CBH Paranaíba
Educomunicação

Conceito:
•É uma metodologia pedagógica que propõe o uso de recursos
tecnológicos modernos e técnicas da comunicação, multimídia,
colaborativa e interdisciplinar.
• Refere-se ao conjunto de ações e valores que correspondem à
dimensão pedagógica dos processos comunicativos ambientais,
marcados pelo dialogismo, pela participação e pelo trabalho
coletivo.

Ministério do Meio Ambiente- MMA e a
Educomunicação:
• A Lei Federal nº9.795 de 1999, que dispõe sobre a Educação
Ambiental, instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental.
O Órgão Gestor desta política, por ela estabelecido ( Ministério
do Meio Ambiente e Ministério da Educação) recria em 2003, o
Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA).
• O ProNEA adota, então, como uma de suas linhas ação, a
“Comunicação para a Educação Ambiental” e, as descreve
como: “produzir, gerir e disponibilizar, de forma interativa e
dinâmica, as informações relativas à Educação Ambiental”.

Construção da Política Nacional da
Comunicação e Informação Ambiental:
• A Educomunicação Sociambiental não responde a todas as
necessidades de construção de uma política de comunicação
ambiental.
• Mas corresponde à dimensão pedagógica dos processos
comunicativos associados à questão ambiental que, na
perspectiva do ProNEA- Programa Nacional de Educação
Ambiental, se quer presente como competência em conteúdos
de educadores e educadoras ambientais, bem como de todos
os canais e atores da comunicação social do país.

Educomunicação e a Política de Meio
Ambiente:
•Estimular e difundir a comunicação popular participativa no campo
da Educação Ambiental brasileira, com o fim de fortalecer a ação
educadora coletiva para sustentabilidade.
• Contribuir para a elaboração e a implementação de uma Política
Nacional de Comunicação e Informação Ambiental.

Comunicação e Informação Ambiental de
interesse estratégico:
• Nas últimas décadas a comunicação tem sido pensada com foco
no desenvolvimento sustentável.
• O direito a informação criou condições necessárias ao
empoderamento dos atores e à implementação das agendas
ambientais.

• O que reduziu, muitas vezes, a participação da comunicação a
uma compreensão utilitária e de adestramento ideológico em torno
da massificação das condutas ditas como ambientalmente
corretas.

Educomunicação:
• Processo de comunicação com intencionalidade educacional
expressa e que envolve a democratização da produção e de
gestão da informação nos meios de comunicação em seus
diversos formatos, ou na comunicação presencial. Pode ser
definida, também, nas práticas educativas que visam levar à
apropriação democrática e autônoma de produtos de
comunicação, por meio dos quais os participantes passam a
exercer seu direito de produzir informação e comunicação.
( Tassara, 2008)

Educomunicação:
• Diz respeito aos processos formativos de habilidades comunicativas;
• É a compreensão educativa da comunicação social. A partir da
percepção do papel formados dos conteúdos dos meios de comunicação
de massa onde, muitas vezes, predomina a disseminação de valores de
consumo insustentável, entre outros, e a falta de uma perspectiva na
relação com seus públicos, contemplando-se a transversalidade do
processo educativo que pode caber em toda essa programação.

• É um campo de conhecimento, uma epistême ( Está presente
em diversas atividades de pesquisa, produção de conhecimento e
formulação
de
diretrizes
de
projetos
e
programas
socioambientais);
• Refere-se também a educação para a recepção crítica dos
conteúdos da comunicação de massa- no exercício da
seletividade na escolha da programação dos meios e emprego
educativos destas tecnologia;
• É promoção de “ecossistemas educativos” a partir dos espaços
educativos. O virtual e o presencial se articulam em teia educativa
baseada nos encontros, fortalecimento de elos, comunidades
interpretativas e de informação/formação;
•Corresponde ao movimento de gestão participativa dos meios de
comunicação, democratização dos sistemas e defesa do direito à
comunicação. Portanto, existe enquanto campo de intervenção

Educomunicação como processo de
mudança:
• Soares afirmou que a Educomunicação não nasce na
Universidade, mas da prática e principalmente da militâncianasce dos processos políticos e ideológicos.
•O objetivo do comunicado popular não era utilizar os meios, ao
contrário, no período de 1960 a 1980, a ideia era denunciá-los.
Na década de 1980 é que as orientações mudam, pois as
estratégias políticas mudam, as pesquisam no campo acadêmico
da comunicação apontam novos olhares e os próprios
comunicadores populares repensam as suas práticas.
• O campo que atua por meio de práticas comunicacionais no
contexto social utilizando se de estratégias políticas, de projetos
com a comunidade, com a educação informal e formal. Intervir
não necessariamente para fazer parte dos Meios de

• Mário Káplun-Livro: Uma pedagogia de la comunicación-el
comunicador popular (1998)
Afirma que quando fazemos comunicação Educativa estamos
sempre buscando, de uma forma ou de outra, um resultado
formativo. A produção da mensagem, na perspectiva de Kaplún,
seria para que os destinatários tomem consciência da sua
realidade, para que suscite uma reflexão, assim poderá ocorrer
no processo de formação e transformação.

• A proposta na perspectiva processual é “ aprender a aprender”,
para que o educando consiga raciocinar por si mesmo, para que
ele consiga superar as constatações meramente empíricas e
imediatas das práticas que o rodeiam ( consciência ingênua) É
uma tentativa de fazer com que o educando consiga desenvolver
a sua própria capacidade de deduzir, relacionar, de elaborar
sínteses (consciência crítica)
• A segunda comparação foi realizada entre a “educação dos
efeitos” e a “comunicação” persuasiva”. O comunicador é para
Kaplún, uma espécie de arquiteto da conduta humana,
planejando reações do público receptor.

• O terceiro modelo tem como pressuposto central a educação
para a democracia e como instrumento para a transformação da
sociedade. O objetivo dessa concepção é assumidamente de
formação e transformação. Acredita-se que ninguém se educasozinho; os homens se educam entre si é praticamente o
processo educativo. “Baseado Livro: Pedagogia do Oprimido de
Paulo Freire”.

• Para Kaplún, somente o diálogo comunica. Comunicação, em
Kaplún é representada da seguinte forma: a raiz da palavra
Comunicação é do Latim communis= colocar em comum, algo
com o outro. Expressa algo que se compartilha, que se tem ou se
vive em comum.
• Em 1999, após o relatório final do Projeto Perfil, Ismar Soares
apresentou academicamente o termo sem, contudo criar uma
nova área do conhecimento. Mas tentando legitimar práticas dos
comunicadores populares e sistematizar o movimento social em
torno
do
que
então
também
era
chamado
de
comunicação/educação ou inter-relação comunicação e
educação.

• O termo educador é mais amplo que comunicador popular.
Soares batizou a área de Educomunicação e para não deixar de
fora as mais diversas práticas, sistematizou a área em cinco subáreas:
1- Expressão comunicativa por meio dos recursos da informação e
das artes;
2-Educação para a comunicação: traduz no esforço sistemático de
identificar a natureza da interatividade proposta pelos novos
instrumentos da comunicação e de democratizar o acesso às
tecnologias, desmitificando-as e colocando-as a serviço de toda a
sociedade;
3-Mediação Tecnológica nos espaços educativos: caracterizada pela
abordagem sistêmica das relações entre os recursos da
comunicação e as atividades humanas, garantindo o
planejamento e uma implementação organizada.

4-Gestão da Comunicação nos espaços educativos, caracterizada
pela abordagem sistêmica das relações entre os recursos da
comunicação e as atividades humanas, garantindo um
planejamento e uma implementação organizada dos recursos da
informação, destinada a garantir a eficácia na construção dos
ecossistemas educativos.
5- Reflexão Epistemológica: retrata o campo da Educomunicação,
que inclui a pesquisa e a avaliação sistemática, destinada a
compreender a complexidade das relações entre Comunicação e
Educação.

Marco Legal:
Eventos e documentos importantes que sinalizam o papel da
relação entre a comunicação, a educação e a participação dos
cidadãos para os problemas socioambientais.

Em 1992, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente
e Desenvolvimento, a Rio 92, proporcionou uma série de outros
eventos.
Agenda 21, que sintetiza um plano de ação global para os
desafios do meio ambiente. Os capítulos 36 ( Promoção do
Ensino, da Conscientização e do Treinamento) e 40 ( Informação
para a Tomada de Decisão) são importantes porque tratam das
questões da Educação Ambiental e das Políticas de
Comunicação.

• Entre os eventos paralelos à Rio 92, a Conferência da
Sociedade Civil sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento,
conhecida como Fórum Global, também trouxe importantes
destaques para a educação e a comunicação ambiental.
Nesta conferência foi apresentado um Relatório das ONGs
Brasileiras contendo um capítulo com diversas ações jurídicas,
educacionais, de cooperação internacional e de governo sobre
os meios de comunicação, visando o envolvimento da mídia nas
questões ambientais destacando:
-Democratização dos meios de comunicação;
-Disseminação de meios de comunicação locais e comunitários;
-Desenvolvimento de treinamento socioambiental, no âmbito sindical
e nas Universidades;

- Estabelecer com organismos internacionais sistemas de
cooperação e apoio a meios alternativos, criando um fundo
comum destinado à comunidade; como parte dos tratados
internacionais pró Rio 92.

Tratado de Educação Ambiental:
É porém, no Tratado de Educação Ambiental para a Sociedade
Sustentáveis Responsabilidade Global, também constituído no
Fórum, que ações da Interface Comunicação/ Educação
Ambiental foram pactuadas com mais ênfase:
“Princípio 14: A Educomunicação requer a democratização dos
meios de comunicação de massa e seu comprometimento com os
interesses de todos os setores da sociedade. A comunicação é
um direito inalienável, e os meios de comunicação de massa
devem ser transformados em uma canal privilegiado de
educação, não somente disseminando em bases igualitárias, mas
também prometendo intercâmbio de experiência. Métodos e
valores”

Brasil e a Educação Ambiental:
No Brasil em 1999, foi instituída a Política Nacional de Educação
Ambiental, por meio da Lei nº9795. O texto afirma que:
-Art 3º Como parte do processo educativo mais amplo, todos têm
o direito à Educação Ambiental, incumbindo:
IV- aos meios de comunicação de massa, colaborar de maneira ativa
e permanente na disseminação de informação e prática
educativas sobre o meio ambiente e incorporar a dimensão
ambiental em sua programação,
Art.13º Entende-se por Educação Ambiental não formal as ações e
práticas educativas voltadas à sensibilização da coletividade
sobre as questões ambientais e à sua organização e participação
na defesa da qualidade do meio ambiente.

A partir dos princípios do ProNEA e primordial ressaltar, os
princípios norteadores da Educomunicação:
1-Compromisso com o diálogo permanente e continuado;
2- Compromisso com a interatividade e produção participativa de
conteúdos;
3-Compromisso com a transversalidade;
4-Compromisso com o Encontro/ Diálogo de Saberes;
5-Compromisso com proteção e valorização do conhecimento
tradicional e popular;
6-Compromisso com a democratização da comunicação e com a
acessibilidade à informação socioambiental;
7-Compromisso com o direito a comunicação;
8-Compromisso com a não discriminação e o respeito à
individualidade e diversidade humana.

Reflexão:

De que forma o GT Educação Ambiental poderá trabalhar em
conjunto com a assessoria de Comunicação:
1--Qual o papel de cada ente no processo da Educomunicação?
2-Cite avanços e possíveis construções conjuntas?
3- Qual o papel da imprensa no processo?
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