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RESUMO

O mundo contemporâneo vem passando por transformações, nestes últimos vinte e cinco anos, que possuem efeitos significativos no campo 
educacional e nos processos de ensino. O uso cotidiano cada vez maior de tecnologias móveis de comunicação, aliado aos processos 
compreendidos como formadores da subjetividade pós-moderna, vem tornando a realidade midiatizada e fragmentada. Uma crise nos processos 
de ensino tem levado docentes de diferentes partes do mundo a buscar novas metodologias para a sala de aula, que sejam efetivas quando 
aplicadas aos discentes (geralmente jovens na faixa dos vinte anos) de hoje. Neste sentido, o tema deste projeto de pesquisa, ainda em 
andamento, é a relação entre comunicação e educação. Em termos de delimitação (recorte), o trabalho consiste na investigação de dois conceitos 
importantes no que se refere a este tema geral: o conceito de “metodologias ativas para a educação” e o conceito de “educomunicação”. O 
objetivo geral da pesquisa é compreender as relações de semelhança e diferença, estabelecendo possíveis conexões, entre os conceitos citados (e 
as práticas atuais decorrentes de sua aplicação nos processos educacionais). A questão-problema deste projeto é a seguinte: em que medida as 
características principais das “metodologias ativas para a educação” se relacionam com as características do conceito de “educomunicação”, 
trabalhado no Brasil há mais tempo (usualmente relacionado aos processos de comunicação comunitária e leitura crítica de mídia). Da análise que 
se fez até o momento, pode-se afirmar que os resultados demonstram que as metodologias ativas possuem, como principais características, o 
planejamento e a execução pelo docente no processo de ensino-aprendizagem, de atividades que estimulam nos discentes os seguintes aspectos: 
1) Interação; 2) Protagonismo; 3) Solução de Problemas; 4) Sociabilidade; e 5) Uso de tecnologias atuais. Conclui-se, até o momento, que estas 
características realmente aproximam este novo conceito, que tem sido debatido no Brasil, inicialmente, a partir de bibliografias estrangeiras, com 
os processos de educomunicação, que buscam uma participação ativa dos discentes, estimulando o seu protagonismo em sala de aula ao propor 
a solução de problemas, em um contexto de sociabilidade, além de usar tecnologias atuais de comunicação para as tarefas propostas. Portanto, 
estimular o protagonismo e a releitura do mundo a partir de um olhar autônomo dos discentes parece estar relacionado aos dois conceitos. O 
método usado na etapa apresentada da pesquisa é de revisão de literatura, de cunho exploratório e analítico, seguido de uma análise 
comparativa entre os conceitos elaborada pelo pesquisador proponente deste projeto.
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