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INOVA
PR

•Boas práticas, Tecnologias sociais

•Eficiência da didática•Eficiência da didática

•Gestão de experiências pioneiras

•Gestão de políticas públicas 

• gestão e nas práticas pedagógicas

VAÇÃO NA GESTÃO E NAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Tecnologias sociais

Eficiência da didáticaEficiência da didática

Gestão de experiências pioneiras

Gestão de políticas públicas 



O olhar da 

Educação

Educação midiática 
Como inovação

Mídia-Educação

O olhar da interface
Comunicação/Educação

Educação midiática 
Como inovação

• Educomunicação



A MÍDIA-EDUCAÇÃO 

• De tradição europeia e nascida no 
âmbito das Sociologia da Educação, o 
conceito foi sistematizado pela UNESCO 
(1982).

• Oferecer as competências para

A - Compreender a informação, 

B - Realizar a análise crítica, 

C - Produzir mensagens. 

(BÉVORT & BELLONI, 2009)



Emerge das lutas sociais pelo direito 
à expressão, na AL. 

Aplica-se às relações de 
comunicação em espaços 
educativos, buscando: 

a gestão democrática dos 
recursos da comunicação, 

a participação da comunidade 
educativa.

a criação de políticas públicas 
de formação (DH em comunicação)

(SOARES,1999) 

Educomunicação

!



EDUCOM.RÁDIO (2001-2004)

EDUCOM.CENTRO OESTE (2005-2006)

A expansão: a partr do NCE/USP

EDUCOM.CENTRO OESTE (2005-2006)

EDUCOMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL (2005

MÍDIAS NA EDUCAÇÃO (2006-2012)

LICENCIATURA EM EDUCOMUNICAÇÃO
USP E UFCG (2011...)

2006)

do NCE/USP

2006)

EDUCOMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL (2005....)

2012)

EDUCOMUNICAÇÃO



TELEFÔNICA
VÍDEO 01

TELEFÔNICA / CANAL FUTURA:



EDUCOM
RIO TAPAJÓS, PA, 2014
EDUCOM EM SURUACÁ,
RIO TAPAJÓS, PA, 2014



EDUCOM NO 
JORNAL DA TARDE
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PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO
EDUCOM NO 

EDUCAÇÃO, DO MEC  (2008-2012)

6.527
escolas envolvidas 

com Comunicação 

e

uso de mídias



1.821
cidades

envolvidas

6.500
escolas 

participantes

Mais Educação

1,5 milhão de 

Comunicação 
e uso de 

Mídias

envolvidas

participantes
1,5 milhão 
de alunos

atendidos

Educação (2012):

de estudantes

Comunicação 
e uso de 

Mídias
Radio, Jornal 

escolar, Vídeo, 
Fotografia e

Mídias digitais



REVISTA IMPRENSA, SETEMBRO 2017

EDUCOMUNICAÇAO
NOVA ÁREA DE ATUAÇÃO PARA 

JORNALISTAS

SETEMBRO 2017

EDUCOMUNICAÇAO: 
NOVA ÁREA DE ATUAÇÃO PARA 

JORNALISTAS



As protagonistas: Educom.geraçãocidadã.2106

sobre sua experiência educomunicativa

(Vídeo 2)

Educom.geraçãocidadã.2106: Adolescentes falam no Senado

educomunicativa interinstitucional – 07/1/2016



EM SANTA CATARI
EDUCOM.CINE: AUDIOVISUAL, EDUCAÇÃO

CIDADAN

UDE

ESCOLAS MUNICIPAIS ALBERTINA MADALEESCOLAS MUNICIPAIS ALBERTINA MADALE
D

E MARIA TOMÁZIA COEL



CURRÍCULO, TERRIT

QUE CURRÍCULO PODEMQUE CURRÍCULO PODEM

RITÓRIO EM DISPUTA!
(MIGUEL ARROYO)

EMOS CONSTRUIR A PARTIR DAEMOS CONSTRUIR A PARTIR DA
PROPOSTA DA BNCC?



O CENÁRIO DAS REAÇÕES

Apoio 
entusiasmado 

Competências;

Contestação radical

“Provavelmente, Paulo Fre“Provavelmente, Paulo Fre
BNCC é seu desserviço na pro

trabalho docente, desvenc
trabalho aos educadores e d

obrigatoriamente dialóg

Coordenador Geral da Camp

REAÇÕES

Competências; Inovação; Equidade

reire anotaria que a novidade dereire anotaria que a novidade de
 promoção de um controle injusto
ncilhado da oferta de condições

e da boa prática pedagógica, qu
lógica, emancipatória e construti

Daniel C
panha Nacional pelo Direito à Educa



Identificando espaços para construir 
a inovação como política pública

São Metas da BNCC:

Estimular a aplicação do projeto pedagógico 

Valorizar o contexto para dar sentido 

Favorecer o protagonismo do 

Ampliar a capacidade de expressão 

Identificando espaços para construir 
a inovação como política pública

do projeto pedagógico à vida rea

para dar sentido ao que se aprend

do estudante;

capacidade de expressão dos alunos.



SOBRE AS COMPETÊNCIAS GERAIS
Das dez COMPETÊNCIAS Gerais, 

seis voltam
a prática comunicativa

No. 4 Utilizar diferentes linguagens
expressar e partilhar informações, 

No. 5 Compreender, uNo. 5 Compreender, u
de informação e comunicação

No.9 Exercitar a empatia, o diálogo
resolução de conflitos e a cooperação

COMPETÊNCIAS GERAIS
Das dez COMPETÊNCIAS Gerais, 

seis voltam-se para
comunicativa

Utilizar diferentes linguagens para se 
partilhar informações, 

r, utilizar e criar tecnologiasr, utilizar e criar tecnologias
de informação e comunicação.

Exercitar a empatia, o diálogo, para a  
resolução de conflitos e a cooperação



Práticas de 
mediação da 
Comunicação
nos espaços 

educativos

Mídia-Educação

Exemplo 1

Rio de Janeiro

Cineclubismo
análise de mídiaeducativos análise de mídia
todas as escolas.

Apoio da 
cobertura da 
revista 
“pontocom

Educação Educomunicação

Exemplo 1:

Rio de Janeiro

Exemplo 2:

São Paulo

Cineclubismo e 

análise de mídia
Gestão da comunicaç
com o uso da mídiaanálise de mídia, em 

todas as escolas.

Apoio da Multirio e 
cobertura da 

pontocom”.  

com o uso da mídia

- 700 projetos. Apo
do Núcleo de 
Educomunicação
Prefeitura



BNCC: Formar-se para melhor

- O estar o aluno familiarizado 

novos recursos 

necessariamente, necessariamente, 

levar em co

estéti

melhor comunicar-se

estar o aluno familiarizado com 

novos recursos não signific

necessariamente, que já seja capaz necessariamente, que já seja capaz 

 conta “as dimensões étic

tética e política desse uso



BNCC: o 

Alerta!
uso das redes sociais frequentemente

agressividade e ao fracasso escolar.

Propostas:

Instituir novos modos de promover

compartilhamento de significados entre

Desnaturalizar qualquer forma de violência

BNCC: o agir educomunicati

frequentemente conduzem ao desinteresse e, não rar

promover a aprendizagem, a interação

entre professores e estudantes.

violência, incluindo a violência simbólica



• Assumir  os estudantes como sujeitos 
histórias e saberes. Tal postura
potencial da escola co

BNCC: Valorizar  saberes dos estudantes

potencial da escola co
orientador para a cidadania consciente.

• Nos Anos Finais do Ensino Fundamental,  a 
contribuir para o delineamento do projeto de vida dos 
estudantes.

Assumir  os estudantes como sujeitos com suas 
histórias e saberes. Tal postura fortalece o 

como espaço formador e 

BNCC: Valorizar  saberes dos estudantes

como espaço formador e 
a cidadania consciente.. 

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental,  a escola pode 
contribuir para o delineamento do projeto de vida dos 



A BNCC REFORÇA O POTENCIAL DA 

•Por meio das práticas de Linguagens, 
as pessoas interagem consigo 
mesmas e com os outros, mesmas e com os outros, 
constituindo-se como sujeitos sociais
Nessas interações, estão imbricados 
conhecimentos, atitudes e valores 
culturais, morais e éticos

A BNCC REFORÇA O POTENCIAL DA 
COMUNICAÇÃO NA 

ÁREA DE LINGUAGENS

Por meio das práticas de Linguagens, 
as pessoas interagem consigo 
mesmas e com os outros, mesmas e com os outros, 

se como sujeitos sociais. 
Nessas interações, estão imbricados 
conhecimentos, atitudes e valores 
culturais, morais e éticos. 



O DOCU
EST

Participar de 
práticas de 
linguagem 
diversificadas, 

Ampliar os 
diversificadas, 
incluindo as 
linguagens 
visual, sonora 
e digital.

Ampliar os 
conhecimentos
para analisar 
criticamente 
universo da 
comunicação.

CUMENTO ASSEGURA AOS 
ESTUDANTES O DIREITO DE: 

Ampliar os Ampliar as 
capacidades 

Ampliar os 
conhecimentos

analisar 
criticamente o 
universo da 
comunicação.

capacidades 
expressivas em 
manifestações 
artísticas, 
corporais e 
linguísticas.



Aprofundar os conhecimentos dos alunos

para o uso das ferramenta

áudios, fotos, vídeos com a 
disponibilização de textos disponibilização de textos 
multissemióticos n
outros ambientes da Web.

2

Aprofundar os conhecimentos dos alunos

ntas de edição de textos: 

áudios, fotos, vídeos com a 
disponibilização de textos disponibilização de textos 

nas redes sociais e 
outros ambientes da Web.



Eixos de Competências
Saber ler, 
Saber produzir,
Saber falar!

Eixo da Oralidade:

Aula dialogada, webconferência
jingle, programa de rádio, entrevista, peça teatral, 
produção de vídeos, dentre outras. 

Eixos de Competências

webconferência, spot de campanha, 
jingle, programa de rádio, entrevista, peça teatral, game, 

vídeos, dentre outras. 



•Diversidade: o erudito

É importante contemplar o 
cânone, o marginal, o culto, o 
popular, a cultura de massa, a popular, a cultura de massa, a 
cultura das mídias
garantir uma interação e trato 
com o diferente. 

erudito e o popular

É importante contemplar o 
cânone, o marginal, o culto, o 
popular, a cultura de massa, a popular, a cultura de massa, a 
cultura das mídias, de forma a 
garantir uma interação e trato 



BNCC: Área de Linguagens: 

- Campos de Atuação Curricular

- gênero jornalístico

- gêneros legais e normativos- gêneros legais e normativos

- gêneros reivindicatórios e propositivos
.............................................................................................................................

Não se trata de promover o 
vozes dissonantes, mas 

: 

Campos de Atuação Curricular:

gênero jornalístico

gêneros legais e normativos (ECA, CDC, etc.)gêneros legais e normativos (ECA, CDC, etc.)

gêneros reivindicatórios e propositivos
..............................................................................................................................................................

Não se trata de promover o silenciamento de 
, mas de explicitá-las.



“Passamos, então, a depender

curadoria própria, que supõe

habilidades”.habilidades”.

Tais mediadores poderão fazer parte

(docentes com formação suplementar)

específica especialistas em Educomunicação

Curadores/Mediadore

depender de curadores ou de um

supõe o desenvolvimento de diferen

. 

dos quadros da rede de ensi

suplementar) ou ser contratados para esta tar

Educomunicação e/ou de Mídia-Educação.



O que a Mídia-Educação e a Educomunicação

Mídia-Educação Educomunicação
Para os mídia-
educadores, a 
primazia é pelos 
elementos que 
dizem respeito 

Aos 
educomunicadores
interessa
a própria gestão dos 
processos 

dizem respeito 
expressamente à 
presença das 
tecnologias da 
informação e dos 
meios de 
comunicação

processos 
comunicativos
propostas de auto
gestão no emprego das 
tecnologias a serviço da 
construção do 
aprendizado sobre 
práticas cidadãs.

Educomunicação têm a oferecer? 

Educomunicação Integração

educomunicadores

própria gestão dos 

Trabalhos 
colaborativos 
podem integra
os dois comunicativos, em 

propostas de auto-
gestão no emprego das 
tecnologias a serviço da 
construção do 
aprendizado sobre 
práticas cidadãs.

os dois 
profissionais ao
docentes 
regulares.



O QUE FALTA DEFINIR, EM NÍVEL MUNICIPAL

1. Reconhecer  a especificidade
Comunicação/Educação no Ensino Básico.

2. Definir linhas de ação para cumprir o que determina a 2. Definir linhas de ação para cumprir o que determina a 
BNCC.

3. Criar as condições técnicas indispensáveis.

4. Formar o corpo docente para implementar ações 
coerentes com as necessidades da nova área.

O QUE FALTA DEFINIR, EM NÍVEL MUNICIPAL

Reconhecer  a especificidade da relação 
Comunicação/Educação no Ensino Básico.

para cumprir o que determina a para cumprir o que determina a 

indispensáveis.

para implementar ações 
coerentes com as necessidades da nova área.



5. Contratar especialistas da área
desenvolvimento de projetos nas escolas.

6. Cuidar para que a aplicação das normas de licitação 
não criem prejuízos para os processos de formação. não criem prejuízos para os processos de formação. 

7. Por se tratar de um campo em experiência 
trabalhar com Núcleos de Pesquisa/Extensão de 
universidades ou associações  da área.

área para acompanhar o 
desenvolvimento de projetos nas escolas.

6. Cuidar para que a aplicação das normas de licitação 
para os processos de formação. para os processos de formação. 

. Por se tratar de um campo em experiência é melhor 
trabalhar com Núcleos de Pesquisa/Extensão de 

ou associações  da área.


