer 
a função essencial que será tratada no próximo item.  

 
 

Função Mediadora 

Antes de iniciar sobre o conceito dessa função, é importante que fique claro 

a ideia do diálogo, que é o fundamento do mediador. Franchon (2008) entende que 

essa função visa o entendimento comum, ou seja, é a comunicação em si e não 

apenas no sentido único de informar. Na sua definição das funções essenciais à 

atividade das Relações Públicas, Kunsch (2003a) afirma que além de essencial, a 

função mediadora faz parte da natureza das Relações Públicas, pois está ligada ao 

estímulo do entendimento mútuo entre uma instituição e seus públicos tendo como 

alicerce a promoção do diálogo, da comunicação de mão dupla. Nesse sentido 

Kunsch (2003a, p.105) esclarece que a comunicação “é um instrumento vital e 

imprescindível para que as Relações Públicas possam mediar relacionamentos (...) 

com a diversidade de públicos, a opinião pública e a sociedade em geral”.  

Gruning (2003) defende que para se atingir um relacionamento de longo 

prazo e satisfatório entre uma organização e seus públicos, as Relações Públicas 

devem adotar o principio da comunicação simétrica. Em um estudo realizado pelo 

autor para identificar a forma como as instituições praticam as Relações Públicas 

revela quatro modelos que ele denomina de modelos da prática dessa área. Estes 

modelos são caracterizados como modelo de “agência de imprensa/divulgação”, 

“informação pública”, “assimétrico de duas mãos”, e o “simétrico de duas mãos”. O 

autor considera que os dois primeiros modelos são desequilibrados e enxergam as 

Relações Públicas como um monólogo. O primeiro “agência de 

imprensa/divulgação” tem uma atuação voltada para a publicidade, ou seja, utiliza-se 
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da propaganda para divulgar a instituição, os seus produtos e serviços na mídia de 

massa. Já o segundo “informação pública” promove a disseminação de informações 

favoráveis da instituição para a mídia de massa. 

O terceiro modelo “assimétrico de duas mãos” uti liza-se de pesquisas sobre 

o perfil e as atitudes dos públicos a fim de implantar mensagens que possam 

persuadi-los conforme os desejos da instituição. E por fim o “simétrico de duas 

mãos” também se baseia em pesquisas, mas busca o equilíbrio e o entendimento 

mútuo entre os públicos e a organização. Este modelo é considerado o mais ideal, 

ético, e eficaz. 

 

O modelo simétrico de duas mãos esclarece como tornar as relações 

públicas éticas pelo fato de definir a ética como um processo de relações 
públicas e não um como acordo a respeito de uma decisão específica.  
Como processo, as relações públicas simétricas propiciam um foro para o 

diálogo e a discussão de questões que levarão a resultados divergentes em 
razão de participarem pessoas com diferentes valores e pontos de vista. Os 
resultados devem ser éticos, mesmo não se ajustando ao sistema de 

valores de forças rivais, quando o di álogo está estruturado na base de 

regras éticas. (GRUNING, 2003, p. 88) 
 

Ainda que muitos autores considerem este último modelo o mais adequado, 

Patrícia Murphy (1991, apud Kunsch, 2003a) propõe um quinto modelo, que ela 

chama de modelo de motivos mistos. Este modelo surge da combinação do modelo 

assimétrico de duas mãos com o simétrico de duas mãos, que busca o equilíbrio e 

harmonia dos interesses nas mediações entre as instituições e os seus públicos, 

mesmo que tenham opiniões antagônicas. 

A autora deste estudo entende que, a função mediadora é a verdadeira 

essência das Relações Públicas, pois além de informar ela viabiliza o diálogo entre 

todos os membros envolvidos em uma instituição. 

 

 

Função Política 

Toda organização, seja ela qual for, além dos seus objetivos específicos 

(econômicos, culturais, religiosos, políticos) é um subsistema social no 
interior da sociedade global. Enquanto subsistema social possui, em seu 
interior, relações sociais estáveis (interação entre indivíduos e grupos) e 

também um tipo particular de relação social que se denomina relação 
política. As relações políticas, portanto, não são de outra natureza que a 
das relações sociais. Existem relações políticas e sistemas políticos na 

medida em que existir: 1) luta pelo poder; 2) tomada de decisões; 3) 
processo de escolha.  
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Este testemunho do estudioso Helgio Trindade (1974, apud SIMÕES, 1995, 

p.37) introduz bem o sentido que agrega a palavra política dentro de uma 

organização. 

A função política é o tema de estudo do autor Roberto Porto Simões (1995), 

que propõe que a gestão dessa função seja uma responsabilidade somente da 

atividade de Relações Públicas e de nenhuma outra área. O autor (SIMÕES, 1995, 

p.84). explica que: 

(...) todas as ações desta atividade reportam-se às implicações que as 
decisões da organização poderão gerar junto aos públicos e às 
conseqüências que as decisões dos públicos poderão causar aos objetivos 

organizacionais. O fator comunicação, processo, resultante e instrumentos 
participam do cenário como coadjuvantes. O exercício do poder é realizado 
através do processo de comunicação com os instrumentos de comunicação.  

 

É nesse sentido que o autor considera que a administração da função 

política entre a organização e os seus públicos corresponde à essência das 

Relações Públicas, e a função de administração da comunicação representa a razão 

da atividade e que tem como circunstância a função administração do conflito.  

Para Kunsch (2003) a função política das Relações Públicas corresponde 

basicamente às relações de poder que existem dentro das organizações. Nesse 

caso elas atuam na negociação dessas relações, administrando os confrontos, 

crises e conflitos que acontecem seja no ambiente interno ou externo da 

organização. Ao citar a obra de Andrade (1989) em que ele aborda sobre a 

administração de conflitos, Franchon (2003, p.7) entende que o autor destaca o 

caráter de estímulo ao diálogo e compreensão mútua que as Relações Públicas têm, 

e que possibilita “uma espécie de ‘universo de debates’ em assuntos de interesse 

social”.  

Nessas definições e abordagens apresentadas é possível perceber a ligação 

que essas funções essenciais possuem entre elas. Para tanto, Kunsch (2003, p.117) 

reforça que essas funções 

não são instâncias separadas uma da outra. Na prática, o exerc ício pleno 
da atividade requer a soma de todas, numa interpenetração que ajude as 
organizações não só a resolver seus problemas de relacionamentos, mas 

também a se situar de forma institucionalmente positiva na sociedade.  

 

Embora essa colocação de Kunsch seja compreensível, a autora deste 

estudo acredita que a idéia do humanístico da profissão esteja diretamente 

relacionado a uma única função essencial, dentre todas que foram apresentadas. 



 50 

Essa é a função mediadora, a verdadeira essência da profissão, pois de alguma 

forma ela está relacionada com todas as demais funções e acaba por ser exercida 

junto a elas, buscando promover a compreensão mútua e o entendimento, por meio 

do diálogo e da democracia. 

 

 

2.3 Relações Públicas Comunitárias: para a construção da cidadania 

 

Foi nos setores empresarial e governamental que Relações Públicas 

despontaram e conquistaram conhecimento e espaço na sociedade atual, sendo 

estes setores considerados, no âmbito acadêmico e mercadológico, os 

predominantes desta área. Contudo, conforme estudo desenvolvido por Peruzzo 

(1986), e publicado na obra Relações Públicas no Modo de Produção Capitalista, a 

dinâmica social fez com que se pensasse em outros campos de atuação que 

transcendessem a estes campos predominantes e ao modo de produção capitalista, 

o que a autora considera como campo das relações públicas na contramão, que está 

relacionada à ideia de caminhar na contramão do sistema capitalista. 

Em 1980, começou a ser delineado um novo campo da atuação para o 

profissional de Relações Públicas, voltado aos serviços dos interesses populares. O 

IX Congresso da União Cristã Brasileira de Comunicação Social (UCBC), deste 

mesmo ano, incluiu em sua programação um painel que abordava a relações 

públicas a serviço dos interesses sociais da comunidade e dos movimentos 

populares organizados. A partir deste período, na década de 80, foram surgindo os 

primeiros estudos em forma de teses e dissertações sobre o que chamamos de 

relações públicas comunitárias, que “se voltam à qualidade de vida do homem em 

sua comunidade, na construção da cidadania.” (KUNSCH, W., 2007, p. 107).  

Entretanto, a preocupação com a função social do profissional de relações 

públicas já vem sendo defendida por outros autores bem antes deste período, 

conforme Margarida K. Kunsch, em artigo publicado em 2001 (apud KUNSCH, W., 

2007), cita alguns autores como Edward Bernays, Harwood Childs, e Candido 

Teobaldo de Souza Andrade, que defendiam o lado social da profissão, que deveria 

ser trabalhado para a sociedade junto às organizações, estreitando relacionamentos 

a fim de promover o desenvolvimento da comunidade no seu entorno.  



 51 

Em outra obra, Kunsch (2009, p.438) analisa o porquê se passou a debater 

um novo campo para o profissional de relações públicas, a partir da década de 80  

Isso ocorreu graças ao avanço que então já havia alcançado a 
comunicação alternativa, em decorrência dos esforços empreendidos por 
defensores das liberdades democráticas e por entidades como a 

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
(Intercom) e a União Cristã Brasileira de Comunicação Social (UCBC), que 
promoviam ciclos de estudos e congressos com debates voltados, sempre,  

para uma temática de resistência ao governo autoritário, destacando as 
classes subalternas e os direitos humanos, bem como apregoando a 
exigência de uma nova ordem para o campo da comunicação social.  

 

Logo, as relações públicas comunitárias ou populares implicam num olhar 

inconformado sobre o status quo, no sentido de não aceitar a realidade de opressão 

a que a sociedade está sujeita, e que afeta a vida da maior parte da população 

brasileira. Ao mesmo tempo, esse campo das relações públicas acredita em uma 

transformação social desenvolvida por ações coletivas a favor do interesse público, 

e que tem como principais agentes os vários expoentes que se agregam em torno 

de lutas em defesa da vida que são as organizações não governamentais, 

segmentos da Igreja Católica, segmentos universitários, alguns órgãos públicos e 

outros que se caracterizam como os movimentos sociais (PERUZZO, 1989).  

Portanto as relações públicas populares ou comunitárias implicam em uma 

concepção de mundo e de homem que: 

a) Acredita no homem, na sua potencialidade de construir uma sociedade 
justa e livre. b) Que enxerga a desigualdade social,  as contradições de 
classes e quer o bem estar, a plenitude dos direitos da cidadania 

assegurados para todos os seres humanos. c) Acredita nas possibilidades 
de mudança. E na sociedade civil como gestora de mudanças e de nova 
hegemonia. d) Implica na interdisciplinaridade entre vários  campos do 

conhecimento e da ação político-educativa. e) Que se realizem de modo 
orgânico ao interesse público e preferencialmente inseridas em 
experiências concretas e alicerçadas na metodologia de uma educação 

popular libertadora. f) Favoreça a ação coletiva,  a autonomia, a partilha do 
poder de decisão, a co-responsabilidade (tanto pelas práticas participativas 
como pela implantação de políticas públicas em conformidade com as 

necessidades e interesses da comunidade) e, claro, respeitando a 
dinâmica própria, dos movimentos onde se inserem. No movimento 
comunitário, ou em outras organizações populares e sindicais, as relações 

públicas se concretizam de modo inserido. Não é algo externo, de fora e 
independente, mas como parte intrínseca do movimento. Neste sentido 
elas vão estar, nem na frente nem atrás do movimento, mas juntas e sendo 

constituídas em sua dinâmica. (PERUZZO, 1989, p. 5-6). 
 

Peruzzo (1989) ainda afirma que uma vez que as relações públicas 

comunitárias estão inseridas no processo dos movimentos populares e sindicais, 

elas realizam a interdisciplinariedade, que significa a co-relação com as outras áreas 
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da comunicação e do conhecimento geral. Ou seja, no campo do comunitário, as 

áreas que o interferem se constituem reciprocamente, se complementando numa 

ação conjugada. 

Deste modo é possível perceber que o desenvolvimento de novas 

possibilidades às relações públicas foi impulsionado pela comunicação popular, 

alternativa ou comunitária, e assim como estes tipos de comunicação, as relações 

públicas comunitárias estão relacionadas aos movimentos populares e a sua 

organização, em lutas pelo acesso aos bens de consumo coletivo, como a 

educação, saúde, segurança, moradia e aos direitos plenos da cidadania.  

Nesta perspectiva, pode-se perceber que o surgimento do campo das 

relações públicas comunitárias ou populares também se dá por meio do contexto 

histórico em que surgiram e começam a se organizar os movimentos populares e a 

comunicação comunitária. Deste modo, neste capítulo nos atentaremos apenas em 

apresentar as definições deste campo, assim como os princípios dessa atividade e 

as principais frentes de atuação. 

No inicio da década de 1980, após o congresso promovido pela UCBC, 

Kunsch (2009, p. 439) afirma que as relações públicas comunitárias foram 

crescendo no meio universitário e conquistando cada vez mais espaço e o interesse 

de muitos alunos, que se distanciavam da visão tradicionalista de “ações 

desenvolvidas pela empresa ‘para’ a comunidade, em uma perspectiva muito mais 

assistencialista e funcionalista”, ou seja, dispersando um pouco o interesse dos 

setores até então considerados predominantes. 

Na perspectiva das Relações Públicas Comunitárias, a função do 

profissional é colaborar para que as “organizações possam chegar a atitudes e 

opiniões comuns, que permitam a ação conjugada em benefícios de todos” 

(ANDRADE, 1975, p. 101). Para tanto, definimos que as relações públicas 

comunitárias implicam inteiramente no “trabalho realizado diretamente com a 

comunidade, dentro dela e em função dela, por profissionais que se integram nos 

grupos ou por profissionais orgânicos surgidos nos próprios grupos.” (KUNSCH, M. 

on-line). 

Kunsch (2009, p. 443) propõe que o profissional dessa área saiba encarar 

com sinceridade os problemas e conflitos da comunidade com que ele virá a 

trabalhar, e afirma que as relações públicas comunitárias  
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[...] pressupõem uma atuação interativa, em que o profissional é, antes, um 

articulador e um incentivador, mais do que um simples transmissor de 
saberes e aplicador de técnicas aprendidas na universidade. Ele não deve 
ser um mero ‘consultor’, que não vivencia as necessidades da comunidade.  

As relações públicas comunitárias implicam sua participação ‘na’ 
comunidade, dentro dela e em função dela. Melhor ainda será se ele for um 
‘agente orgânico’ surgido no seio da própria comunidade.  

 

Em seguida, a autora define alguns princípios que considera indispensáveis 

para se obter um bom resultado com a atividade das Relações Públicas 

Comunitárias, que são: reconhecer a complexidade social e ter uma visão de 

mundo, que implica em conhecer a problemática e os ideais comuns de uma 

comunidade, levando em conta, a possibilidade dessa comunidade constituir 

comunidades virtuais em torno dos seus interesses específicos, e assim dialogar 

com outros grupos ou comunidades virtuais; dominar teorias, técnicas e 

instrumentos de relações públicas a fim de aplicar com êxito os conhecimentos da 

área, em função da realidade com que irá trabalhar, destacando nessa dimensão 

uma comunicação simétrica de mão dupla; ter a educação libertadora como 

norteadora das ações, ou seja, o profissional dessa área deve se comportar como 

um agente de transformação, e “descer às bases” da comunidade, e estabelecer 

com ela um processo empático, sendo capaz de desenvolver um trabalho 

participativo; e valorizar a cidadania e a solidariedade humana, que estabelece ao 

profissional de relações públicas cultivar a solidariedade e outros valores humanos e 

sociais, como individuo e cidadão (KUNSCH, 2009). 

Alguns autores como Peruzzo, Kunsch, e Paiva defendem a idéia de que o 

individuo que venha a desempenhar o papel de relações públicas comunitárias pode 

vir a ser um individuo orgânico da comunidade, ou seja, um profissional oriundo 

dela, que já conheça todos os anseios e desafios que a competem. No entanto, por 

mais que esse indivíduo seja articulado na comunidade e conheça toda a 

problemática que envolve o local, ele necessita demonstrar alguns princípios 

considerados por Kunsch (2009) e saber agir com profissionalismo, pois sendo um 

relações-públicas da área comunitária deve efetivar ações que visem promover a 

conscientização, mobilização, organização e coesão dentro dos movimentos, de 

forma a contribuir no planejamento, realização e produção de atividades que 

facilitem a conquista de parceiros e aliados, assim como a conquista de espaços nos 

grandes meios de comunicação social, “através de uma comunicação eficiente com 

os públicos e com a sociedade como um todo” (PERUZZO, 1989, p.7).  
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O profissional de relações públicas comunitárias ao ser inserido em uma 

comunidade deve detectar a sua situação real e as suas necessidades, a fim de 

elaborar um planejamento flexível e adaptável às condições dessa comunidade 

(KUNSCH, M., 1984). 

É nesse sentido que Peruzzo (1989, p. 7) aborda com bastante precisão o 

que a profissão de Relações Públicas, no âmbito popular/ comunitário, pode 

contribuir 

a) No levantamento do conjunto da situação, ou diagnóstico, para subsidiar 
a ação a ser implementada.  
b) No planejamento, de preferência participativo, das atividades das 

entidades sem fins lucrativos, inclusive para a implementação de 
programas ou políticas públicas. 
c) No incremento da comunicação e articulação dentro do próprio 

movimento e dele para com outros movimentos similares.  
d) Na obtenção de informações para os movimentos populares e sua 
efetiva democratização dentro dos mesmos.  

e) No relacionamento adequado com organismos da sociedade civil: meios 
de comunicação de massa, igrejas, entidades de assessoria, ONGs etc., 
bem como especialistas individualmente, tais como engenheiros, 

jornalistas, advogados e pedagogos. 
f) No relacionamento adequado com os partidos políticos, Câmara de 
Vereadores,Assembléia Legislativa e outros órgãos do Parlamento, com as 

Prefeituras e outros órgãos dos poderes Executivo e Judiciário.  
g) Na elaboração de cartazes, faixas, jornais murais, boletins, programas 
radiofônicos, releases, correspondência, vídeos etc. 

h) Na organização de eventos educativos, culturais e de lazer (cursos, 
seminários, exposições art ísticas, festivais, torneios, festas etc.), os quais  
podem favorecer a organização e ação coletivas.  

i)Na preparação e aplicação de pesquisas de opinião.  
j) Na escolha de meios adequados para encaminhamento das 
reivindicações juntos aos órgãos competentes. 

l) Na preparação de reuniões e entrevistas coletivas. 
m) Na documentação da história do movimento.  

 

De acordo com a autora, essas são algumas das possibilidades do modo de 

utilização das técnicas de Relações Públicas no campo comunitário e que devem ser 

viabilizadas, de acordo com os objetivos e necessidades de cada caso especifico. 

Enfim, percebe-se que o campo das Relações Públicas Comunitárias é uma 

importante área que contribui diretamente para o desenvolvimento social com base 

nos movimentos e grupos populares, assim como o campo da Educomunicação, 

sendo que ambos mantêm como premissa básica a promoção da cidadania e de 

uma sociedade mais democrática. É nesse sentido que Waldemar Kunsch (2011, 

p.119) considera importante e fundamental resgatar os princípios humanos e éticos 

da profissão de Relações Públicas, pautando a sua comunicação como ato de 

compartilhamento. Reforça que esse profissional deve sempre se capacitar “técnica 
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e humanamente para o trabalho na comunidade, cultivando conscientemente a 

solidariedade humana e tendo a ética como um princípio basilar”. 
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3 – Experiências Educomunicativas 

 

3.1 Instituto Querô 

 

O Instituto Querô é uma organização da sociedade civil de interesse público 

– OSCIP, que desenvolve trabalhos e oficinas de audiovisuais, com a finalidade de 

transformar a vida de jovens carentes, que vivem em condições de alto risco social. 

Idealizado pelo psicólogo e cineasta Carlos Cortez e a produtora Gullane o instituto 

teve inicio em 2004 com a produção do filme Querô, que retrata a pobreza e 

violência na região portuária de Santos. 

Com a finalidade de dar mais vida aos personagens da trama, o cineasta 

iniciou uma pesquisa de campo nas áreas carentes da região portuária de Santos 

para compor o elenco do longa metragem. O filme baseado na obra “Uma 

reportagem maldita – Quero” do escritor santista Plínio Marcos teve o objetivo de 

demonstrar a realidade da situação de exclusão na qual vivem milhares de crianças 

e jovens no Brasil. 

Na região portuária de Santos esta ação modificou a vida simples de jovens 

carentes, que durante um ano de pesquisa, mais de 1200 participaram de testes, e 

dentre esses, 40 foram selecionados para participar do filme, e capacitados pelas 

Oficinas Querô de preparação de atores para o elenco. 

Após as filmagens do longa metragem e estimulados pelos jovens talentos 

descobertos, a produtora Gullane junto ao Fundo das Nações Unidas para a Infância 

– UNICEF, desenvolveram um projeto que por meio do audiovisual  tinha como 

objetivo promover a inclusão cultural, transmitir valores, desenvolver o 

empreendedorismo e dar vez e voz a jovens carentes da região a fim de fomentar 

novos talentos. Foi então que de fato se deu inicio ao Instituto Querô, que com o 

apoio da Prefeitura de Santos, Sesc e Unisantos, começou a desenvolver as 

Oficinas Querô - empreendedorismo e cidadania por meio do cinema. 

O Instituto Querô está localizado na Praça Iguatemi Martins s/n 2º andar em 

Santos, também possui uma sede em São Paulo, na Rua Joaquim Távora, 61 – Vila 

Mariana.  A estrutura organizacional do instituto é formada por um presidente, Carlos 

Cortez, uma diretora executiva, a sócia da Gullane, Débora Ivanov, um corpo de 

conselheiros formado por sete membros, além dos coordenadores de projetos, 

executivo, comunicação e produção, sendo ao todo 27 funcionários. A missão do 
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instituto é a de “através do audiovisual, transmitir valores éticos, ampliar horizontes 

profissionais, incentivar o empreendedorismo e criar uma rede de inclusão e 

proteção para jovens em situação de risco social” (INSTITUTO QUERÔ, 2012). 

As Oficinas Querô são auxiliadas por um programa pedagógico que estimula 

a ação empreendedora e os valores de cidadania e oferecem atividades que 

envolvem criação, produção, exibição, informática, expressão, gestão, humanismo, 

passeios culturais, entre outras que capacitam os jovens para a formação em 

produção audiovisual. As oficinas do módulo básico são gratuitas e destinadas a 

jovens entre 14 a 17 anos, estudantes ou recém formados em escola pública, e 

contam com atividades multidisciplinares realizadas ao longo de um ano, nos cinco 

dias da semana, além de acompanhamento psicossocial, atividades com os pais, 

transporte e cesta básica. 

Nos primeiros anos do instituto, as oficinas aconteciam somente na cidade 

de Santos, mas sentindo a necessidade de expandir as atividades a fim de colher 

mais frutos, o instituto iniciou em 2008 as atividades em um núcleo do Guarujá e, em 

2010, no núcleo de São Paulo. nesses oito anos de existência do instituto foram 

realizados ao todo, entre curtas e fi lmes, 57 produções e conquistados 21 prêmios. 

A Oficina Querô, módulo básico, foi a primeira iniciativa oferecida pelo 

instituto, que em 2007 ampliou suas atividades e criou a produtora audiovisual 

Querô filmes, que atua profissionalmente no mercado atendendo empresas  e 

instituições colocando em prática o empreendedorismo exercitado pelos jovens 

durante as oficinas. A produtora foi formada pelos jovens egressos da turma de 2006 

e ficou abrigada na Incubadora de Empresas de Santos por três anos, e hoje atua 

com sede própria na Av. Senador Feijó nº 570, no bairro da Vila Mathias. Em 2010 a 

produtora se tornou a primeira produtora social do País, e passou a destinar parte da 

receita dos projetos para os núcleos de capacitação do Instituto Quero. Essa 

iniciativa, “além de gerar renda e crescimento profissional no meio audiovisual, 

conquista novos espaços de expressão para os jovens envolvidos” (INSTITUTO 

QUERÔ, 2012). 

Em 2010, o instituto inicia sua atuação nas escolas públicas de Santos 

promovendo mini oficinas de audiovisuais ministradas por jovens já capacitados nas 

Oficinas Querô. Este projeto é o Querô na Escola que envolve educadores e alunos 

no processo de produção de vídeos, possibilitando um método dinâmico de 

aprendizagem, promovendo o diálogo entre escola, bairro e comunidade. Ao todo o 
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projeto atende 17 escolas municipais onde é possível a interação entre elas por 

meio do blog Querô na Escola, onde são publicados todos os vídeos produzidos 

pelos alunos, permitindo o comparti lhamento nas redes sociais e o intercâmbio entre 

as escolas. 

O instituto também mantém a WebTV Querô, um canal de experimentação, 

exibição e discussão de conteúdo jovem, produzido pelos próprios jovens. A WebTV 

Querô possui quatro canais com conteúdos diversificados, que são eles o “Fazendo 

o Social”, um programa no estilo coluna social que exibe os eventos da comunidade; 

o canal “Papo Reto” que apresenta entrevistas descontraídas com grandes 

personalidades brasileiras; o canal “Minha Escola” onde são publicados todos os 

vídeos do projeto Querô na Escola; e o canal “Nossos Curtas” que armazena todos 

os curtas produzidos pelo instituto até o momento. 

Com o intuito de intensificar e aprofundar os conhecimentos dos jovens 

egressos nas oficinas de módulo básico, o Instituto Querô deu inicio em 2011 ao 

Projeto Oficinas Querô Turma Avançada, que tem como proposta dar continuidade 

ao trabalho de base aperfeiçoando os conhecimentos adquiridos a fim de ampliar as 

oportunidades desses jovens no mercado de trabalho. O Módulo Avançado também 

é desenvolvido durante um ano, e destinado aos jovens egressos das oficinas de 

módulo básico independentemente de idade, e as principais atividades 

desenvolvidas nesta segunda etapa são as aulas de formação para o trabalho, aulas 

de produção e cursos técnicos. Além dessas oficinas fixas o instituto também realiza 

um circuito de workshops de audiovisuais que tem o objetivo de aproximar o público 

em geral das atividades promovidas pelo Querô, por meio de atividades gratuitas, e 

normalmente com a presença de convidados do meio cinematográfico. Essas 

atividades são de curta duração e realizadas em parceria com o SESC Santos.  

Neste ano foi aprovado pela Lei Rouanet o projeto Cinescola Querô 

realizado em parceria com a Prefeitura de Santos que cedeu um galpão, localizado 

na região do Mercado Municipal, para a construção de um cinema popular, que além 

da exibição de filmes contará com cursos gratuitos de capacitação audiovisual para 

jovens de escolas públicas e workshops com temas relacionados a cinema. Essa 

iniciativa pretende desenvolver por meio da cultura e lazer uma área bastante 

deteriorada na cidade de Santos, que é o entorno do Mercado Municipal, onde existe 

uma grande concentração de famílias em condições precárias. No momento, o 

projeto aguarda a captação de recursos para dar início às obras, o que se pretende 
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iniciar em 2013. O Cinescola Querô pretende restaurar a região do Mercado 

Municipal e dar a ela uma destinação cultural e turística, incluindo toda a 

comunidade em seu entorno. 

 

 

3.1.1 QUERÔ NA ESCOLA: a experiência de uma Cientista Social com 

a Educomunicação 

 

O projeto Querô na Escola tem por objetivo propor a utilização dos recursos 

audiovisuais como ferramenta auxiliar no ensino, capaz de torná-lo mais atraente, a 

fim de promover o trabalho em equipe, a cooperatividade e uma melhor assimilação 

da mensagem que é transmitida. 

Devido a experiência adquirida com o trabalho do audiovisual desenvolvido 

com os jovens, o Instituto Querô passou a defender a utilização desse recurso como 

ferramenta hábil para fomentar o diálogo e o envolvimento entre professores e 

alunos. Para tanto, em 2007 foi estabelecido uma parceira entre o Instituto e a rede 

municipal de ensino de Santos, para a exibição de filmes nas escolas, produzidos 

pelos jovens formados nas Oficinas. Com o passar dos anos essa atividade ganhou 

amplitude, e em 2010, foi criado o projeto Querô na Escola, que além da exibição de 

filmes em sala de aula, passou a realizar workshops de audiovisual que propunha 

aos jovens a elaboração de seus próprios filmes, promovendo a dinâmica de grupo e 

o aprendizado de forma lúdica (QUERÔ NA ESCOLA, 2011). 

O projeto atende os jovens das escolas municipais de Santos, entre a faixa 

etária de 12 a 14 anos, correspondentes a 8ª e 9ª séries. O projeto desenvolve a 

mesma linha de trabalho das Oficinas Querô, pois sua equipe de educadores é 

formada pelos jovens egressos das Oficinas sob a coordenação do Instituto. Desde 

a sua criação a dinâmica das atividades tiveram alguns reajustes, mas atualmente 

os workshops seguem o seguinte roteiro: 

- Apresentação do projeto Querô na Escola e do Instituto Querô por meio da 

exibição de um vídeo. 

- Em seguida há uma rápida conversa sobre o Instituto Querô, e sobre 

alguns aspectos para a elaboração de um filme como, produção, roteiro, gêneros e 

linguagem. Também é abordado sobre o Festival do Minuto e os vídeos premiados.  
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- Logo após há a exibição de vários vídeos de um minuto, e entre um vídeo 

e outro são discutidas algumas questões sobre gênero e o conteúdo do filme.  

- Após essa introdução, é proposto para a classe a divisão de grupos para a 

elaboração de um breve roteiro. As histórias podem abordar questões sobre a 

escola, as disciplinas, a comunidade, o meio ambiente, entre outros. 

- Depois de algum tempo os monitores recolhem as histórias e junto a 

classe selecionam a mais interessante para a elaboração coletiva de um vídeo. 

- Antes de iniciarem a filmagem, a turma se reúne para preparar um story 

board sobre a história, e que irá auxi liar a estrutura e nortear as ações para a 

filmagem. O formato do vídeo é critério dos alunos, que contam com a orientação 

técnica dos educadores do projeto. 

- E por final os alunos dividem entre si as funções para iniciar a filmagem. 

Tudo é decidido de forma democrática com a participação de todos e à maneira que 

preferirem. A edição das filmagens fica por conta dos monitores que a fazem após o 

workshop, e em seguida postam o vídeo no blog2 do projeto. 

 

Em todas as escolas em que a equipe do projeto realiza os workshops, é 

solicitado a presença dos educadores, diretores e coordenadores para que estes 

acompanhem e interajam com a turma. 

Dessa forma o projeto visa: “ampliação do acesso à produção cultural da  

atualidade”, “o uso da cultura e da arte como instrumento educativo para ensinar 

temas diversos”, “estimular no jovem seu potencial crítico”, assim como “estimular o 

educador a utilizar a ferramenta do audiovisual como instrumento de trabalho em 

sala de aula” (QUERÔ NA ESCOLA, 2011, p. 7). 

Além disso, o projeto estimula os alunos que participaram do workshop a 

ingressarem nas Oficinas Querô, promovendo a multiplicação dos conhecimentos 

adquiridos o que proporciona uma oportunidade de trabalho e geração de renda.  

Em 2010 e 2011 o projeto Querô na Escola recebeu o patrocínio da 

Companhia de Gás de São Paulo – Comgás por meio de lei de incentivo a cultura. 

De acordo com o relatório final de 2011, apresentado à empresa (QUERÔ NA 

ESCOLA, 2011), é importante considerar os dados coletados entre alunos e 

educadores sobre a utilização do recurso audiovisual em sala de aula. Durante um 

                                                 
2
 Blog do Pro jeto Querô na Escola: http://queronaescola.blogspot.com.br/  
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ano de atividades em que foram realizados o questionário, foi constatado que há um 

consenso entre alunos e educadores quanto a uti lização do audiovisual dentro do 

ambiente escolar. 

Ambos entendem esta ferramenta como importante e positiva no contexto 

da educação. Em contra partida a essa constatação tanto os jovens, quanto os 

educadores tem pouca familiaridade com a ferramenta, e muitos dizem não estar 

preparados para trabalhar essa linguagem, apesar de considerá-la uma ferramenta 

de ensino3. 

É com base nessas constatações que o projeto Querô na Escola, reafirma a 

sua missão em “levar o audiovisual para dentro da sala de aula desmistificando sua 

utilização, tanto por alunos quanto por educadores, além de incentivar e defender o 

uso desta ferramenta como movimento evolutivo na forma de ensino e aprendizado”  

(QUERÔ NA ESCOLA, 2011, p.6). Atualmente o projeto é financiado pela empresa 

Alelo por meio da lei de incentivo a cultura. 

Conforme analisado neste trabalho, na região da Baixada Santista não 

existem projetos intitulados com o nome de Educomunicação, ou que o tenham 

como proposta. Entretanto muitos que trabalham nessa interface entre a educação e 

a comunicação conhecem e/ou já ouviram falar sobre esse conceito. Para a 

coordenadora do projeto Querô na Escola, a cientista social Juliana Crelier esse 

campo se define como “uma forma de aprendizado que se uti liza da comunicação 

para despertar interesse dos alunos e tratar de conteúdos relevantes à educação de 

uma forma lúdica, criativa, crítica e estimulando o trabalho em equipe” (APÊNDICE 

A). 

Considerando a pesquisa realizada pelo projeto em 2011, Juliana Crelier 

acredita que atualmente, a utilização da Educomunicação ou dos meios de 

comunicação tem sido cada vez mais utilizada, principalmente por projetos sociais, e 

está conquistando um espaço cada vez maior no universo educacional.  

Na Baixada Santista, Crelier considera que esse campo está em 

desenvolvimento e alcançando aos poucos seu espaço e reconhecimento entre os 

educadores. Conforme a sua experiência em escolas da rede pública de Santos, ela 

observa que já há algumas iniciativas no campo da Educomunicação, que são 

desenvolvidas pelos próprios professores, de forma independente ao invés de serem 

                                                 
3
 O universo da pesquisa não foi descrito no relatório, entretanto os dados apresentados foram considerados por 

esta autora de extrema relevância para constarem neste trabalho. 
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estimuladas pela direção da escola. Ela ainda analisa algumas iniciativas que tem 

estimulado o desenvolvimento do conceito da Educomunicação nas escolas, como 

por exemplo o "Festival Curta Santos" que criou esse ano uma categoria,  chamada: 

'Curta Escola', voltada para vídeos produzidos por alunos de escolas publicas e 

privadas (APÊNDICE A). 

Entretanto é necessário que o profissional que venha atuar nesse campo, 

seja um profissional multidisciplinar e que acredite em uma educação democrática e 

em desenvolver o pensamento crítico em seus alunos. Um profissional que ve ja a 

educação como um universo amplo e criativo. 

 

 

3.2 Serviço Social do Comércio - SESC 

 

O Serviço Social do Comércio – SESC é uma instituição pública de direito 

privado que foi criado pela Confederação Nacional do Comércio no dia 13 de 

setembro de 1946, com base nos princípios traçados pela Carta da Paz Social 

documento que garante a democracia nas classes trabalhadoras. O SESC foi criado 

a partir da iniciativa de organizações sindicais e empresários do setor de Comércio, 

Bens e Serviços, com o objetivo de atender as necessidades dos trabalhadores do 

comercio e minimizar os problemas sociais, por meio de atividades que promovam a 

cidadania, lazer e bem-estar. 

A primeira unidade do SESC foi criada no Rio de Janeiro no dia 3 de 

outubro de 1946, no bairro do Engenho de Dentro, com atendimento voltado à área 

da saúde (SESC, 2012). Pouco tempo depois, no dia 30 de outubro de 1946, foi 

instalada a primeira sede do SESC São Paulo, no prédio da Associação Comercial 

de São Paulo, no Viaduto Boa Vista (REVISTA E, 2006). Atualmente no Estado de 

São Paulo o SESC conta com 32 unidades distribuídas entre a capital, interior e 

litoral. 

Todas as unidades do SESC seguem leis estatuárias e federais, e são 

mantidas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 

São Paulo (Fecomércio) e recebem as contribuições fiscais do comercio pelo 

Governo Federal. As unidades instaladas no estado de São Paulo são administradas 

pelo Departamento Regional de São Paulo. 
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A primeira instalação da unidade do SESC Santos foi criada em 1948, na 

Avenida São Francisco nº 299, no Centro Social “Horário Rodrigues”, onde a 

principio eram atendidos apenas os trabalhadores do comercio. Em 1958 o SESC 

Santos passou a atender em nova sede situada na Avenida Conselheiro Nébias, 

endereço onde atualmente abriga o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – 

SENAC. Após uma série de acontecimentos que confirmavam a necessidade de 

criação de novos espaços culturais e educativos na cidade, a Prefeitura de Santos e 

o SESC, juntamente com os seus associados, iniciaram uma pesquisa sobre 

possíveis locais que pudessem abrigar a sede definitiva do SESC Santos. Após um 

tempo de pesquisa, foi encontrado dois terrenos no bairro da Aparecida, os quais a 

Prefeitura de Santos efetuou a doação, contanto que em um dos espaços fosse 

criada uma praça pública e o outro que serviria para a construção do novo espaço. 

Foi então que no dia 22 de novembro de 1986, aconteceu a inauguração da atual 

sede do SESC Santos, localizada na Rua Conselheiro Ribas, nº 136, que foi 

nomeada como “Centro Cultural Desportivo José Edgar Pereira Barreto Filho”, em 

homenagem ao ex-conselheiro do SESC São Paulo (PINCELA; TESTA; SILVA, 

2011). 

Desde então, o SESC Santos passou a atender não somente aos 

trabalhadores do comércio como também a comunidade ao seu entorno, atuando 

intensamente para a promoção do bem-estar social, a melhoria da qualidade de vida 

e o desenvolvimento cultural e cidadão dos seus freqüentadores. O SESC Santos 

desenvolve atividades no âmbito das artes por meio da música, dança, literatura, 

teatro, cinema, artes plásticas, artemídia e todas as manifestações artísticas que de 

uma forma não convencional, conduz o público a uma reflexão sobre a sociedade e 

o seu papel dentro dela. Além disso, promove atividades para o desenvolvimento 

físico-esportivo, por meio do incentivo a prática de esporte, oferece atendimento 

odontológico, fomenta e estimula a participação do individuo na relação sociedade e 

meio ambiente. Por meio do Projeto Curumim o SESC Santos atua na formação de 

crianças e adolescentes, assim como colabora e se preocupa com a qualidade de 

vida dos idosos desenvolvendo programas para a Terceira Idade. Outra ação 

educativa com foco na segurança e qualidade dos alimentos é desenvolvida pelo 

programa Mesa Brasil, e com o programa de Turismo Social é possível o diálogo e a 

interação com as outras culturas e tradições, e com o intuito de promover a inclusão 

digital, o SESC Santos possui o programa de Internet Livre onde é disposto uma 
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sala com equipamentos e conteúdo digital onde são desenvolvidas diversas 

atividades que estimulem o comportamento do individuo frente a internet (SESC SP, 

2012). 

Contudo considera-se que a política do bem estar é o principio que rege a 

instituição e que está relacionado diretamente na forma em que o individuo pensa, 

age e interage em sociedade e com o meio ambiente, por meio de canais de 

criativos de informação que promovam a aprendizado não formal, somente a partir 

das experiências vivenciadas. 

 

 

3.2.1 SESC SANTOS: A experiência de uma Jornalista com a 

Educomunicação 

 

A instituição SESC, seja em São Paulo ou no Brasil, é uma entidade 

educativa que age por meio da educação não-formal com a finalidade de cumprir 

com o seu compromisso ético de promover a cidadania e a transformação social. 

Para tanto é notório perceber cada vez mais o envolvimento da instituição com o 

campo da Educomunicação. 

Em 2008, o SESC São Paulo junto ao Instituto Internacional de Jornalismo e 

Comunicação – IIJC, o Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de 

São Paulo - NCE/USP, o Canal futura, e o Ministério do Meio Ambiente, realizaram  

entre os dias 28 e 30 de outubro, no SESC Vila Mariana, o VI Simpósio Brasileiro de 

Educomunicação, que teve como objetivo principal discutir a relação do meio 

ambiente e a sua preservação com o campo da Educomunicação e refletir sobre os 

desafios que esta relação representa para a mídia, o ensino e as organizações 

sociais. Participaram da solenidade de abertura a então Secretária de Articulação 

Institucional e Cidadania Ambiental do MMA Samyra Crespo, o Coordenador do 

Núcleo de Comunicação e Educação - NCE/USP e grande articulador deste campo, 

Ismar de Oliveira Soares, o Secretário Geral do International Institute of Journalism – 

IIJC, Joseph Chittilappilly, a Gerente de Mobilização Comunitária do Canal Futura  

Marisa Vassimon, e o Diretor Regional do SESC SP, Danilo Santos de Miranda (VI 

SIMPÓSIO BRASILEIRO DE EDUCOMUNICAÇÃO, 2008). 

Desde então o SESC São Paulo vem atuando em parceria com outras 

instituições que desenvolvam trabalhos educomunicativos como a Rede CEP, 
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Revista Viração, a Associação Cidade Escola Aprendiz e o Projeto Cala-boca já 

morreu. Essa última instituição, por exemplo, realizou em 2012, uma parceria com o 

SESC São Paulo, para o projeto Rádio Ambiente 21 que desenvolveu oficinas de 

produção coletiva de rádio nas unidades de Interlagos, Pompéia, Santo André e 

Consolação. Ao todo 80 adolescentes participaram do projeto que produzia 

programas de rádio semanais sobre a temática da Rio+20, e que eram transmitidos 

pelo site do projeto ambiente21.radio.br/. 

No SESC Santos o termo Educomunicação apareceu pela primeira vez nas 

atividades da unidade, em uma palestra realizada em abril de 2010 com o professor 

Ismar de Oliveira Sores. Neste encontro, o professor analisou o “papel do  

movimento social, das organizações do âmbito da cultura, da mídia e da própria 

escola na busca de modelos alternativos” para a produção e veiculação da 

comunicação, além de apresentar exemplos de experiências de protagonizadas por 

crianças e jovens (EXPERIÊNCIA EDUCATIVA..., 2012). 

Na Baixada Santista o desenvolvimento da Educomunicação de acordo com 

a opinião da jornalista e educomunicadora Maria Fernanda Portolani (APÊNDICE B) 

“ainda é incipiente, mas já existem algumas experiências bem bacanas por aqui”. 

Uma dessas experiências vem sendo desenvolvida por ela mesma no SESC Santos, 

onde são realizadas oficinas de Jornalismo Comunitário e Comunicação Comunitária 

a partir da concepção de produção coletiva. 

Formada em 2006, no curso de jornalismo pela Universidade Católica de 

Santos – UNISANTOS, Portolani acredita que a 

produção coletiva de comunicação, na perspectiva de educomunicação 
contribui na medida em que se configura num espaço de voz ativa das 
pessoas que participam dela (voz, olhares, grafias),  tornando as pessoas 

autoras conjuntamente, as propiciando criar, e descobrir novos assuntos, 
além de se descobrirem enquanto sujeitos autônomos, capazes de 

questionar o mundo como nos é apresentado (APÊNDICE B) 

 

Por meio dessa concepção, ao longo deste ano de 2012, Portolani 

desenvolveu no SESC Santos a oficina Jornalismo Comunitário - Tecendo Sujeitos e 

Notícias, que foi divida em duas edições, uma realizada no primeiro semestre e a 

outra no segundo semestre. Nessas oficinas foram trabalhadas elaboração de pauta, 

criação de blog, diagramação e a produção de um jornal impresso. Além dessa 

atividade foram desenvolvidas uma série de oficinas de Comunicação Comunitária 

que trabalhavam o conceito, prática e funcionamento de alguns meios de 

comunicação como o Podcast, Fanzine Eletrônico e a Edição de Imagens. 
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Até o ano passado Portolani atuava no Centro da Juventude Zona Leste e 

Região Central Histórica, unidade gerenciada pela Secretária de Assistência Social, 

da Prefeitura Municipal de Santos, que atende jovens em situação de 

vulnerabilidade social. Nesse espaço a jornalista aplicava duas oficinas: a de 

Palavras, que trabalhava a leitura e escrita dos jovens, e a oficina de Comunicação 

onde eram aplicadas atividades de linguagem midiática, desenvolvidas também por 

meio da produção coletiva (SANTOS, 2010). As oficinas de Comunicação continuam 

na grade de atendimento do Centro da Juventude da Zona Leste, porém, agora 

sendo ministradas por outra profissional que presta serviço voluntário.  

Além dessas experiências, Portolani também já atuou com a 

Educomunicação no Centro da Juventude da Zona Noroeste, prática que inclusive 

fez parte do seu Trabalho de Conclusão do Curso de Jornalismo da Universidade 

Católica de Santos – UNISANTOS. Assim como também desenvolveu, em 2008, o 

projeto Comunidade em Cena, no Centro Camará de Pesquisa e Apoio à Infância e 

Adolescência, onde eram elaboradas atividades de cidadania, audiovisual, animação 

sociocultural, teatro, informática e empreendedorismo, com foco na educação 

ambiental. Nesses espaços, as oficinas iniciadas por Portolani não tiveram 

continuação em 2012, devido à falta de incentivo das instituições do poder público e 

privado. 

Para Portolani a Educomunicação é 

um novo campo da ciência que estuda as relações entre educação e 

comunicação, na perspectiva de uma educação para a liberdade e do 
direito humano à comunicação. (...) além disso, educomunicação 
pressupõe uma intervenção social, na medida em que a pessoa exerce seu 

direito humano à comunicação coletivamente, dando forma à outras  
relações humanas.  
 

 

Contudo a jornalista acredita que não há uma única área do conhecimento 

que possa trabalhar com a Educomunicação, já que a proposta essencial deste 

campo é justamente desenvolver a interdisciplinaridade. “Portanto pessoas de 

diversas áreas do conhecimento, desde que entendam seu papel têm sempre muito 

a contribuir.” (APÊNDICE B). De qualquer forma, essa pessoa deve ser 

questionadora e acreditar na viabilidade desse trabalho e nas transformações 

sociais que ele pode proporcionar. 
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3.3 Associação Cidade Escola Aprendiz  

 

A Associação Cidade Escola Aprendiz é uma Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público - OSCIP que atua na integração de escolas, famílias e 

comunidades criando um sistema de corresponsabilidade em torno da educação de 

crianças e jovens (APRESENTAÇÃO, 2012). Fundada pelo jornalista Gilberto 

Dimenstein, a associação teve inicio em 1997, a partir de um projeto experimental 

realizado no laboratório de informática do Colégio Bandeirantes, no bairro da Vila 

Madalena, em São Paulo. Esse projeto incidia em um programa de educação para a 

cidadania que visava estimular os alunos a assumirem responsabilidades 

comunitárias, a fim de formar cidadãos mais conscientes e participativos 

(ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ, 2012). 

Para tanto, foi desenvolvido uma plataforma digital que reportava notícias 

relacionadas aos temas educação, cidadania e trabalho. Esse é o Portal Aprendiz4, 

que até hoje publica matérias sobre esses temas, sendo o primeiro programa da 

instituição e que serviu como modelo para desencadear uma série de outros 

projetos. É nessa perspectiva que desde a primeira experiência a Associação 

Cidade Escola Aprendiz esteve convicta de que “a sociedade da informação exige a 

formação dos sujeitos em mídia e que não é mais possível separar a reflexão sobre 

a educação da reflexão acerca da comunicação” (REDE CEP, 2012, p.23).  

Foi então, que a começar por este projeto, em 1998, a Associação, já 

constituída como uma organização não governamental passou a se instalar na Rua 

Belmiro Braga, localizada também no mesmo bairro Vila Madalena. Nessa sede, os 

educadores desenvolviam projetos de comunicação e arte-cultura, que envolviam 

crianças e adolescentes da própria comunidade. O objetivo era promover melhorias 

e a recuperação do bairro, que naquela época, tinha muitos espaços deteriorados 

(ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ, 2012). 

Essas ações constituíram o conceito de Bairro-escola, um “modelo de 

gestão de potencialidades educativas, que busca transformar toda a comunidade em 

extensão da escola, trançando o processo de ensino-aprendizado à vida cotidiana” 

(ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ, 2012, p. 9). As atividades 

                                                 
4
 Portal Aprendiz: www.aprendiz.org.br 

 

http://www.aprendiz.org.br/
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desenvolvidas nesse projeto acontecem no contra-turno escolar e são 

implementadas em conjunto com os parceiros, escola e comunidade. 

Hoje em dia, ele é desenvolvido em três regiões da cidade de São Paulo 

sendo, o Bairro-escola Pinheiros, na Zona Oeste, o Bairro-escola Centro, nos bairros 

da Barra Funda, Santa Cecília e Luz, e o Bairro-escola Sul, nos bairros de 

Heliópolis, Grajaú e Jardim Ângela. 

Como projeto principal, ele faz parte da missão da Associação que é a de 

“desenvolver e disseminar o Bairro-escola para a criação de comunidades 

educativas”, assim como sua visão que busca  

inovar continuamente para aprimorar o Bairro-escola como tecnologia 
social que garanta que os sujeitos e suas comunidades se desenvolvam de 
forma sustentável, autônoma e integral com base em oportunidades 

educativas que reconheçam e fortaleçam seus potenciais e escolhas  

(APRESENTAÇÃO, 2012).  

 

Os valores da Cidade Escola Aprendiz estão relacionados com o “poder de 

decisão dos sujeitos para criar mudanças”, a “inovação e colaboração para alcançar 

os resultados desejados”, e a “sustentabilidade das ações e políticas”  

(APRESENTAÇÃO, 2012).  

A estrutura organizacional da Associação, conta com um conselho que é 

formado por um presidente, Michel Metzger, uma secretária, e o conselho fiscal 

composto por três membros. Abaixo estão a Diretoria Geral e a Pedagógica, 

seguidas das áreas Institucional, Tecnológica e Administrativo/Financeiro. E para 

uma melhor organização dos projetos, há associação é formada por núcleos que 

são: Pesquisa-ação Comunitária, Aprendiz da Praça, Comunicação Comunitária e 

Escola da Rua (QUEM SOMOS, 2012). 

A sede da associação permanece na Vila Madalena, mas agora na Rua 

Padre João Gonçalves nº 152, que pertence ao subdistrito de Pinheiros, onde é 

realizada a experiência matriz. 

A Associação também desenvolve no Estado de São Paulo, alguns 

programas voltados para o envolvimento com a comunidade e a capacitação de 

jovens e professores. Esses programas são: o Aprendiz Comgás (que visa cultivar 

educadores capazes de contribuir para a formação de jovens aptos a desenvolver e 

executar projetos comunitários), o Professor Comunitário (que tem o objetivo de 

fomentar a integração das famílias e comunidades na participação das atividades 

escolares), o Cores da Vida (que articula as redes locais de saúde e educação a fim 
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de atender jovens em tratamento de câncer) e o projeto Agente Jovem (que atua na 

formação de jovens e professores que se mobilizam para deter e superar os 

problemas nas escolas da comunidade) (APRENDIZ , 2012). 

Em 2004, o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF passou a 

reconhecer a associação como um modelo de educação para o mundo, sendo 

premiada por diversas organizações nacionais e internacionais, entre elas a 

Fundação Banco do Brasil e a Universidade de Harvard. Com isso, além dos 

projetos desenvolvidos no Estado de São Paulo, a associação também passou a 

atuar em outras regiões como, nos bairros Cidade de Deus e Complexo do Alemão, 

no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Minas Gerais, e em Recife, Pernambuco. 

Dessa forma, expandiu a sua experiência em promover comunidades educativas 

para todo o Brasil, se tornando referência no desenvolvimento de projetos de 

educação local (APRENDIZ, 2012). 

 

 

3.3.1 BAIRRO-ESCOLA: A experiência de uma Relações Públicas com 

a Educomunicação 

 

O projeto Bairro-Escola tem a missão de construir comunidades educativas 

em prol do desenvolvimento integral de crianças e jovens, por meio da integração 

entre todos os membros que compõe uma comunidade, que são a escola, as 

famílias, as empresas e o poder público. Nesse sentido, “rompe-se com a lógica da 

escola como único espaço de aprendizagem” o que faz com que todos os envolvidos 

se comprometam, construindo redes locais educativas (BAIRRO ESCOLA, 2012). 

Dois conceitos que são muito utilizados para implementação do projeto 

Bairro-escola, são o de educador comunitário e as trilhas educativas. Esse primeiro 

se caracteriza como um articulador educacional que atua na ponte entre a escola e o 

seu entorno. Esse educador é o responsável por mapear a comunidade, mobilizar 

parcerias e construir as trilhas educativas, conceito criado pela Cidade Escola 

Aprendiz, que é definido pelos espaços pedagógicos que excedem a sala de aula 

como, as praças, empresas, parques, museus, oficinas, teatros, centros esportivos, 

bibliotecas e entre outros. Com isso, o educador comunitário e as trilhas educativas, 

são peças importantes para fomentar a criação e o fortalecimento das redes locais 

educativas (ASSOCIAÇÃO CIDADE ESCOLA APRENDIZ, 2012). 
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Esse projeto se baseia em dois pressupostos básicos que são:  

- O ato de aprender é o ato de se conhecer e de intervir em seu meio;  
- A educação deve acontecer por meio da gestão de parcerias, envolvendo 

escolas, famílias, poder público, empresas, organizações sociais, 
associações de bairro e indivíduos, capazes de administrar as  

potencialidades educativas da comunidade (ASSOCIAÇÃO CIDADE 

ESCOLA APRENDIZ, 2012, p. 8). 
 

É nessa perspectiva, que a comunicação comunitária se torna instrumento 

fundamental do Bairro-escola, devido ao círculo de relacionamentos que o projeto 

busca construir. E conforme a pesquisa teórica realizada neste trabalho percebe-se 

que a comunicação comunitária e a Educomunicação fazem do “ato de comunicar 

uma experiência de constante reflexão e voltada à formação cidadã” (SINGER, 

2012, p. 30), pois atuam na mesma perspectiva do diálogo e da produção coletiva 

dos próprios meios de comunicação. Ou seja, a Educomunicação 

faz com que as pessoas, sejam elas crianças, adolescentes ou adultos, 
aprendam a se expressar, ler, escrever, ouvir melhor e de forma mais  

critica. Além de despertar para o ato de questionar e investigar. (...) E isso 
faz com que o exercício da cidadania venha como consequência, ao 
reconhecimento de sua história, sua cultura e do local onde 

vive. (APÊNDICE C) 

 

Com isso, mesmo a Associação Cidade Escola Aprendiz fazendo uso de 

outros termos, ela reconhece que a Educomunicação, assim como a comunicação 

comunitária, também faz parte da sua essência. 

A relações-públicas e educomunicadora Isys Remião, formada em 2005 

pela Universidade Católica de Santos – UNISANTOS, atua na Associação Cidade 

Escola Aprendiz como gestora de projetos do núcleo de comunicação comunitária. 

Como gestora, Remião desenvolve diversas atividades nas três regiões em que são 

trabalhados o projeto Bairro-escola que são Pinheiros, Jardim Ângela e Centro.  

A primeira experiência educomunicativa vivenciada por Remião se deu em 

seu Trabalho de Conclusão do Curso de Relações Públicas, sobre o Projeto 

Educacional de Conscientização e Orientação – PROECO, quando seu grupo 

desenvolveu alguns programas que tinham a Educomunicação como fundamento  

teórico. Esse projeto esteve em funcionamento na ONG até meados de 2008 e, no 

ano seguinte, em parceria com uma organização privada, começou a desenvolver 

outro programa que tinha a mesma proposta de educar para e com os meios de 

comunicação. Atualmente a ONG não desenvolve nenhum projeto na área, mas tem 

pretensões de iniciar um novo programa. 
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Hoje, formada e atuando nessa área, Remião considera que a 

Educomunicação 

é a junção das áreas da comunicação e da educação dentro da perspectiva 
democrática, em que cada um tem seu papel a partir de interesses e 
habilidades. O que importa é o processo e não o produto. E neste 

processo, se cria uma relação de escuta e fala horizontal, em que todos 
tem o mesmo direito de se expressar e de construir algo que faça sentido 
para o coletivo - pois o trabalho é coletivo.   

O processo educativo permite que as pessoas se reconheçam, valorizem 
as suas opiniões e se disponham a revisitá -las a partir da construção do 
conhecimento, este que dará subsídios para a criticidade.  

 

Em 2010, Remião também atuou em um projeto de comunicação com 

jovens, desenvolvido pela Associação de Desenvolvimento Econômico e Social as 

Famílias (Adesaf), na cidade de São Vicente, que em sua época se chamava Tubo 

de Ensaio. Mesmo não sendo denominado como Educomunicação, o projeto 

oferecia oficinas de audiovisual com a proposta do desenvolvimento da cidadania. 

Hoje o projeto se chama Ronda, e “consiste em oferecer aos jovens, oficinas de 

técnicas audiovisuais, cidadania e empreendedorismo, a fim de despertar em cada 

participante o protagonismo juvenil” (SÃO VICENTE, 2012).  

Com base nas suas experiências, Remião acredita que a Educomunicação 

é uma área que está crescendo a cada dia, em todos os setores da sociedade. E, 

em sua opinião, a Baixada Santista tem muito potencial para desenvolver essa área 

de uma forma mais consistente e integrada.  

Para alcançar tal crescimento é necessária a existência de profissionais 

capacitados para atuar nesse campo. Por isso, Remião também acredita que não há 

um perfi l ideal e nem uma formação específica para atuar com a Educomunicação, o 

mais apropriado é que esse profissional tenha o conhecimento interdisciplinar que 

essa área exige. 

Entretanto, ela garante que a formação em Relações Públicas a ajudou 

muito no desempenho desses projetos, devido ao conhecimento adquirido no Curso 

sobre os meios de comunicação, a interação entre os indivíduos e a importância 

social do trabalho dos comunicólogos. Para ela, “o  essencial é saber mediar 

processos, aprender com o outro e, sobretudo, criar um canal de escuta e de 

construção coletiva” (APÊNDICE C). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho trouxe para reflexão a relação e o envolvimento que as 

áreas da Educomunicação e das Relações Públicas Comunitárias apresentam. 

A Educomunicação é um campo transdisciplinar, que agrega os princípios e 

atribuições das áreas da educação e comunicação. Por meio da valorização do 

diálogo e da metodologia da produção coletiva, ela promove uma intervenção social 

capaz de manifestar diversas transformações no indivíduo. Conforme os estudos 

realizados, percebe-se que o campo da inter relação entre a educação e a 

comunicação tem conquistado território em diversos países. No Brasil, a 

Educomunicação tem se concretizado principalmente no terceiro setor e, mesmo 

que vagarosamente e com poucos casos notificados, ela está se firmando cada vez 

mais no âmbito do primeiro e segundo setor. No entanto, percebe-se que, para a 

efetiva consolidação desse campo, é fundamental o envolvimento desses setores 

para a criação de ecossistemas comunicativos, que na perspectiva da 

Educomunicação tornam a sociedade mais justa e igualitária. 

O segmento comunitário das Relações Públicas também é considerado 

como uma área transdisciplinar, pois esta ligada ao campo da comunicação que, 

conforme os estudos apresentados, é uma ciência naturalmente interdisciplinar. Ela 

atua diretamente para e com a comunidade a fim de desenvolver ações para a 

cidadania. 

As Relações Públicas Comunitárias foram impulsionadas pelo campo da 

Comunicação Comunitária e a história de ambas se confunde com a da 

Educomunicação, por terem sido despertadas em um mesmo período após a 

repressão da ditadura militar e com isso nascer no berço das entidades do terceiro 

setor. Portanto, as Relações Públicas Comunitárias, entre outras atividades, também 

atua no propósito do desenvolvimento de meios da comunicação mais democráticos, 

inclusivos e participativos assim como a Educomunicação. 

Assim, percebe-se que o campo das Relações Públicas Comunitárias e o da 

Educomunicação operam de forma analógica promovendo o diálogo e a participação 

de um determinado grupo na produção dos próprios meios de comunicação, o que 

possibilita aos envolvidos desenvolver a autonomia, auto -estima e o senso critico. 

Tudo isso pelo simples fato de a pessoa poder expressar a sua opinião e sentir que 
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está sendo ouvida e compreendida. Isso a motiva e a torna comprometida e 

responsável por aquilo que cria. 

Para tanto, é necessária a participação de um profissional que saiba mediar 

os discursos e opiniões juntos às tecnologias da comunicação. O educomunicador é 

um profissional que atua em um campo de mediações e não há nenhuma legislação 

que defina uma formação especifica para atuar nessa área. Cabe ressaltar que o 

profissional de relações-públicas possui essa característica mediadora como função 

essencial e o conhecimento sobre teorias, técnicas e processos de comunicação. 

Os projetos citados neste trabalho exemplificam o que tem de positivo sendo 

desenvolvido neste campo e as entrevistas realizadas com as profissionais que 

atuam nesses projetos comprovam quais os benefícios que uma atividade 

educomunicativa pode proporcionar aos seus envolvidos. Na Baixada Santista, o 

desenvolvimento desse campo ainda é difícil de ser notado e a baixa frequência de 

projetos educomunicativos pode estar relacionada à falta de demanda profissional 

para o seu desenvolvimento. Ou seja, falta de pessoas capacitadas, comprometidas 

e envolvidas com este tema, é escassa. 

Por fim, é possível perceber que mesmo tendo poucos relações-públicas 

desenvolvendo projetos na área da Educomunicação, este profissional possui total 

capacidade e qualificação para exercer essa função, seja nas instituições de terceiro 

setor, organizações públicas ou privadas. E, dessa forma, com a sua participação, 

envolvimento e responsabilidade, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. 
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APÊNDICE A – Entrevista Juliana Crelier 
 
 

Nome: Juliana Crelier 

Formação: Ciências Sociais 

Cargo: Coordenadora do projeto Querô na Escola – Instituto Querô 

 

 

1) Como você define Educomunicação? 

 Como uma forma de aprendizado que se utiliza da comunicação para despertar 

interesse dos alunos e tratar de conteúdos relevantes à educação de uma forma 

lúdica, criativa, crítica estimulando o trabalho em equipe. 

 

2) Na sua opinião, de que forma uma atividade educomunicativa contribui aos 

seus participantes? O que você acha que ela pode despertar? 

Acho que o participante aprende a trabalhar em conjunto, em equipe, a lidar com as 

diferentes opiniões. Contribui para um aprendizado criativo, descontraído e 

estimulante, podendo lidar com questões que geralmente não são trabalhadas em 

outras esferas. Pode estimular uma reflexão aprofundada sobre o papel da mídia na 

nossa sociedade e enxerga-la de forma crítica e reflexiva 

 

3) Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento e reconhecimento da 

Educomunicação? 

Hoje em dia tem sido cada vez mais utilizada, principalmente por projetos sociais, e 

acredito que ganha espaço cada vez maior no universo educacional. 

 

4) Como você considera a Educomunicação na Baixada Santista? 

Em desenvolvimento, alcançando aos poucos seu espaço e se tornando conhecido 

pelos educadores. Na rede pública, pude observar uma escola que desenvolve com 

os alunos um jornal impresso. Vejo que iniciativas de educomunicação nas escolas 

são mais proporcionadas por professores, de forma independente, do que realmente 

estimuladas pela direção da escola (pelo menos no âmbito das escolas públicas). 

Vejo que isso ainda depende muito da vontade do professor.  

O "Festival Curta Santos" criou esse ano uma categoria, chamada: 'Curta 

Escola', voltada para vídeos produzidos por alunos de escolas publicas e privadas. 

Vejo isso como um estímulo para que alunos produzam seus conteúdos. Porém, 

falta um pouco de divulgação. 

 

5) Qual o perfil ideal que um profissional de Educomunicação deva ter?  

Um profissional multidisciplinar, que acredite em uma educação democrática e em 

desenvolver o pensamento crítico em seus alunos. Um profissional que veja a 

educação como um universo amplo e criativo. 
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6) Como você considera um projeto educomunicativo sendo desenvolvido por 

um Relações Públicas? 

Um projeto de interação com as mais diversas áreas do relacionamento pessoal. Um 

projeto que conecte as pessoas. Um projeto que interaja com as varias esferas da 

educação. 
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APÊNDICE B – Entrevista Maria Fernanda Portolani 
 

 

Nome: Maria Fernanda Bombonatti Portolani 

Formação: Jornalismo 

Cargo: Monitora de atividades – SESC Santos 

 

 

1) Como você define Educomunicação? 

Educomunicação é um novo campo da ciência que estuda as relações entre 

educação e comunicação, na perspectiva de uma educação para a liberdade e do 

direito humano à comunicação.  Para além disso, educomunicação pressupõe uma 

intervenção social, na medida em que a pessoa exerce seu direito humano à 

comunicação coletivamente, dando forma à outras relações humanas.  

 

2) Na sua opinião, de que forma uma atividade educomunicativa contribui aos 

seus participantes? O que você acha que ela pode despertar? 

 A produção coletiva de comunicação, na perspectiva de educomunicação contribui 

na medida em que se configura num espaço de voz ativa das pessoas que 

participam dela (voz, olhares, grafias), tornando as pessoas autoras conjuntamente, 

as propiciando criar, e descobrir novos assuntos, além de se descobrirem enquanto 

sujeitos autônomos, capazes de questionar o mundo como nos é apresentado. 

 

3) Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento e reconhecimento da 

Educomunicação? 

A educomunicação surgiu dos anseios e no seio dos movimentos populares, 

portanto é reconhecida desde de seu embrião já desde as experiências de Mário 

Káplun, porquanto fala de gente e com gente. Acredito que por ser um novo campo 

da ciência desperta bastante curiosidade, por isso é primordial que se entenda que 

educomunicação não é perfumaria, método e muito menos acontece de um jeito 

ensinado, é sim, pensada e em sua ação conta com responsabilidade e bastante 

intenção política do mediador.  

 

4) Como você considera a Educomunicação na Baixada Santista? 

Ainda incipiente, mas já existem algumas experiências bem bacanas por aqui.  

 

5) Qual o perfil ideal que um profissional de Educomunicação deva ter? 

Antes de tudo um questionador e uma pessoa que acredita em seu trabalho, ou seja, 

acredita que as pessoas são livres e portanto podem expressar suas histórias a 

partir de seu ponto de vista, e a partir daí se enxergarem enquanto sujeitos 

históricos e autônomos.  

 

 



 82 

6) Como você considera um projeto educomunicativo sendo desenvolvido por 

um Relações Públicas? 

O trabalho em educomunicação é interdisciplinar, portanto, pessoas de diversas 

áreas do conhecimento, desde que entendam seu papel têm sempre muito a 

contribuir.  
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APÊNDICE C – Entrevista Isys Remião 

 

Nome: Isys Helfenstein Remião 

Formação: Relações Públicas 

Cargo: Gestora do projeto Bairro Escola – Associação Cidade Escola Aprendiz 

 

1) Como você define Educomunicação? 

Como o direito à comunicação. A Educomunicação é a junção das áreas da 

comunicação e da educação dentro da perspectiva democrática, em que cada um 

tem seu papel a partir de interesses e habilidades. O que importa é o processo e não 

o produto. E neste processo, se cria uma relação de escuta e fala horizontal, em que 

todos tem o mesmo direito de se expressar e de construir algo que faça sentido para 

o coletivo - pois o trabalho é coletivo.   

O processo educativo permite que as pessoas se reconheçam, valorizem as suas 

opiniões e se disponham a revisita-las a partir da construção do conhecimento, este 

que dará subsídios para a criticidade.  

 

2) Na sua opinião, de que forma uma atividade educomunicativa contribui aos 

seus participantes? O que você acha que ela pode despertar? 

Produzir meios de comunicação faz com que as pessoas, sejam elas crianças, 

adolescentes ou adultos, aprendam a se expressar, ler, escrever, ouvir melhor e de 

forma mais critica. Além de despertar para o ato de questionar e investigar. Acredito 

que passam a olhar a vida, o cotidiano, de outra forma, não apenas como 

espectador mas como agente de transformação. E isso faz com que o exercício da 

cidadania venha como consequencia, o reconhecimento de sua história, sua cultura 

e do local onde vive.  

 

3) Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento e reconhecimento da 

Educomunicação? 

A Educomunicação é uma área que vem crescendo a cada dia, seja na 

universidade, no terceiro setor ou como politica pública. Organizações sociais vem 

desenvolvendo projetos de produção midiática de diferentes formas, a ECA / USP 

acabou de lançar um curso de graduação e já existem políticas municipais e federais 

que prevêem isso, como o Programa Nas Ondas do Rádio, da Secretaria Municipal 

de Educação de São Paulo e o Programa Mais Educação (do governo federal) que 

tem como um dos seus "macro campos" a educomumicação.  

Além dessas instituições formalizadas, existem um grande número de movimentos 

sociais e indivíduos exercendo seu direito à comunicação e isso é que dá sentido a 

educomunicação. Pois a educom nada mais é do que o processo educativo que é 

proporcionado por meio da comunicação. Acredito também que com o avanço da 

política de comunicação no nosso país, a educom ganhe mais espaço e mais 

importância no âmbito governamental. Existem movimentos em todo país, que 

surgiram depois da conferencia nacional de comunicação em 2009, que lutam agora 

pelo marco regulatório da comunicação, que a nossa constituição já garante mas é 
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preciso ter instrumentos e leis que garantam a livre expressão.  Quando 

conseguirmos avançar nesse sentido, teremos mais pessoas exercendo seu direito à 

comunicação, em rádios comunitárias, jornais de bairro e na própria internet com a 

politica de banda larga. Não dá para falar que a internet é uma ferramenta 

democrática e universal se a maioria das pessoas no nosso país não tem acesso ou, 

muito menos, com qualidade. 

 

4) Como você considera a Educomunicação na Baixada Santista? 

A Baixada Santista tem muito potencial para desenvolver a educomunicação de uma 

forma mais consistente e integrada. Percebi isto quando atuei junto ao Conselho da 

Juventude de Santos e na época da conferencia de comunicação, onde tive contato 

com diversas organizações, universidades e prefeituras da baixada. Hoje em dia não 

dá mais para ter um projeto com crianças e adolescentes sem considerar a sua 

interação com os meios de comunicação, sejam eles a internet ou a própria 

televisão.  

Existem profissionais e ONG's pioneiras neste processo mas que as vezes não 

encontram espaço ou formas para atuar em rede e por isso não aparecem, não dão 

o devido valor a este trabalho. Digo isso, porque em SP, a atuação de organizações 

em rede é forte. A Revista Viração, por exemplo, atua em todo o país, mas tem sua 

sede em SP, onde reúne jovens para discutir e produzir comunicação, partindo da 

premissa que é um direito de todos e que é importante consolidar um espaço onde 

os jovens tenham voz (no caso, a revista e o 

blog http://www.agenciajovem.org/wp/).  

Além disso, hoje os grandes veículos de comunicação também tem interesse em 

abrir espaço aos jovens, em SP a Rádio CBN fez uma parceria com o projeto que 

trabalho para que 10 jovens de diferentes regiões da cidade escrevam matérias 

sobre a sua comunidade. 

 

5) Qual o perfil ideal que um profissional de Educomunicação deva ter?  

Não sei se existe um perfil ideal para este profissional, acho que depende muito do 

projeto, a que ele se destina e para quem. O que acredito é que existam algumas 

premissas para se desenvolver qualquer projeto de educomunicação, como: ser um 

educador popular e democratico, prezar pelo direito à comunicação, compreender 

como os instrumentos e ferramentas de comunicação podem potencializar o 

processo educativo (a partir da realidade em que se trabalha - uma escola é 

diferente de uma comunidade, que recursos ambas oferecem, quem se deseja 

atingir, etc.) e atuar em rede e colaborativamente, sozinho ninguém faz nada.  Não 

acredito que este profissional deva ter uma formação específica na área e sim 

conhecimentos que sejam trans e interdisciplinares.   

 

 

6) Como você considera um projeto educomunicativo sendo desenvolvido por 

um Relações Públicas? 

http://www.agenciajovem.org/wp/
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A formação em RP me ajudou muito a ser uma profissional que trabalha em projetos 

de educom. Pelo conhecimento amplo e variado em meios de comunicação e na 

interação com pessoas. Não basta você ter um ótimo produto de comunicação e não 

saber como utilizá-lo na comunidade e pra que ele serve. Mas se não fosse o meu 

interesse em educação, não seria uma boa educomunicadora. Pois não basta 

ensinar técnicas, como produzir um jornal, um blog ou uma rádio. O essencial é 

saber mediar processos, aprender com o outro e sobretudo criar um canal de escuta 

e de construção coletiva.  

 


