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RESUMO 

 

A produção acadêmica nos centros de pesquisa do país aponta para a consolidação do 

campo da Educomunicação, mostrando que o novo fenômeno está sendo estudado em 

praticamente todo o país e nas mais diferentes áreas. Dessa forma, podemos questionar se já 

existe um capital científico da Educomunicação. É o que busca refletir o presente 

mapeamento bibliométrico, realizado a partir das teses e dissertações disponíveis no banco 

de teses da Capes, de 1998 a 2011. 
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bibliométrica. 

 

TEXTO DO TRABALHO 

 O foco do presente artigo é a produção acadêmica dos cursos de pós-graduação stricto 

sensu reunida no banco de teses da Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior, fundação do Ministério da Educação, sobre o tema da Educomunicação. O 

objetivo é traçar o percurso de legitimação do novo campo a partir de análise e mapeamento das 

teses e dissertações disponíveis.  

 Estudos desse tipo, denominados como “estado da arte” ou “estado do conhecimento”, 

têm sido frequentes nas últimas décadas, tentando delinear a contribuição científica para o 

fortalecimento de várias áreas do conhecimento. Embora possua muitas limitações e 

questionamentos, para diversos autores, esse conjunto de “literatura não convencional” ou 

“literatura cinzenta”, em função da dificuldade de acesso e pouca visibilidade na sociedade, 

representa a produção científica por excelência.  

 Como afirma Kunsch (2003):  

Nota-se, portanto, que a produção gerada como fruto de estudos de pós-graduação 

stricto sensu têm um valor inestimável para o avanço da ciência e da tecnologia e, 

consequentemente, para a melhoria de vida de uma população. São produções que 

pela sua natureza têm peso e legitimidade, porque são submetidas a um criterioso 
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nível de exigências acadêmicas, a rigor científico e ao crivo de um corpo docente 

qualificado e especializado no respectivo saber.  

 

 Dessa forma, a produção do conhecimento gerada nos cursos de pós-graduação stricto 

sensu pode comprovar e legitimar a relação Comunicação/Educação e especialmente a 

Educomunicação. É interessante observar que o banco de teses da Capes foi escolhido 

justamente por consolidar e agrupar os centros de pesquisa no país, servindo de referência 

para a pesquisa e produção acadêmicas.  

A análise foi realizada no site da fundação, que oferece teses e dissertações desde 

1987, enviadas para o banco de teses da Capes pelas próprias instituições de ensino. A 

ferramenta de busca permite a consulta aos resumos pelo nome do autor, assunto, título, 

palavra-chave, ano de publicação e nível de pós-graduação.  

 A reflexão sobre o conhecimento que se está produzindo nos centros de pesquisa do 

país pretende mostrar o contexto da construção do conceito de Educomunicação a partir do 

viés acadêmico, buscando compreender sua história por meio das teses e dissertações. A 

partir daí, o capital científico acumulado nessas últimas décadas poderá ser evidenciado.  

 A análise de teses e dissertações também pode estimular a reapropriação do 

conhecimento e traçar um mapeamento sobre a pesquisa científica. Vale lembrar que os 

programas de pós-graduação são fortemente institucionalizados, tendo em vista as exigentes 

e frequentes avaliações a que são submetidos.  

 Segundo relatório da Capes em relação ao triênio 2007-2009, dos três campos que 

integram a área de Ciências Sociais Aplicadas I – Comunicação, Ciência da Informação e 

Museologia, o de Comunicação foi o que mais cresceu (58%) na última década. Em 2000, 

havia 14 programas em Comunicação, enquanto em 2010 esse número subiu para 39. Para 

se ter uma ideia, em relação aos cursos de doutorado, por exemplo, o total passou de 9 para 

15 no mesmo período.  

 Em fevereiro de 2013, a Capes contabilizava um total de 44 programas de pós-

graduação stricto sensu em Comunicação, oferecidos por 41 instituições, 24 deles em nível 

de mestrado (incluindo um profissionalizante) e 20, de mestrado/doutorado. Metade (20) 

das instituições define de forma abrangente seu programa na área, denominado apenas de 

Comunicação ou Comunicação Social. Apenas três são definidos como Ciências da 

Comunicação. O restante estabelece as relações da Comunicação com suas interfaces: 

cultura, consumo, informação, linguagem, mídia e semiótica. 
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 É interessante destacar também o desequilíbrio existente na distribuição geográfica 

dos PPGCOMs no país. Dos 44 programas em Comunicação, 21 estão localizados na região 

Sudeste (47,7%), 13 deles (29,5%) somente no Estado de São Paulo. Na região Sul, são 9 

(20,5%); Nordeste, 8 (18,2%); Centro-Oeste, 4 (9%); e Norte, apenas 2 (4,5%). (Figura 2) 

 Outro ponto de destaque, como afirma a professora Immacolata
3
, é a hegemonia do 

ensino público na pós-graduação, com 30 dos programas oferecidos por instituições 

federais ou estaduais. 

 Para iniciar a análise, decidi traçar um panorama dos trabalhos registrados em toda a 

base de dados da Capes sobre os temas: Educação, Comunicação, Mídia, Comunicação e 

Educação, Educomunicação, Comunicação/Educação, Mídia/Educação e Mídia e Educação. 

Os dados foram divididos nos níveis de mestrado e doutorado. Obviamente, o assunto 

educação tem um volume extraordinário de teses e dissertações, até por ser uma área mais 

tradicional e mais abrangente. O primeiro mestrado em educação oferecido no país foi o da 

PUC-Rio, em 1965. Em comunicação, o primeiro mestrado aparece sete anos depois, 

oferecido pela USP
4
. 

 Em relação aos itens Comunicação e Educação o sistema apresenta como resultado 

todos os trabalhos que tratam de um ou outro tema, o que eleva o total final. O mesmo se dá 

com os resultados da busca Mídia e Educação.  

 Antes de analisar os dados das pesquisas encontradas sobre Educomunicação, é 

preciso esclarecer que a inter-relação Comunicação/Educação aparece bem antes nos 

registros da Capes, demonstrando que a preocupação com a intersecção dessas duas áreas é 

antiga e está presente nos programas de pós-graduação em Comunicação, em Educação e 

em outros, como Educação Física, Saúde Pública, Clínica Médica, Engenharia, Psicologia 

etc. 

 Com o objetivo de comprovar que a inter-relação já alcançou legitimidade acadêmica, 

faço uma comparação entre a produção acadêmica dos PPGCOMs (programas de pós-

graduação em Comunicação) e PPGEs (programas de pós-graduação em Educação). Para 

efeito de análise, foram buscados os trabalhos que apresentavam os assuntos 

Comunicação/Educação, Educomunicação e Mídia/Educação, grafados respectivamente 

                                                 
3 Profa. Dra. Maria Immacolata Vassalo de Lopes, durante palestra proferida na abertura da III Jornada Acadêmica 

Discente do PPGCOM-ECA/USP, em 3/12/2012. 
4 Embora o programa da PUC-SP apresente data de criação anterior a do programa da USP (1970), ele pertencia à área de 

Teoria Literária e somente em 1978 (M) e 1981 (D) é que passou para a área de Comunicação. Assim, a USP detém a 

criação dos primeiros mestrado e doutorado específicos da área. 
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dessa forma. Como já foi dito, em Comunicação são 44 programas de pós-graduação stricto 

sensu de 41 instituições. Já em Educação, são 92 programas oferecidos por 75 instituições.  

 Numa busca detalhada em cada um dos cursos recomendados e reconhecidos nas duas 

áreas, foi possível identificar que o primeiro trabalho registrado na Capes sobre o mote 

Comunicação/Educação é de 1987. Trata-se da dissertação de mestrado de Bettina Ursula 

Weissler Ried, defendida na Escola de Educação Física e Esporte da USP, com o título “A 

Linguagem Verbal na aula de Educação Física – suas funções e registros”, orientada pelo 

prof. Dr. Dino Preti. Já o tema Mídia/Educação aparece pela primeira vez em 1996, na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense, com a dissertação de 

mestrado de Geórgia Sobreira dos Santos Cêa - “Trabalho e educação básica: desvelando 

consensos”-, sob orientação do prof. Dr. Gaudêncio Frigotto.  

 Sobre o assunto Educomunicação foram encontrados 97 trabalhos, divididos em 79 

dissertações de mestrado e 18 teses de doutorado, e a primeira pesquisa registrada aparece 

em 1998. Trata-se da tese de doutorado de Liana Gottlieb, intitulada “Como Ajustar a 

Sintonia da Comunicação em Mão Dupla na sala de aula - As Percepções Anamorfóticas na 

Comunicação Professor-Alunos no Ensino Superior através da Práxis de um 

educomunicador: um estudo de caso interdisciplinar - Comunicação, Educação e 

Psicologia/Psicodrama” defendida na ECA/USP, sob orientação do prof. Dr. Ismar de 

Oliveira Soares. 

 Dessa forma, a inter-relação Comunicação e Educação está presente na produção 

acadêmica desde o final da década de 80, com expressiva relevância para a década de 2000, 

observando que a década de 2010 refere-se apenas aos anos de 2010 e 2011: 

 No contexto da Educomunicação, das 97 teses e dissertações disponíveis no banco de 

teses da Capes, 47 estão nos PPGCOMs, 34 nos PPGEs e outras 16 em diversos programas, 

como Ciências Florestais, Psicologia, Tecnologia, Direito e Saúde Pública, distribuídas em 

31 instituições de ensino no país.  

 No mapeamento da produção acadêmica, o Sudeste lidera concentrando 65% dos 

trabalhos, seguido pela região Sul, com 17,5%. O Nordeste aparece em terceiro, com 9,5%; 

Centro-Oeste, com 6%; e a região Norte com apenas 2%.  

 Assim como verificado na área da Comunicação, a produção acadêmica sobre 

Educomunicação está concentrada nas instituições públicas, que reúnem 84% do total das 

teses e dissertações sobre o tema. Outro dado interessante é em relação ao estado de maior 
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produtividade nesta área. Mais uma vez, São Paulo lidera neste quesito, sediando 58% das 

autorias dos trabalhos. 

 A produção acadêmica de maior volume é a realizada nos cursos de mestrado, que 

concentram 81% do total, percebendo-se uma curva acentuada nos anos de 2007, 2009 e 

2011, com números de trabalhos de 12, 12 e 15 respectivamente. Já as teses de doutorado 

apresentam menor variação em relação ao ano, mantendo-se uma produção entre um a três 

trabalhos por ano. Isso reflete também o maior número de programas e cursos de mestrado. 

 Com acesso a todos os resumos das 97 teses e dissertações, foi possível classificar os 

trabalhos segundo as áreas de intervenção, definidas por Soares (2011), como:  

1ª. A “gestão dos processos e recursos da comunicação nos espaços 

educativos”, traduzida no planejamento, implementação e avaliação dos 

procedimentos que, enquanto garantem as condições de se estabelecer uma 

convivência colaborativa entre os sujeitos sociais nos espaços educativos, dão 

sustentação às demais áreas do campo.  

2ª. A “expressão comunicativa”, que potencializa o “coeficiente comunicativo” 

dos agentes do processo educativo, através do domínio das diferentes linguagens 

e da apropriação das manifestações artísticas a seu alcance; Falamos, aqui, do 

protagonismo dos sujeitos sociais na produção e veiculação de significados. 

3ª. A “educação para a comunicação”, voltada à formação para a prática 

sistemática da recepção midiática, à luz da contribuição oferecida pelas ciências 

humanas, como a psicologia, a sociologia, a política e a moral, privilegiando-se os 

contextos de produção e a análise das mediações envolvidas no processo de 

apropriação dos bens simbólicos;  

4ª. A “mediação tecnológica nos espaços educativos”, voltada à realidade 

representada pela incidência das tecnologias no cotidiano das relações entre as 

pessoas e a cultura, favorecendo a acessibilidade e o emprego democrático de 

seus recursos; a questão aqui buscada vai além da “competência digital” 

individual; o que se pretende é o acesso e o domínio das tecnologias por parte da 

comunidade, a serviço de uma gestão compartilhada e eficiente dos recursos da 

comunicação, envolvendo as demais áreas de intervenção do campo. 

5ª. É importante observar que o próprio esforço de repensar a relação 

Comunicação/Educação revela-se como um importante campo de atuação, 

denominado como a área da “reflexão epistemológica”, envolvendo um 

crescente número de especialistas. 

6ª. A “pedagogia da comunicação” voltada a garantir os benefícios da ação 

educomunicativa para o cotidiano das práticas de ensino, em sala de aula. 

7ª. A “produção midiática para a educação”, como meta estabelecida pelos 

meios de comunicação, especialmente os identificados como culturais e 

educativos, no sentido de dialogar com seus respectivos públicos, prestando 

serviços que colaborem para o conhecimento e a prática da cidadania. 

 

  É importante esclarecer que a classificação foi feita a partir dos resumos e que foi 

considerada a área de intervenção de maior ênfase no trabalho realizado. O que chama a 

atenção é o índice de produção destinada à Mediação Tecnológica (47%), repetindo a 

análise feita por Patrícia Horta Alves, em sua dissertação de mestrado (2002), em relação 

aos trabalhos sobre Comunicação e Educação dos anos de 1994 a 1998. 

 Também fiz a classificação por nível de produção acadêmica, o que revela uma 

semelhança em relação ao foco das pesquisas. Chama a atenção a predominância dos 
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estudos sobre o suporte audiovisual, presente em 61% das produções acadêmicas, com 

expressiva participação do meio rádio. A internet aparece em 2º lugar, com 20%, seguida 

pelo jornal, livro e história em quadrinhos, que juntos somam 19%. 

 A participação significativa do meio rádio pode ser analisada sobre alguns aspectos. 

O primeiro é referente aos trabalhos que tratam sobre o projeto educom.rádio, realizado 

pela prefeitura de São Paulo em parceria com o Núcleo de Comunicação e Educação da 

USP, no período de 2001 a 2004. A importância do projeto pode ser comprovada pela sua 

repercussão em pelo menos oito teses e dissertações, que abordam diferentes aspectos do 

projeto, como a gestão, a mediação, a tecnologia e sua relevância no papel de política 

pública. Outro aspecto que merece destaque é a facilidade de acesso e de produção 

radiofônica, que pode ser evidenciada pelos trabalhos que analisam a prática em sala de 

aula, em emissoras comunitárias e ONGs.  

 Ainda sobre a classificação das áreas de intervenção, é preciso destacar a área de 

Educação para a Comunicação que representa 22% da produção acadêmica sobre 

Educomunicação. Fruto da Leitura Crítica dos Meios e estudos de recepção, a área reúne 

significativos trabalhos sobre projetos realizados nas instituições de ensino ou mesmo 

análises sobre o impacto dos meios na formação de cidadãos críticos e ativos.  

 Por outro lado, vale a pena mencionar o pouco interesse dos pesquisadores do novo 

campo referente à área de reflexão epistemológica, que concentra apenas 3% da produção 

acadêmica. Numa análise superficial, o resultado pode ser reflexo do maior interesse pelas 

práticas educomunicativas e propriamente pela sedução dos meios de comunicação. 

Entretanto, como já foi dito, a classificação foi feita pela área de intervenção de maior 

ênfase na pesquisa, mas é preciso esclarecer que a maioria dos trabalhos apresenta uma 

contribuição epistemológica, mesmo que não seja seu foco principal. 

 Em relação aos orientadores, a amostra indica a pulverização da produção, já que 59 

professores orientaram apenas um único trabalho sobre o tema. Mesmo assim, há grande 

presença dos professores da ECA/USP como orientadores e também como membros das 

bancas de defesa. O prof. Ismar de Oliveira Soares orientou 17 dos 97 trabalhos, e a profa. 

Rosa Dalla Costa, da área de Educação da UPFR, aparece em segundo lugar com a 

orientação de seis pesquisas.  

 Sobre as palavras-chave mais utilizadas pelos pesquisadores de Educomunicação, 

foram encontradas mais de 130 classificações. Isso sinaliza a dificuldade dos pesquisadores 
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em identificarem seus trabalhos e também a falta de padronização da produção acadêmica, 

o que também prejudica a busca e agrupamento dos temas.  

 A dificuldade parece ser comum aos trabalhos na área, como demonstra Vanz et al, 

citando Stumpf e Capparelli (2000), e tentando encontrar uma justificativa para esse leque 

de opções:  

A composição da lista de palavras-chave do índice temático das bases representou 

a maior dificuldade no planejamento dos sistemas de recuperação, pela carência 

de um instrumento que servisse de base para a indexação de assuntos em 

Comunicação e pelo fato de a área apresentar inúmeras interfaces com outros 

campos, tornando complexa a identificação das temáticas. (p. 54) 

 

 A seleção das palavras-chave pode levar a compreender a abrangência de cada termo 

e até mesmo a aderência e consistência ao campo, como indicam trabalhos na área de 

Comunicação e Informação, mas infelizmente parece não merecer a atenção devida pelos 

pesquisadores.  

 É importante questionar aqui sobre o significado da falta de padronização dos termos 

ou a dispersão de termos, que pode indicar tanto a falta de consenso sobre a sua utilização 

ou mesmo a falta de importância a essa categorização. A dificuldade de indexação, 

obviamente, não é uma característica peculiar à área. 

 Por último, foi analisada a metodologia utilizada pelos pesquisadores no 

desenvolvimento de suas dissertações e teses. O estudo de caso é o caminho de preferência 

da grande maioria das produções. Essa escolha justifica-se pelos projetos e práticas 

educomunicativos selecionados como objeto e foco das pesquisas realizadas, 

principalmente em nível de mestrado. Em geral, o estudo de caso é escolhido para analisar 

um programa, uma instituição, uma área. O objetivo é descrever, conhecer e depois analisar 

as particularidades do objeto de estudo.  

Como esforço de pesquisa, o estudo de caso contribui, de forma inigualável, para 

a compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e 

políticos. Não surpreendentemente, o estudo de caso vem sendo uma estratégia 

comum de pesquisa na psicologia, na sociologia, na ciência política, na 

administração, no trabalho social e no planejamento. (...) Em todas essas 

situações, a clara necessidade pelos estudos de caso surge do desejo de se 

compreender fenômenos sociais complexos. (...) O estudo de caso é a estratégia 

escolhida ao se examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se 

podem manipular comportamentos relevantes. O estudo de caso conta com muitas 

das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, mas acrescenta duas fontes de 

evidências que usualmente não são incluídas no repertório de um historiador: 

observação direta e série sistemática de entrevistas. (YIN, 2001, p. 21). 

 

 A análise bibliométrica tem sido utilizada para mapear a produção acadêmica no 

Brasil e em outros países, principalmente para reunir dados que possam apoiar as decisões 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Manaus, AM – 4 a 7/9/2013 

 
 

 8 

sobre investimento, desenvolvimento e expansão de áreas. No campo acadêmico da 

Comunicação, vários estudos desse tipo já foram realizados, como a tese de doutorado de 

Richard Romancini, intitulada “O campo científico da Comunicação no Brasil: 

institucionalização e capital científico”, defendida em 2006, na ECA/USP. Elegendo o ano 

de 2004, Romancini traz uma valiosa contribuição à institucionalização do campo da 

comunicação, apresentando uma análise minuciosa da produção acadêmica dos programas 

de pós-graduação do país. 

 Outra iniciativa que merece destaque é o levantamento realizado pela profa. Dra. 

Margarida Kunsch, também da ECA/USP, sobre a área de Comunicação Organizacional e 

Relações Públicas. Ela analisa por meio de indicadores bibliométricos os papers 

apresentados nos congressos da ALAIC (Associacion Latino-americana de Investigadores 

de La Comunicación), de 1998 a 2008. 

 A relação da Comunicação/Educação também foi estudada a partir de alguns 

parâmetros distintos, como a dissertação de mestrado de Patrícia Horta Alves (2002), que 

faz um levantamento sobre a produção discente em comunicação e educação no Brasil, 

entre os anos de 1994 e 1998; o artigo de Solange Puntel Mostafa (2002), que por meio da 

pesquisa bibliométrica faz um levantamento de autores nacionais e internacionais mais 

citados na revista Comunicação e Educação, de 1994 a 2001; e a tese de doutorado de Ligia 

Beatriz Carvalho de Almeida (2011), que levanta a produção literária sobre o tema da 

Educomunicação. Vários pesquisadores analisam os artigos publicados nos maiores 

congressos das duas áreas: Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação), Compós (Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação em 

Comunicação) e ANPed (Associação Nacional dos Programas de Pós-graduação e Pesquisa 

em Educação). Claudio Messias (2011), por exemplo, em sua dissertação de mestrado 

defendida na ECA/USP, faz uma comparação entre os papers apresentados na Intercom e 

na ANPed e as teses e dissertações defendidas na própria ECA/USP, investigando como a 

Educomunicação é apropriada pelos pesquisadores. No mesmo ano, Alexandra Fante 

Nishiyama busca em sua dissertação de mestrado na Umesp as teses e dissertações 

disponíveis no site da Capes sobre a relação comunicação comunitária e mídia-educação, 

entre os anos 2000 e 2009. 

 Entretanto, é a primeira vez que o termo Educomunicação é analisado pelo viés 

bibliométrico a partir da produção acadêmica disponível no banco de teses da Capes. A 

primeira informação extraída dos registros é a média de referências por tese e dissertação. O 
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total de obras utilizadas pelos pesquisadores varia muito e permite uma reflexão sobre esse 

número. Até que ponto as obras citadas revelam a profundidade da pesquisa realizada? A 

questão é pertinente uma vez que alguns autores chegam a utilizar 30 páginas com as 

referências; por outro lado, outros não alcançam cinco.  

 O total de obras referenciadas nas dissertações de mestrado variou de 25 a 286, 

incluindo não somente livros e capítulos, mas revistas, sites, DVDs, palestras e entrevistas 

pessoais. Nas teses de doutorado, a diferença foi de 47 para 277.   

 A média de citações, num total geral de 9.323 referências, foi de 96,1 por trabalho. 

Em relação aos níveis, no mestrado, as 79 dissertações juntas utilizaram 6.691 referências, o 

que dá em média 84,6 para cada uma. Já no doutorado, as 18 teses reuniram 2.632 obras, 

tendo uma utilização média de 146,2 para cada autor. 

 Para efeito de comparação, vale a pena citar a análise feita por Romancini (2006, 

p.233): 

A média encontrada em Comunicação, em 2004, é parecida com a que Noronha 

(1996) evidenciou em trabalhos da área da saúde, de 90,6 citações por trabalho. 

Deve-se dizer que, em 2004, a soma das citações dos trabalhos resultou num 

universo de 51.472 citações. Para se ter uma ideia do que isso representa, no 

trabalho bibliométrico de Vanz (2004), que analisa dados dos PPGCOM do Rio 

Grande do Sul nos anos de 1998-2000, os 100 trabalhos analisados possuem 

7.648 citações. E no trabalho de Melo, com Teses e Dissertações das ciências 

sociais, as citações forma em número de 30 mil. 

 

 A média de citações por ano e por nível de produção confirma certa prevalência do 

doutorado sobre o mestrado, em relação ao número de fontes utilizadas nas pesquisas.  

 Após o cruzamento do total de referências e suas médias, fiz o levantamento do tipo 

de material mais utilizado pelos pesquisadores do campo da Educomunicação. O padrão da 

área ainda é o uso de livros e capítulos como a principal fonte de pesquisa. Do total de 

9.323 referências, 61,1% dos pesquisadores alicerçaram seu trabalho em livros e capítulos. 

Os livros sozinhos representam a principal fonte para 50,5% das pesquisas.  

 Os livros são apontados como principais referências em várias áreas do conhecimento 

e como uma tradição nas Ciências Sociais.  É interessante a explicação apresentada na tese 

de doutorado de Ana Claudia Silverio Nascimento (2010) sobre as particularidades da 

comunidade científica em relação aos meios de difusão do conhecimento. Citando Velho 

(1998), ela afirma que ao contrário das ciências puras que escolhem os canais 

internacionais, e das ciências exatas, os artigos, as ciências humanas, os livros.  

Em suma, os resultados da pesquisa em Ciências Naturais são relatados em 

artigos nos quais a referência a fórmulas e a linguagem bastante codificada 

reduzem significativamente o tamanho do manuscrito. Por outro lado, livros, 

frequentemente dirigidos a uma audiência externa além da acadêmica, são um 
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importante canal de publicação para as Ciências Sociais e Humanas. Tais 

discrepâncias no formato e comprimento das publicações refletem claramente 

diferenças no conteúdo. (...) Esta é uma realidade das Ciências Sociais brasileiras: 

a divulgação de sua produção científica quase que exclusivamente em português e 

dentro do país. (VELHO, 1998, p. 103). 

 

 Em segundo lugar, aparecem como fonte bibliográfica as revistas (15,4%), tanto 

especializadas, quanto leigas. Os sites e portais (6,7%) já aparecem em terceiro lugar. 

 Ainda em relação aos livros e capítulos, a grande maioria das obras utilizadas tem 

muito mais de cinco anos de publicação. Isso pode significar falta de avanço na bibliografia 

da área ou também a pertinência e permanência de obras que, mesmo após décadas, 

continuam sendo referência para as questões da área.  

 Do total dos livros pesquisados, 52 não têm a data de publicação. Sem contabilizar 

esse número, apenas 6,7% das obras listadas nas referências têm até cinco anos de 

publicação, ou seja, como a pesquisa inclui os trabalhos até 2011, as obras foram publicadas 

entre 2006 e 2011. Outro dado interessante é que mais de 60% da literatura pesquisada é 

anterior ao ano 2000. 

 Sobre a temporalidade, reunindo todos os tipos de materiais listados nas referências, é 

possível concluir que não há muita preocupação com a data da publicação das fontes 

bibliográficas, uma vez que a situação se repete. Extraindo da contabilidade os dados sem 

data de publicação, 61% dos materiais foram publicados ou veiculados até o ano 2000, mas 

a grande maioria foi publicada entre os anos 1991 a 2010. 

 Outra diferença em relação às pesquisas em Ciências Humanas e Ciências Puras. A 

primeira tem maior volume de citações à literatura antiga porque os processos e mudança 

são mais lentos, enquanto nas ciências puras a velocidade dos procedimentos e inovações 

impõe limites à aceitação de referências a trabalhos mais antigos.  

 Apesar da exigência da proficiência em outros idiomas para a entrada nos cursos de 

pós-graduação stricto sensu, poucos pesquisadores se utilizam de literatura em línguas 

estrangeiras. Mais de 86% dos livros foram utilizados na língua portuguesa. As obras 

referenciadas nos idiomas espanhol e inglês aparecem na sequência, respectivamente, com 

8% e 4%. Os capítulos que serviram de referência para as pesquisas também seguem a 

mesma lógica dos livros. Mais de 82% são em português, 12% em espanhol e 4%, em 

inglês. Considerando todos os tipos de materiais utilizados (bibliográficos ou não – como 

periódicos, audiovisuais, conferências etc), o ranking de idiomas permanece inalterável, 

mostrando uma liderança absoluta (83,5%) da língua portuguesa em relação às demais. 
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 Na mesma linha de raciocínio, fui descobrir os países e regiões de origem das fontes 

bibliográficas utilizadas pelos pesquisadores. Retirando da contagem os registros que não 

apresentaram essa informação, o Brasil, obviamente, responde por 86% das referências. O 

interessante é a sequência das regiões: Europa, 7,8%, com predominância para a Espanha; 

América Latina, em terceiro, com 3,4%, com destaque para a Colômbia; e a América do 

Norte, que reúne 2,7% das referências, com maior participação dos Estados Unidos. Há 

também uma referência à cidade de Tóquio, Japão. 

 Realizei mais um desdobramento sobre a localização para verificar os estados e 

regiões com maior destaque dentro das referências brasileiras. O Sudeste responde por 

82,8% das obras, com prevalência de São Paulo (74,6%); em segundo lugar vem a região 

Sul, que representa 8,1%, com destaque para o estado do Rio Grande do Sul (62,4%); a 

região Centro-Oeste aparece em terceiro com 6,6%, tendo o Distrito Federal em 90,2% das 

pesquisas; o Nordeste tem 2,1% dos registros, com maior concentração na Bahia, 40%, e 

em Alagoas, 25%. O Norte aparece com apenas 0,3%, com a região Amazonas 

representando 63,6% das referências.  

 As revistas, que aparecem como segunda fonte bibliográfica mais utilizada, têm 

alguns aspectos interessantes. O primeiro deles é a grande variedade de títulos, 

principalmente editados e publicados pelas universidades, muitos em parcerias com editoras 

nacionais ou regionais. Dessa forma, há uma predominância absoluta das publicações 

especializadas nas áreas de Comunicação, Educação, Psicologia, entre outras, sobre as 

comercializadas pela Grande Imprensa. O segundo ponto interessante é em relação ao 

idioma. Neste tipo de material é que a língua espanhola alcança maior destaque (17%), 

mostrando a repercussão especialmente das edições latinas. É oportuno explicar que nesse 

quesito reuni tanto as revistas impressas quanto as digitais ou versões on-line. 

 Entre os mais de 300 títulos identificados, listei abaixo os dez que receberam mais de 

20 citações, com destaque para a revista Comunicação & Educação, produzida pela 

ECA/USP desde 1994. É importante assinalar o crescimento vertiginoso de periódicos 

técnico-científicos, tanto da área de Comunicação quanto de Educação, registrado a partir 

da década de 90. (ROMANCINI, 2006; VERMELHO, 2005). 

 Em relação ao ano da publicação, as revistas também seguem o ranking geral, com 

apenas 8,4% publicadas entre os anos de 2006 e 2011. A grande maioria (63%) pesquisada 

é da década de 90. O ano com maior volume de revistas é 1998, com destaque para a revista 

Ciência e Tecnologia, editada pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo, que 
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publicou os artigos do I Congresso Internacional de Comunicação e Educação, foco da 

dissertação de mestrado de Valéria Aparecida Bari, intitulada “Por uma epistemologia do 

campo da Educomunicação: a inter-relação comunicação e educação pesquisada nos textos 

geradores do I Congresso Internacional sobre Comunicação e Educação”, defendida em 

2002 pela ECA/USP. Também merece menção a revista Comunicação & Sociedade, 

produzida pela Universidade Metodista de São Paulo – Umesp -, e a mais antiga do gênero 

no Brasil. A revista USP destaca-se pela classificação A1 e as demais citadas são todas 

nível B no sistema Qualis, da Capes.  

 Os periódicos científico-acadêmicos também recebem uma estratificação vertical, de 

1 a 5, que obedece à avaliação e aos critérios das áreas, mas, de uma maneira geral, 

estabelece como parâmetros a indexação em bancos de dados nacionais e internacionais, a 

manutenção da periodicidade e a presença de artigos assinados por autores doutores.  

 A pesquisa realizada exclusivamente por sites já aparece em terceiro lugar (6,7%) no 

quesito de tipos de materiais utilizados. É importante explicar que reuni apenas os sites e 

portais acessados pelos autores como primeira fonte de pesquisa. Dessa forma, não foram 

computados os endereços eletrônicos de materiais utilizados de forma impressa. Dos 623 

sites, os endereços de 58 universidades e instituições de ensino agrupados respondem por 

34,6% das pesquisas, com os sites da USP totalizando 23,4%. Após as universidades, o 

governo e entidades governamentais reúnem os sites mais acessados. Os 36 endereços 

pesquisados foram indicados 69 vezes, com destaque para o portal do MEC. Entre os outros 

sites acessados estão organizações não governamentais, sites de pesquisa, entidades, 

associações e publicações em geral.    

 Mais da metade dos materiais pesquisados em sites não possui a temporalidade, 

apenas a data de acesso do pesquisador. Mesmo assim, foi possível constatar que a grande 

maioria (82,2%) foi veiculada entre os anos 2000 e 2010, com leve destaque para os anos 

2002 e 2006, com 23 indicações cada um. 

 Os sites mais acessados também são os de língua portuguesa, representando 86,8% do 

total. Em segundo lugar aparece a língua inglesa, com 7,7%, e em terceiro, a língua 

espanhola, com 5,3%. Há apenas um único site em francês. 

 Do total dos materiais utilizados pelos pesquisadores, 8.757 têm autores das obras, 

divididos em 6.129 nas dissertações de mestrado, e 2.628 nas teses de doutorado. Dessa 

somatória, já foram extraídas as 50 autocitações.  
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 Em primeiro lugar, separei os autores nacionais dos estrangeiros. A análise 

demonstrou que os autores nacionais têm grande destaque nas referências, alcançando 

62,2%. Entre os autores estrangeiros, os de origem latina têm apenas 9,1% das citações. 

 Praticamente todas as referências nacionais mais citadas são da área de Comunicação, 

com destaque especial para a ECA/USP. Já em relação aos autores estrangeiros, mesmo 

separando os de origem latina, é possível verificar que as áreas já são mais abrangentes, 

embora a Comunicação ainda apareça com mais destaque. A partir dessa listagem, pode-se 

aferir que os pesquisadores têm um leque muito variado de fontes para outras áreas do 

conhecimento. Para se ter uma ideia dessa dispersão, cerca de 3.000 autores são citados 

apenas uma única vez. 

Desnecessário dizer que as centenas de autores que foram citados apenas uma vez 

também estão contribuindo para a formação do campo. É possível que parte deles 

venha a receber mais citações nos próximos anos, A formação de um campo de 

estudos é lenta, pois a produção do conhecimento envolve o ritual de transmissão 

através de cursos e a produção do novo através de pesquisas, essa última etapa 

envolvendo o julgamento dos pares em bancas examinadoras. (MOSTAFA, 2002, 

p. 24). 

 

 Por outro lado, os autores nacionais e internacionais, incluindo os latinos, que 

compõem a frente de pesquisa da Educomunicação são os mesmos apontados nas pesquisas 

realizadas por Messias (2010), Mostafa (2002) e Nishiyama (2011). Os dez primeiros 

autores divididos pela origem concentram 25% de todas as referências. A concentração de 

autores pode indicar a maturidade teórica da área ou, por outro lado, pode apontar a 

necessidade de maior divulgação dos trabalhos científicos realizados por outros 

pesquisadores e jovens autores.  

 Aqui também cabe uma observação em relação aos autores nacionais da área de 

Educação, que, com exceção de Paulo Freire, surgem como coadjuvantes nas referências 

bibliográficas. Nomes como Pedro Demo, Maria Luiza Belloni, Moacyr Gadotti e Heloísa 

Dupas Penteado, nessa ordem, aparecem com menor número de citações, mas já contribuem 

para a construção do campo, trazendo como suporte teórico os fundamentos da educação.  

 Os autores latinos seguem a mesma sequência, com maior relevância para os de 

Comunicação. Interessante observar que os autores da América Latina ainda não têm tanta 

relevância entre os pesquisadores, uma vez que existe uma grande concentração nos dois 

primeiros nomes da lista – Martín-Barbero e Orozco Gómez –, e os demais recebem poucas 

citações. 

 Outro dado levantado foi a nacionalidade dos autores em relação à temporalidade das 

teses e dissertações. Nesse item, foi possível constatar a maior utilização dos autores 
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nacionais ano a ano em comparação aos autores estrangeiros, mostrando que apenas no ano 

2000 há uma leve diferença para os autores estrangeiros. Em todos os outros anos, os 

autores brasileiros têm maior destaque. 

 Na somatória geral, são citados 5.451 autores nacionais. Interessante é que esse 

resultado difere de outros levantamentos, que apontavam à predominância dos autores 

internacionais. Isso pode ser resultado da repercussão dos trabalhos dos brasileiros em 

relação ao tema Educomunicação, enquanto as referências externas são citadas nos temas 

mais abrangentes. 

 Chama atenção a baixa indicação de pesquisadores latinos, apenas 801 na somatória 

geral. Entretanto, o total mantém-se bem abaixo dos demais ao longo do tempo. Pode-se 

questionar se há um desconhecimento sobre o trabalho realizado na América Latina, com 

pouca repercussão para obras importantes de outros autores, com exceção de Martín-

Barbero e Orozco Gómez. No início poderia haver pouca produção ou pouco acesso a esses 

materiais, mas esse argumento não é mais válido atualmente. 

 A última análise em relação ao levantamento específico de autores foi a classificação 

nas sete áreas de intervenção da Educomunicação. É interessante notar que uma parte 

expressiva desses autores é referência para as sete áreas, mostrando a confluência do 

pensamento.  

      Nas áreas de intervenção, Ismar de Oliveira Soares só não encabeça a lista nos 

quesitos Pedagogia da Comunicação e Produção Mediática para a Educação, lideradas por 

Jesús Martín-Barbero e Paulo Freire, respectivamente. Aliás, esses três nomes são 

referências para todas as sete áreas de intervenção. 

 Esse resultado vai ao encontro da análise feita por Genésio Zeferino da Silva Filho, 

em sua tese de doutorado (2004), quando divide os autores do campo da Educomunicação 

em três categorias: a) pensamentos fundantes, que reúne Paulo Freire, por lançar as bases de 

uma nova pedagogia igualitária e dialógica, e Mario Kaplún, por defender que a 

comunicação precisa ser pensada como componente pedagógico; b) sistematização e 

criação de políticas: Ismar de Oliveira Soares, por levantar a bandeira do campo específico 

da Educomunicação; c) instrumentos de análise: Edgar Morin, que critica o modelo 

educacional da modernidade; Jesús Martín-Barbeiro, que estabelece o papel das mídias na 

produção da cultura. 

 Ainda em relação aos autores mais referenciados, é importante comparar a análise de 

Ligia Beatriz de Almeida (2012b): 
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Dessa forma, na produção dos latinos ressoam as vozes de autores europeus e 

norte-americanos, como Benjamin, Adorno, Bourdieu, Foucault, Bauman, 

Perrenoud, Ianni, Eco, Flusser, Baudrillard, McLuhan, Chartier, De Certeau, 

Barthes, Lévi-Strauss, Bakhtin, Vygotsky, Len Masterman, Stuart Hall, David 

Buckingham, Sonia Livingstone, Geneviève Jacquinot-Delaunay, Pier Cesare 

Rivoltella e Douglas Kellner. Elas constituem um núcleo comum nas diferentes 

linhas de pensamento encontradas, há, porém, especificidades em cada localidade 

quanto às finalidades e as metodologias de trabalho. Na América Latina, a 

produção adequou-se às necessidades políticas e culturais, desenvolvendo uma 

matriz original por meio do trabalho de pesquisadores latino-americanos e do 

diálogo entre eles. A linha mestra da literatura latino-americana sobre o tema 

advém de autores como: Mário Kaplún, Jesús Martin-Barbero e Ismar de Oliveira 

Soares, no entanto Paulo Freire e José Marques de Melo, têm que ser 

mencionados pela decisiva contribuição que ofereceram. (p.11) 

  

 Após a análise do conjunto de informações extraídas da produção acadêmica, 

tanto da ECA/USP quanto de outros centros de pesquisa, creio que no mínimo é 

possível perceber que os fundamentos da inter-relação Comunicação e Educação estão 

cada vez mais fortalecidos e solidificam um campo acadêmico específico, capaz de 

aprofundar e buscar soluções para as questões provinientes dessa intersesção.  

 Mesmo com todas as limitações, os indicadores levantados apontam para a 

necessidade de consolidar em termos acadêmicos a prática educomunicativa, 

mostrando que é na relação dialógica e dialética entre teoria e prática que o campo 

pode de fato ser letigimado. Posso afirmar, sem sombras de dúvida, que as pesquisas 

alimentam as práticas e vice-versa. 

 Dessa forma, a Educomunicação tem sido retratada como um paradigma que a 

diferencia tanto da Educação quanto da Comunicação, exigindo um espaço exclusivo e 

próprio para sua apropriação. Como característica diferencial o campo tem como 

premissa a gestão democrática, o que garante o seu afastamento tanto de uma quanto de 

outra área do conhecimento mais tradicional. 
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