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Introdução: Cada dia mais, faz-se necessário a adequação dos professores com as novas 

tecnologias, para obter-se êxito no processo de ensino – aprendizagem. A junção entre Educação e 

Comunicação, pode ser a porta de entrada para essa adequação, tendo em vista, que esse método de 

ensinar, proporciona aos alunos, contato com assuntos que fazem parte da realidade, na qual eles 

estão inseridos. Os professores devem desgarrar-se de seus livros didáticos, e apostar nesta nova 

forma de transmitir conhecimento. Objetivo: Discutir como os gestores da Educação devem 

desenvolver estudos, propostas, produtos e pesquisas interdisciplinares, que problematizem os 

aspectos referentes à interface entre mídia, Educação e comunicação e suas relações com as 

tecnologias. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, em livros, revistas e sites da 

Internet que tratam do assunto. Resultados e discussão: Diante dos diversos avanços tecnológicos 

e da rapidez em que as informações são disseminadas pelos meios de comunicação, a formação do 

professor, precisa, cada vez mais, ser repensada, visto que o seu papel é essencial na estrutura 

educacional. Os professores precisam estar bem orientados para aplicar a teoria da educomunicação 

em sua prática na sala de aula. O uso desses princípios dentro do ambiente escolar pode 

proporcionar experiências incríveis e resultados ainda maiores, tendo em vista que o processo de 

ensino aprendizagem é eficaz quando instigamos os nossos alunos a olhar para a diversidade, 

compreender um pouco do mundo e um pouco deles mesmos. Conclusão: É importante 

idealizarmos e fazermos uma Escola que priorize o aluno, que inspire a troca de experiências e 

vivências, confronte formas (des)iguais de comportamentos e de pensamentos, buscando 

metodologias interativas e estimulantes, que faça do (re)conhecimento da diversidade uma 

estratégia, para a aprendizagem, respeitando a dignidade de todo e qualquer indivíduo e 

evidenciando a educomunicação. 
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