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Certamente você já ouviu falar sobre a Educomunicação nos 
ambientes educativos. Essa é uma prática que está se consoli-
dando como essencial nos dias atuais e que pode ser aplicada 
em ambientes educativos de ensino regular, ou irregular, e mesmo 
em ambientes eclesiais em que exista a preocupação educativa. 
Desde as origens do carisma salesiano, os educadores possuem 
uma preocupação em relação a três grandes horizontes: Educar, 
Evangelizar e Comunicar.

Com o passar do tempo e o fortalecimento da cultura comunica-
cional, hoje vislumbra-se um desafio comum para a família sale-
siana, que pode ser considerado a vivência e a concretização da 
Educomunicação, entendida não apenas como um novo campo 
teórico, mas também como uma possibilidade de atualização do 
Sistema Preventivo de Dom Bosco.
 
A Educomunicação orienta as comunidades educativas a as-
sumirem com maior consciência os aspectos comunicativos 
do Sistema Preventivo, a entrarem com competência na nova 
cultura digital e a criarem ecossistemas comunicativos ricos de 
diálogo e propícios ao desenvolvimento do protagonismo juvenil.

A grande pergunta, quando se fala em Educomunicação nos 
ambientes salesianos, é: Como colocá-la em prática? Já existem 
muitos documentos escritos que apontam à base teórica da Edu-
comunicação, dentre os quais, podemos destacar a publicação: 
Educomunicação: desafio à Família Salesiana, publicado pela 
RSE em 2010; Culturas Juvenis na ótica da Educomunicação, 
publicado pela EDB em 2014; além de outras publicações e for-
mações que vêm sendo feitas periodicamente. Para se aprofun-
dar no tema, você encontra esta série de materiais disponíveis 
no portal da RSB. Caso ainda não o conheça, acesse o link: 
http://comunicacao.rsb.org.br/Downloads.

Neste e-book, no entanto, daremos ênfase à prática educomu-
nicacional, que para muitos ainda é algo que precisa ser melhor 
compreendido.
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Podemos falar de Educomunicação, em linhas gerais, de forma 
mais abrangente, como um esforço coletivo no sentido de 
criar um ecossistema comunicativo e, em um sentido mais 
objetivo, como projetos educomunicacionais com um foco 
específico. As duas dimensões são de grande importância e se 
complementam. Vejamos cada uma delas.

1) A Educomunicação, como prática transversal, consiste no 
esforço comum em uma comunidade para formar o ambiente 
educativo e o clima de família, que, de modo geral, caracterizam 
os ambientes salesianos. Quando falamos em Ecossistema da 

CAPÍTULO 2

MODALIDADES DA
EDUCOMUNICAÇÃO
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comunicação, estamos fazendo referência ao sistema de situações, 
condições e ações que intervém no processo educativo. Portanto, 
falar de ecossistema comunicativo não é referir-se apenas às 
novas tecnologias, ou aos meios de comunicação social, mas ao 
conjunto de linguagens, representações e narrações que influencia 
a vida cotidiana. Para que a Educomunicação se concretize como 
prática transversal, faz-se necessário que ocorram formações 
periódicas, que exista um planejamento comunicacional ou, de 
uma forma ainda mais objetiva, que se tenha em cada presença 
uma prática de gestão da comunicação, em que cada ação é 
pensada de forma a facilitar o diálogo, a participação e o pro-
tagonismo de todos os membros da comunidade educativa, em 
especial o dos jovens. 

Entendida dessa forma, a Educomunicação está presente em 
tudo aquilo que se faz em um espaço educativo, desde as coisas 
mais elementares, como a forma como a recepcionista atende 
a um telefone, a disposição e a organização dos ambientes, 
os elementos simbólicos presentes nos ambientes educativos – 
aqui podemos destacar, por exemplo, o cuidado com a capela 
e os símbolos católicos e salesianos –, o pátio, a presença de 
assistência, as atitudes de cuidado e respeito de cada educador. 
Todos esses elementos são educomunicativos, falam por si só. 

Vemos aqui uma grande aproximação da Pedagogia do ambien-
te, comumente associada à intencionalidade educomunicativa 
que está por trás de cada ação ou opção que se realiza em um 
espaço educativo. Um exemplo muito simples para compreender 
essa dinâmica é a existência de uma capela nas escolas ou nas 
obras salesianas. E não somente a existência dela, mas o acesso 
fácil a esse ambiente para toda a comunidade educativa, por isso 
ela geralmente fica em um espaço central. Além da localização, 
há todo um cuidado com esse ambiente, com a ornamentação e 
a percepção desse espaço como sagrado, e, se formos ampliar 
ainda mais o olhar, podemos destacar a organização das turmas 
e dos grupos para a frequência desse ambiente, seja por uma 
passagem breve por lá, seja para uma celebração mais elaborada. 
São momentos que exigem organização e articulação das pessoas. 
Não se trata somente de tradição, esses elementos transmitem 
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algo; o ambiente fala por si, ou seja, há a ideia de que o sagrado 
se faz presente nesse ambiente, de que Deus está ali; é uma 
intencionalidade educomunicativa que dá sentido à existência 
desse ambiente ou a opção feita por essa comunidade de que 
esse é um elemento importante. A comunicação, nesse sentido, 
vai além daquilo que é dito com as palavras e se estende de 
forma transversal, oculta muitas vezes, tornando conscientes 
as escolhas feitas pela comunidade educativa. 

2) Em um segundo momento, nas nossas presenças educati-
vas, podemos criar e manter projetos educomunicativos, com 
objetivos específicos, que podem ter enfoques diferenciados. 
Vejamos alguns exemplos:

 √ Projetos que desenvolvem as habilidades comunicacionais 
ou artísticas, que podem ser desenvolvidos em sala de aula, 
no ensino regular, em oficinas de contraturno ou em atividades 
específicas da Pastoral. Aqui podem ser citados projetos de 
oratória, leitura, escrita, expressão artística, música, dança, 
teatro, canto, entre outros;

 √ Projetos que desenvolvam o protagonismo juvenil e a 
prática da cidadania, como projetos de autogestão de gru-
pos, Semana da Cidadania, Semana do Estudante, Grêmio 
Estudantil, Assembleias Escolares, projetos sociais de inserção 
ativa na comunidade, entre outros;

 √ Projetos que visam à utilização de tecnologias para a 
aprendizagem, como rádio, TV, criação de vídeo em dife-
rentes plataformas, criação de blogs, produção de desenho 
animado, desenvolvimento de jogos e softwares educativos, 
entre outros.

Um aspecto importante a considerar é que os projetos educo-
municacionais podem acontecer dentro da sala de aula, como 
parte integrante do ensino curricular, ou de forma extraclasse, a 
partir de grupos e projetos específicos que podem acontecer na 
escola, em obras sociais, paróquias ou outros espaços. 
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a) Em se tratando do ensino regular, por exemplo, o desenvolvi-
mento das competências e das habilidades de comunicação estão 
presentes em todas as disciplinas, portanto oportunizar a realização 
de projetos que favoreçam e estimulem esse desenvolvimento é algo 
muito importante e para o qual o olhar educomunicativo faz toda 
a diferença. Pensando nesse aspecto, podem ser desenvolvidos 
projetos em todos os níveis de ensino voltados, por exemplo, ao 
desenvolvimento da leitura, da oratória e da expressão corporal, 
para situações em que a linguagem precisa ser melhor elaborada, 
como debates, apresentações em público, assembleias e fóruns, 
pois são situações abertas, que, com o enfoque educomunicativo, 
podem dar um salto imenso na qualidade dos processos educacio-
nais das unidades educativas.
 
b) Além dessas possibilidades que a sala de aula permite, há que 
se considerar os projetos desenvolvidos fora de sala de aula, 
em grupos de Pastoral ou de associacionismo em geral, que 
podem ser iniciados ou qualificados. Um exemplo muito comum é a 
Rádio Recreio, que é realizada de diversas formas, permitindo que 
as crianças, os adolescentes e os jovens possam ter um espaço 
de protagonismo, de possibilidade de tomar iniciativa, desenvolver 
habilidades, responsabilizar-se e envolver-se em processos altamente 
construtivos. Ao comunicar-se por um meio, é possível ir compreen-
dendo a dinâmica que perpassa o mundo da comunicação midiática, 
em que os acontecimentos são escolhidos, editados, narrados e 
trabalhados e passam por um processo de recepção, feedback e 
interação. Todo esse processo se desenvolve simultaneamente e 
é um exemplo claro da possibilidade de educar comunicando e 
comunicar educando. A reflexão possível a partir dessa experiên-
cia é de uma riqueza imensa. Há, ainda, outras possibilidades que 
podem ser exploradas e são do interesse do mundo juvenil, como, 
por exemplo, a criação de canais de youtubers, blogs, redação 
de jornais, revistas, grupos de música, dança, artes em geral, 
cinefóruns, grupos de lideranças, oratória, teatro, produção de 
games, desenhos animados e uma infinidade de outras possibili-
dades que podem surgir a partir do interesse das próprias crianças, 
adolescentes e jovens. Para tanto, a proximidade e o conhecimento 
do mundo do juvenil podem ser o melhor termômetro para saber 
o que é apreciado por eles e o que é possível desenvolver. 
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c) Outro elemento que precisa ser considerado e que reforça a 
importância da Educomunicação nos dias de hoje refere-se à 
imersão dos jovens nos ambientes digitais. Esses espaços são 
lugares de relação, em que os jovens podem conhecer pessoas 
de lugares distantes, organizar movimentos, criar tendências, 
expor suas ideias e discutir sobre as mais diferentes questões. 
Os educadores não podem deixar que essas realidades passem 
despercebidas. É preciso estar presente nessas novas realidades, 
mas com o olhar de educador, de adultos que são capazes de 
acompanhar e tecer um diálogo construtivo com os jovens. O 
educar para a cidadania nesse contexto toma nova forma e, 
pode-se dizer, é muito mais exigente, porque se trata de educar 
para que a pessoa seja um sujeito ético e coerente em qualquer 
situação ou lugar, mesmo que escondido atrás das múltiplas telas 
que vão surgindo a cada dia. 

Não se trata de ficar vigiando ou controlando os jovens, mas de 
ser presença viva e significativa também nesses espaços virtuais, 
assim como se é no pátio físico de uma comunidade educativa. 
Ser presença não é ficar observando passivamente ou como um 
curioso espectador o que acontece no ciberespaço; é interagir, 
dialogar, provocar iniciativas que promovam a valorização da vida, 
do diálogo, do cuidado, do respeito, da ação cidadã em favor de 
um mundo mais humano e mais fraterno. Na raiz da pedagogia 
de Dom Bosco, encontramos a famosa frase: “Formar o Bom 
Cristão e o Honesto Cidadão”, isso vale para a sala de aula, o 
pátio, os grupos juvenis e também o ciberespaço. A perspectiva 
educomunicacional pode ser, nesse caso, um diferencial e uma 
possibilidade concreta de ação com essa nova realidade. 

d) Projetos que visam à integração e ao engajamento em 
causas sociais, humanitárias e de direitos humanos são uma 
boa opção para dialogar com as novas gerações. Como estamos 
falando de uma realidade que muda muito rápido, a proximidade 
do mundo juvenil é essencial para saber que plataformas ou que 
ambientes digitais eles costumam visitar, quais assuntos são de 
seu interesse e os sensibilizam a partilhar e se envolver...
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Aqui foram citados alguns exemplos de projetos que podem ser 
desenvolvidos, porém temos de ter alguns cuidados, para que 
também a Educomunicação não se torne uma atividade qualquer, 
como se tudo fosse Educomunicação. Existem critérios que fazem 
um projeto ser ou não educomunicacional. 

Vejamos alguns critérios que podem esclarecer eventuais dú-
vidas:

1) Um projeto educomunicacional deve contar desde o início com 
a participação de todos os envolvidos, ou seja, as crianças, os 
adolescentes e os jovens, que devem ter papel ativo, podendo 
sugerir atividades e processos e participando de todas as etapas: 
planejamento, execução e avaliação. Aqui percebe-se a impor-
tância da mudança de paradigma do fazer PARA em direção ao 
fazer COM; o educador é o mediador, aquele que tem a inten-
cionalidade educomunicativa e, portanto, a condição de envolver 
os educandos de forma gradual, participativa e responsável. A 
educação do século XXI exige a formação de pessoas críticas e 
criativas, capazes de dar uma reposta diante de problemas novos 

CAPÍTULO 3

CRITÉRIOS QUE 
CARACTERIZAM 
UM PROJETO 
EDUCOMUNICACIONAL



12

que surgem no dia a dia, e isso só será possível mediante uma 
prática educacional pautada em um modelo de comunicação dia-
lógico, que prime pela corresponsabilidade e pelas capacidades 
de análise crítica e de tomar iniciativa diante de uma realidade. 

2) Outro critério é ter uma finalidade educativa, ou seja, co-
municação e educação devem caminhar juntos. A clareza de 
aonde se quer chegar conferirá sentido ao meio: a tecnologia ou 
a metodologia que será utilizada. Aqui, temos de ter presente a 
intencionalidade educomunicativa, que faz toda a diferença. A 
cada dia surgem novas tecnologias e metodologias educacionais 
que favorecem o aprendizado e, ao mesmo tempo, exigem uma 
grande mudança no jeito como se desenvolve um trabalho em 
sala de aula. Podemos pensar aqui nas inúmeras metodologias 
ativas e nos softwares educacionais voltados às diferentes áreas 
do saber. Tudo isso exige do professor não apenas a abertura para 
acolher o novo que vem chegando, mas também uma clara inten-
cionalidade. Por melhor que seja a tecnologia ou a metodologia 
educacional, se não forem pautadas em um projeto pedagógico 
claro, se não tiverem um objetivo de aonde se quer chegar, não 
fazem o menor sentido. 

3) Um critério importante a ser observado é a continuidade, uma 
vez que a Educomunicação tem ênfase muito mais nos processos 
que nos eventos. É no processo que as pessoas amadurecem, 
que acontece o acompanhamento, a reflexão crítica, a capacidade 
de enfrentar o imprevisível, mesmo que exista um planejamento. 
Quanto mais sólidos os processos, maiores e melhores serão os 
resultados alcançados em qualquer situação. E, para manter vivos 
os processos, é necessário criatividade, inovação e capacidade 
de envolvimento das pessoas, de modo que as práticas e as 
experiências desenvolvidas sejam, de fato, significativas.

4) Por fim, um projeto educomunicativo deve ter repercussão 
social, isto é, como esse projeto será socializado e como colabo-
rará para o crescimento não apenas dos envolvidos diretamente 
em seu desenvolvimento, mas também para o da comunidade 
de forma mais abrangente. Um projeto que fique apenas na sala 
de aula tem sentido muito restrito, ao passo que um projeto ba-
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seado na Educomunicação deve ter repercussão social, mesmo 
que isso aconteça em longo prazo. Por exemplo, uma criança 
que participa de um projeto de oratória e desenvolve muito bem 
as habilidades de falar em público poderá ter uma ação social 
diferenciada quando tiver de se expressar em qualquer instância 
comunitária. O resultado não é imediato, mas exige uma série 
de propostas e iniciativas que permitirá ajudar essa criança a 
inserir-se socialmente de forma diferenciada. Nesse sentido, essa 
série de propostas precisa ir sendo gradualmente socializada e 
percebida pela comunidade educativa. 

Esses critérios são fundamentais para a consolidação da Edu-
comunicação como prática educativa que responde às atuais 
necessidades e é um diferencial na construção dos ecossistemas 
educativos diferenciados. Um ecossistema é sempre um sistema 
vivo, em que as relações de interdependência tornam possível 
o bom funcionamento de tudo. Em um ecossistema educomu-
nicativo, cada membro da comunidade sente-se participante e 
envolvido, vivendo uma corresponsabilidade, pois cada um sabe 
que é um ator social importante e que cada ação, por menor que 
pareça, tem repercussão no todo. A construção de ecossiste-
mas participativos, cidadãos, acolhedores e circulares é um 
empenho de todos, até mesmo das crianças, dos adolescentes 
e dos jovens, que aos poucos vão percebendo que têm uma 
importante responsabilidade na construção da sociedade. Assim, 
a com base nessa lógica, a educação possibilita a inserção ativa 
e participativa de crianças adolescentes e jovens no aqui e 
agora da história, superando uma visão reducionista de que a 
educação apenas prepara as novas gerações para o futuro. 

Aqui foram apresentadas algumas sugestões de projetos de 
forma muito limitada, porque não seria possível explorar com 
profundidade cada experiência. Para isso, fica a sugestão de 
leitura dos diversos materiais oferecidos sobre Educomunicação. 
Os relatos de experiências que deram certo quando socializadas 
sempre tornam possível um olhar um pouco mais amplo, e, a partir 
delas e de acordo com cada realidade, muitas outras propostas 
podem surgir. 
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1O MOMENTO: ANÁLISE DA REALIDADE

Reflita com sua equipe de educadores sobre as questões a seguir: 

1. Já existe algum projeto que tenha clara intencionalidade edu-
comunicativa?
2. Em sua unidade educativa há algum projeto que responde 
aos critérios apresentados?
3. Existem projetos com potencial de se tornarem educomuni-
cativos? O que falta implementar e qualificar?
4. Se não existe nenhum projeto educomunicativo em andamento, 
o que é possível criar diante de sua realidade atual?
                  
2O MOMENTO: QUALIFICANDO O TRABALHO 

Roteiro para a sistematização de projetos educomunicativos:

1. Nome do projeto: 
Escolha de um nome criativo e que seja expressão do grupo que 
participa dele. É bom que o nome do projeto seja pensado pelos 
próprios participantes. 

2. Responsável:
Definição da pessoa que responde pela organização e pela sistema-
tização do projeto, sendo a mediadora dos processos realizados.

3. Público-alvo:
Definição da faixa etária, da origem ou da proveniência do grupo, 
o que os caracteriza.

CAPÍTULO 4

ESQUEMA BÁSICO PARA 
A SISTEMATIZAÇÃO 
DOS PROJETOS 
EDUCOMUNICACIONAIS
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4. Objetivo geral e objetivos específicos:
No objetivo geral, definição do que se quer alcançar com o projeto 
de maneira mais incisiva. 
Nos objetivos específicos, definição das habilidades comunica-
cionais que devem ser desenvolvidas, da repercussão que deve 
ter na comunidade, do engajamento social e/ou do comunitário 
que se espera alcançar, do aspecto da cidadania que se deseja 
desenvolver e de outros objetivos que devam ficar claros no projeto.

5. Descrição do projeto:
Elaboração do texto que detalha a natureza do projeto, como 
acontece, com que frequência, como é o cotidiano dos envolvidos, 
entre outros aspectos que possam ser descritos.

6. Justificativa:
Descrição do que motivou a criação do projeto e o que justifica 
teoricamente a sua execução. Podem ser acrescentadas também 
as bases teóricas que fundamentam a sua realização.

7. Metodologia: 
Determinação do passo a passo: o que é feito, quem é respon-
sável por cada função, como cada atividade é desenvolvida do 
início ao fim do processo.

8. Cronograma:
Estabelecimento das datas, especificando as etapas, os eventos e 
os processos inicializados e finalizados ao longo do tempo previsto.
 
9. Avaliação:
Descrição de como, quando e quem participa da avaliação das 
diferentes etapas do projeto. 
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QUER SABER MAIS? 
ACESSE OS 

LINKS: 

RSB 
Downloads 
Educomunicação

Livro: Culturas 
juvenis na ótica da 
Educomunicação

Educomunicação: 
Desafi o à Família 
Salesiana


