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Resumo Indicativo
Pesquisa epistemológica, com o objetivo de estabelecer o estado da arte da área interrelacional dos campos da Comunicação e Educação, visando localizar as evidências
que confirmem a sua emergência enquanto campo autônomo do conhecimento, através
da aproximação teórica de Ismar de Oliveira Soares, que define a educomunicação. O
universo de textos que se constitui no objeto de observação e sondagem para o
desenvolvimento da pesquisa é o conjunto de textos geradores que compõe os Anais do
“I International Congress on Communication and Education”.

Abstract
Epistemological research that seeks to establish the interrelational state of the art in the
fields of Communication and Education, by locating evidence that confirms its
emergence as an autonomous field of knowledge through Ismar de Oliveira Soares’s
theoretical approximation which defines educommunication.

The universe of texts

which serves as the object of observation and exploration for this research is the set of
generating texts which makes up the Annals of the I International Congress on
Communication and Education.
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CAPÍTULO 1

1. Introdução

Entregamos à Comissão de Pós-Graduação, aos membros formadores da
banca e aos demais órgãos competentes da Universidade de São Paulo a
dissertação resultante do projeto de pesquisa

“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”.
O trabalho pode ser identificado como uma reflexão sistemática sobre
um conjunto de textos, aqui tratados como amostra principal, produzidos em
função do “I Congresso Internacional sobre Comunicação e Educação – I
International Congress on Communication and Education – I ICCE”,
promovido pelo Núcleo de Comunicação e Educação – NCE, em maio de
1998, São Paulo, tendo como tema “Multimídia e Educação em um mundo
globalizado, celebrando os cinqüenta anos da Declaração Universal dos
Direitos Humanos”.

I ICCE – Cerimônia de abertura do Instituto Itaú Cultural – da esquerda para a
direita, (1) Genevieve Jacquinot, (2) Guilhermo Orozco Gomez, (3) Ismar de
Oliveira Soares, (4) Solange Couceiro, (5) Roberto Aparici, (6) Mario Kaplun
e (7) José Manoel Moran Costas.
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A preocupação do trabalho foi, nesse sentido, a composição de um
universo de falas de agentes academicamente autorizados, constituindo-se para
efeito da pesquisa, num corpo discursivo que, ajustado em redes interrelacionais particulares e locais, termina por constituir uma sistema simbólico
representativo que, deslocando-se das áreas da Comunicação e da Educação,
acabam por apontar em direção a um novo campo inter-relacional constituído
às suas margens, de forma transdisciplinar.
Interpretar esse conjunto selecionado do universo discursivo foi possível
através de procedimentos metodológicos que orientaram a escolha dos mesmos
como uma amostra relevante, que foi analisado, selecionado, recortado,
desconstruído e, por fim, levou à proposição de uma nova compreensão e
organização teórica, redefinindo uma série de práticas sociais relacionadas a
Inter-relação Comunicação e Educação.
1.2 A Organização do “I International Congress on Communication and
Education – ICCE” e a composição do objeto da pesquisa

Através da produção científica
dos “Seminários Latino-americanos
de

educação

promovidos

para

a

televisão”,

respectivamente

no

Chile, em 1984; no Brasil, em 1986;
na Argentina, em 1988 e no Chile, em
1990, foram produzidos relatórios que
sedimentaram diferentes trabalhos de

Ismar de Oliveira Soares

pesquisa, na área da inter-relação Comunicação e Educação. A participação
nestes seminários e em outros encontros e congressos internacionais que
abordaram a inter-relação Comunicação e Educação, permitiu ao pesquisador
Ismar de Oliveira Soares, coordenador do NCE a formação do “Diretório de
7

Especialistas em Comunicação e Educação”, com mais de mil endereços
localizados em 48 países.
A partir deste Diretório foi possível ao NCE desenvolver um projeto de
pesquisa denominado “A Inter-relação Comunicação e Educação no Âmbito
da Cultura Latino-Americana : O Perfil dos Pesquisadores e Especialistas na
Área ” .
A sondagem de informações para constituição do diretório foi feita
inicialmente através de um questionário enviado, em 1996, a 423 especialistas
que, ao longo dos anos 80 e início dos anos 90, haviam participado de
seminários e congressos promovidos na área, ou ainda se distinguiram como
promotores ou coordenadores de ações na área. Foram obtidas 177 respostas
completas, oriundas da América Latina. Outro instrumento de pesquisa foram
as entrevistas em profundidade com renomados especialistas e pesquisadores
do continente, como : José Luis Olivari (Chile), Ronald Cale (Equador) , Sara
Franky (Colômbia), Mário Kaplun (Uruguai), José Martinez de Toda y Terrero
(Venezuela), Frank Viveros Ballesteros (México), Carlos Cortez (Peru), Jesus
Martin Barbero (Espanha), Guilhermo Orozco Gomes (México) e Dov Shinar
(Israel).

I ICCE – Grupo Temático – Auditório do Instituto Itaú Cultural - da
esquerda para a direita, (1) Maria Aparecida Baccega, (2) Ismar de Oliveira
Soares, (3) Mariazinha Felisminda de Rezende e Fusari, (4) Luiz Roberto
Alves.
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E decorrência da pesquisa do NCE e como parte de suas ações em busca
de referenciais teóricos para definir o campo da inter-relação Comunicação e
Educação, o NCE promoveu, em parceria com o SESC-Pompéia e o Instituto
Itaú Cultural, um evento internacional, reunindo cento e sessenta especialistas
de 30 países, representando os cinco continentes, o I ICCE.
O resultado, que pôde ser sentido claramente no processo de organização
e execução dos encontros e eventos previstos no Congresso, foi o
estabelecimento da esperada interlocução e da evolução de determinadas
idéias. Para que esse resultado fosse alcançado, houve uma pré-produção, por
especialistas, de textos geradores, previstos pelo programa do Congresso, que
se constituíram em fundamento teórico para a confrontação dialógica. Os
especialistas, embora procedentes de diferentes áreas de atuação social, de
contextos locais, de pontos geográficos, tiveram em comum a identificação de
necessidades concretas, convergentes para o problema da inter-relação
Comunicação e Educação. Em busca de um novo referencial teórico e prático,
que poderia constituir-se através do diálogo, os especialistas expuseram em
seus textos suas atuações empíricas e idéias, vinculadas às suas vivências. Os
textos demonstravam, a princípio, que havia a busca pela familiarização com
um processo global em curso, refletido de diferentes formas nos contextos
locais, nos quais os especialistas desejavam protagonizar um papel mais
consciente.

1.3 O objeto da pesquisa

O objeto

da presente pesquisa desenvolvida no programa de Pós-

Graduação da ECA/USP, na área de concentração de Comunicações, junto à
Linha de Pesquisa de Comunicação e Educação, em nível de mestrado, é
constituído pelo conjunto de textos geradores elaborados e apresentados em
9

função do I ICCE, onde se articulam discursos de diferentes especialistas em
torno da Inter-relação Comunicação e Educação.
A sucessão dos instrumentos da pesquisa articulou informações vitais
para a comprovação das hipóteses iniciais sobre a formação, consolidação e
franco crescimento presumível do novo campo de intervenção social. De fato,
a análise dos textos geradores revelou que já existiam evidências relativas à
emergência do novo campo epistemológico e de suas vertentes, mesmo antes
da relação dialógica estabelecida entre seus autores, durante o evento.

I ICCE – Grupo Temático no Colégio Rio Branco – da esquerda para a
direita, (1) Victor Manoel Mari Saez , (2) Dilma de Melo Silva, (3) Silvia
Elena Fuchs, (4) Gracia Lopes de Lima.

1.4 Objetivos da Pesquisa

O objetivo geral da pesquisa é o de identificar a presença e o tratamento
da inter-relação Comunicação e Educação, em um determinado momento
histórico, no discurso dos especialistas que contribuíram com textos geradores
para o I ICCE.
10

O objetivo específico é o de equacionar conhecimentos que permitam aos
comunicadores e educadores envolvidos em atividades ou em pesquisas no
campo da inter-relação comunicação e educação um avanço teórico e prático.
O principal objetivo teórico da pesquisa é o de encontrar conceitos,
juízos e posicionamentos teóricos que expliquem com maior clareza a natureza
da inter-relação e os seus diferentes desdobramentos em áreas de intervenção
social.
Os

objetivos

práticos

são

os

de

contribuir

com

a

reflexão

espistemológica, desenvolvida pelo NCE/ECA/USP, sobre a emergência do
campo da Inter-relação Comunicação e Educação.

1.5

Procedimentos Metodológicos da Pesquisa

A pesquisa seguiu um série de princípios metodológicos, nos quais estão
calcadas todas as técnicas utilizadas.

Essas técnicas,

especialmente

desenvolvidas pela Biblioteconomia e a Documentação (Ciências da
Informação), são referentes ao desenvolvimento trabalhos especializados de
revisão de literatura, chamados relatórios de estado da arte (state fo the art
reports) ou relatórios de avanços (progress reports).

“Segundo a

‘Terminology of Documentation’, publicada pela UNESCO no final dos anos
80, state of the art report é o mesmo que um levantamento analítico, ou um
relatório do estado da arte de uma área específica, de assunto ou problema
pela avaliação da literatura de um certo período” (Figueiredo, 1990:134).
Segundo Nice de Figueiredo, uma consagrada pesquisadora brasileira da
áreas de Biblioteconomia e Documentação, “As revisões [bibliográficas] se
constituem num espectro contínuo do trabalho original – talvez com
referência a [...] textos anteriores, considerandos importantes pelo autor da
revisão [...].

É material dos mais úteis e mais amplamente utilizados,
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desempenhando um papel importante na transferência da informação pelos
cientistas e os seus pares, bem como facilitando a transferência da informação
para os não especialistas” (1990:132).
Com a pretensão de fazer um estudo comparativo entre os juízos e
conceitos utilizados pelos especialistas da inter-relação Comunicação e
Educação que participaram do I ICCE, estes serão sondados nos textos
geradores enviados para a composição dos anais.
Assim, trata-se de uma pesquisa eminentemente epistemológica e
bibliográfica, ainda moldada no suporte anterior e reconhecido da linguagem
escrita, com a finalidade específica da elaboração da dissertação de mestrado.
Esta sondagem está envolvendo os aspectos geradores e organizadores
racionais do texto. No momento inicial da pesquisa, estão sendo levantados
aspectos do discurso em relação ao:


Tropismo;



Juízos e conceitos em relação à comunicação;



Juízos e conceitos em relação à educação;



Juízos e conceitos em relação à inter-relação comunicação e

educação;


Conceitos formadores e incidência numérica;



Características do profissional da Inter-relação Comunicação e

Educação;


Áreas ou vertentes da inter-relação comunicação e educação;



Projetos de pesquisa ou aplicação;



Modalidade educacional privilegiada;



Modalidade comunicacional privilegiada;



Forma e estilos de expressão dos especialistas (com linguagem

acadêmica ou ensaísta) e


Mapeamento das contingências.
12

Esses dados inicialmente organizados serão, então, comparados e
interpretados, buscando estabelecer as tendências presentes (state of the art
report), observadas no conjunto dos textos dos diferentes especialistas.
A verificação dos conceitos formadores e sua incidência numérica
reproduzem a técnica desenvolvida pelo pesquisador José Manoel Morán
Costas, apresentada em sua tese de doutoramento “Educar para a
comunicação” (Moran, 1987:129-132). Ao analisar o programa de educação
do telespectador norte-americano “Television Awareness Training – TAT”,
elaborou um cômputo dos conceitos apresentados com maior freqüência,
seguidos de uma análise estabelecedora dos juízos predominantes (Moran,
1987:131-132).
Essa interpretação e comparação, que se fará sob uma perspectiva
eminentemente qualitativa, buscará a aproximação temática sob o paradigma
interacionista. Guillermo Orozco Gómes descreve o paradigma interacionista
de pesquisa como aquele que busca a interconexão dos elementos, associandoos, para produzir um conhecimento que antes se encontrara dissociado,
fragmentário (1997: 34-35).

I ICCE – Confraternização de encerramento no SESC “Fábrica da
Pompéia” – da esquerda para a direita (1) Guilhermo Orozco Gomez,
(2) Ismar de Oliveira Soares, (3) José Marques de Mello.
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A perspectiva qualitativa da pesquisa ainda pressupõe o envolvimento do
investigador, no lugar de uma pretensa neutralidade, de forma que o objeto é
reconstruído durante seu processo de investigação. A ênfase no processo libera
o investigador para a descoberta de novas relações, novos elementos, de forma
progressiva.
A investigação qualitativa trabalha com premissas em vez de hipóteses, já
que estas vão sobretudo orientar o processo de investigação. Assim, ainda que
exista um cuidadoso trabalho quantitativo, no que se refere ao levantamento
terminológico e conceitual dos textos geradores, estes dados compilados serão
fundamentadores de uma análise descritiva (Gómez, 1997: 76-78). Nessa
linha, foi elaborado um estudo descritivo, onde são estabelecidas associações,
combinações, integrando os elementos dispersos e demonstrando a presença da
inter-relação Comunicação e Educação .

1.6 Premissas Metodológicas Básicas

As seguintes premissas básicas são tomadas como referência para o
desenvolvimento da pesquisa:
 A inter-relação Comunicação e Educação será entendida como a
emergência já detectada de um novo campo de intervenção social;
 O novo campo já está produzindo sua metalinguagem, elemento
essencial para sua identificação na investigação do objeto de pesquisa;
 As transformações na pedagogia, em especial o advento do
Construtivismo, favorecem o aporte teórico de reconhecimento da interrelação, como novo espaço de ação social organizada;
 As mudanças no contexto sócio-histórico também favorecem o aporte
teórico

de

reconhecimento

da

inter-relação,

pelas

necessidades

convergentes que suscitam nas áreas da Comunicação e da Educação;
14

 Este novo campo de conhecimento e intervenção social estrutura-se de
um modo processual, mediático, transdisciplinar e interdiscursivo, sendo
vivenciado nas práticas dos atores sociais, através de áreas concretas de
intervenção social;
 As materializações das áreas de intervenção social ou vertentes da interrelação Comunicação e Educação, já pesquisadas e constatadas pelas
pesquisas

coordenadas

pelo

Prof.

Ismar

de

Oliveira

Soares

e

protagonizadas pela equipe do NCE, são:
 área de educação para a comunicação;
 área da mediação tecnológica;
 área da gestão comunicacional;
 área da reflexão epistemológica.

1.7 Princípios Metodológicos Básicos
São adotados os seguintes princípios metodológicos básicos no
desenvolvimento da pesquisa:
 A análise é centrada na inter-relação Comunicação e Educação, em suas
diferentes áreas de intervenção social, especialmente coletada nos textos
geradores que constituem-se no objeto de pesquisa. A partir da análise inicial
são elaboradas inferências.
 A análise é precedida de pesquisa bibliográfica de obras referenciais
relevantes, para pleno domínio do campo pesquisado. Isto porquê a leitura dos
textos geradores com o estabelecimento de inferências deverá utilizar
estratégias

cognitivas

e

metacognitivas,

que

supõe

comportamentos

desautomatizados, conscientes. “A inferência corresponde apreensão de
informações [...] dependendo, basicamente, de esquemas ‘estocados’ na mente
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do leitor, a ponto de ser, praticamente, impossível reproduzir as informações
impressas, sem a interferência dos ‘esquemas’ mentais nos conteúdos
inferenciais” (Meurer apud Cintra, 1987: 32).
 O estudo opera com modelos macroestruturais, incorporando categorias
históricas de análise, numa ótica Gramsciana;
 O nível interpretativo da abordagem é marcado pela busca de princípios
determinantes do sentido nos textos geradores, onde os especialistas
expressaram suas diferentes experiências, conhecimentos,

relações

e

intervenções sociais relacionadas com a inter-relação Comunicação e
Educação, com pontos detectáveis de convergência e divergência.

1.8 Atividades técnicas utilizadas na pesquisa

São desenvolvidas as atividades técnicas descritas à seguir, para o
desenvolvimento da pesquisa:
 Utilização plena dos textos geradores publicados nos Anais do “I
Congresso Internacional sobre Comunicação e Educação”.
 Exame dos textos, sua leitura crítica , seu fichamento ( temático, de
resumos e de transcrição) e seleção final das obras de maior relevância;
 Análise inferencial da amostra de textos, através do embasamento
teórico já adquirido nas leituras orientadas, pesquisas e cumprimento dos
créditos do Mestrado;
 Revisão constante da estrutura proposta para a pesquisa, evoluindo sua
esquematização conforme o surgimento de novos elementos.
 Síntese dos dados obtidos através de todas as técnicas especificadas,
para a elaboração final do relatório de estado da arte, correspondente ao texto
da dissertação, sob acompanhamento do orientador.
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 Sondagem aprofundada dos textos geradores brasileiros, objetivando o
estudo do conteúdo prospectivo da produção nacional.

1.9 Análise da amostra dos textos geradores brasileiros

O universo da pesquisa é composto por cento e cinqüenta textos, sendo
que oitenta deles foram produzidos por especialistas estrangeiros dos seguintes
países: Espanha, Cuba, Itália, Colômbia, Argentina, África do Sul, Inglaterra,
Venezuela, México, Nepal, Peru, Equador, Chile, Uruguai e Estados Unidos
da América e de setenta textos produzidos por especialistas brasileiros. O
desequilíbrio entre a amostra nacional e a internacional ocorreu devido aos
fatores:
 Localização: O Congresso, ocorrido no Brasil, foi mais bem
divulgado aqui e atraiu a atenção dos pesquisadores brasileiros, que já se
encontravam antecipadamente organizados para o evento devido ao efeito
dos dois seminários específicos,

chamados “Mídias e Educação: o

professor e os meios e comunicação e Comunicação” e “Educação e as
instituições: repensando as práticas”,
Comunicação e

promovidos pelo Núcleo de

Educação da Universidade de São Paulo –

NCE/ECA/USP –, em 1997.
 Tempo hábil: Vários dos 160 participantes estrangeiros não
tiveram tempo hábil para desenvolver textos geradores, já que se
encontravam em pesadas atividades acadêmicas e profissionais, ou mesmo
participando da organização internacional do Congresso ou de seus eventos
paralelos, sendo que seus nomes constam apenas do programa do evento.
 Amadurecimento epistemológico: Em algumas localidades,
vários fatores políticos e econômicos impediram, durante décadas, o debate
e o intercâmbio cultural necessário ao amadurecimento teórico, assim
17

como impediram o uso diversificado e o debate sobre as mídias e suas
linguagens, comprometendo a produção intelectual. Além disso, poucos
países do mundo, independentemente de sua condição econômica, possuem
o aparato midiático evoluído como o brasileiro, o que limitou muito a
familiarização das gerações de educadores e comunicadores com a
linguagem das mídias em sua plenitude.

Recebendo um tratamento aprofundado, os setenta textos geradores
brasileiros são analisados em profundidade, medindo quantitativamente os
indicadores da emergência da Inter-relação Comunicação e Educação nos
discursos dos especialistas nacionais.

1.9.1. Composição da amostra dos textos geradores brasileiros

A amostra dos textos geradores selecionados para uma sondagem mais
profunda, que buscou os indícios reveladores das tendências indicadas pela
aproximação teorica de Ismar de Oliveira Soares na formação do campo da
inter-relação da Comunicação e Educação – Educomunicação – foi
selecionada segundo os seguintes critérios:
 Os textos deveriam ser brasileiros;
 Os textos deveriam estar redigidos em Português;
 O texto deveria estar inserido na edição dos Anais do I ICCE.
Desta forma, partindo de um universo inicial de 150 textos, foram
selecionados 70 textos brasileiros, que compõe o seguinte elenco:
 AGUIAR, Carly Batista:

A Comunicação e os direitos da criança e do

adolescente: um projeto educativo.
 AJZEMBERG, Elza. Um Pensar Criativo.
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 ALMEIDA, Adriana Mortara.

Sociedades de multimídias: dimensões

comunicacionais da cultura museológica.
 ALVES, Nilda. A Formação da Professora e o Uso de Multimeios.
 ALVES, Patrícia Horta et all. A Inter-relação Comunicação e Educação
no Âmbito da Cultura Latino-Americana: o perfil dos especialistas.
 AMARAL, Sergio Ferreira do.

Uma experiência em sala de aula da

utilização dos recursos de audiodifusão com a linguagem hipertexto
aplicada à educação na Rede Internet.
 BACCEGA, Maria Aparecida.

Comunicação & Educação do Mundo

Editado à Construção do Mundo: uma proposta de trabalho interdisciplinar.
 BARCA, Lacy.

Ciência e Comunicação na TV Comercial 14 anos do

Programa Globo Ciência.
 BARI, Valéria Aparecida.

A educação para os meios, as mediações e o

atual contexto de implantação multimediática no espaço escolar brasileiro:
uma pesquisa em andamento.
 BARROS, Armando de.

Educando o olhar: notas sobre o tratamento da

Imagens como Fundamento na Formação do Pedagogo.
 BECK, Eduardo. Informática Educativa na Escola Pública.
 BRAGA, Celso de Oliveira,

1998.

Open House: uma experiência de

parcerias entre escola e empresa, no campo da tecnologia e da informática.
 CAMPOS, Gilda Helena Bernardino. Cognição, Produção de Significados
e Redes Telemáticos.
 CARNEIRO, Vânia Lúcia Quintão,

1998.

A Inscrição da

Intencionalidade Educativa em Programação Infantil: Castelo Rá-TimBum.
 CASTRO, Cosette.

A Comunicação Sindical em Tempos de

Multiculturalismo.
 COGO, Denise,

1998.

Educação para a comunicação e

multiculturalismo: das possibilidades do diálogo intercultural.
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 CORAZZA, Helena.

Formação de Lideranças na Educação para a

Comunicação.
 CORTELAZZO, Iolanda. Tecnologia, Comunicação e Educação: a tríade
do século XXI.
 DIAS, Arcelina Helena Públio.
Instrumento

de

Mobilização

O Jornalismo Comunitário como
Social

e

Gerador

de

Renda

para

Desempregados.
 DUARTE, Fábio. Construindo Democracias no Território Digital.
 ESTEVES, Antonia Petrowa.

Televisão, Criança e Professor: uma

proposta de ação educativa.
 FALLER, Ester. Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto.
 FERREIRA, Jairo Getúlio.

Aspectos sociocognitivos nas interações com

hipertexto para o ensino à distância.
 GIACOMINI Filho, Gino.

A Publicidade na Promoção do Ensino

Superior.
 GOSCIOLA, Vicente ; MARCHELLI, Paulo Sergio.

Considerações

sobre a lógica e a tecnologia do planejamento de materiais didáticos para
sistemas de educação à distância.
 HACK, Josias Ricardo.

As Novas Tecnologias da Comunicação nos

Cursos à Distância da UNOESC.
 HENRIQUES, Márcio Simeone.

Os Meios de Comunicação e a

Construção de Ambientes Complexos de Aprendizagem.
 ITO, Glaci Gottardello ; VECCHIO, Myrian Regina Del . Comunicação
e mobilização social: a experiência da gestão comunicativa no projeto de
melhoria da qualidade do ensino no Governo Lerner, no Paraná.
 KOSHIYAMA, Alice Mitika.

Jornalismo e Construção da Cidadania de

Gênero no Brasil: a obra de Cármen da Silva.
 KULCSAR, João,

1998.

O Uso da Fotografia como Ferramenta de

Alfabetização Visual em Comunicação de São Paulo.
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 LAGOA, Ana. A Construção da Linguagem no Jornalismo Educativo - a
experiência do programa Nota 10 no Canal Futura.
 LASALVIA, Ana.

Implantação do Ensino de Informática nas Escolas de

Manaus.
 LIMA, Claudia Maria de ; ROSADO, Eliana Martins da Silva.

Um

estudo comparativo de representações sobre o uso do programa para a
formação do telespectador.
 LIMA, Grácia Lopes. Projeto Cala-Boca Já Morreu.
 LIMA, Regina Mello da Motta.

A Experiência do Colégio Andrews na

Informática Educativa.
 LOURENÇO, Rogério Santana.

Linguagens Videográficas e Sujeitos

Coletivos.
 LUFTI, Eulina Pacheco.

Professor e Aluno Fazendo Acontecer Sentidos

Entre Possíveis e Inesgotáveis.
 MAGALHÃES, Claudio Márcio.

TOP Cultura: uma experiência de TV

Universitária em Ouro Preto, MG.
 MAGANHA, Vera Regina Naliata.

Comunicação e Criatividade: a

produção de alunos no ensino fundamental.
 MARTIRANI, Laura Alves.

O Vídeo no Ensino Universitário: uma

experiência com a pedagogia da comunicação.
 MONTEIRO, Claudia.

Cidadão VHS: a aventura da TV Escola em

Manaus.
 MONTEIRO, Eduardo.

O Que Crianças e Professores são Capazes de

Fazer Com: uma idéia na cabeça e uma câmera na mão.
 MORAN COSTAS, José Manuel. Comunicação e Internet para uma Nova
Educação.
 MURCIANO, Marcial ; REIS, Hiliana.

Sociedade de Informação e

Educação: as políticas da União Européia (EU) para o próximo milênio.
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 NEVES, Bráulio de Britto ; LIMA, Rafaela. Reflexões sobre Oficinas de
Educação Midiática Realizadas em Escolas Públicas de Belo Horizonte
(1996-1998).
 NOEL, Mara Carneiro ; BUSTAMANTE, Silvia Branco Vidal.

As

experiências do C.I.E. no uso de recursos da Informática na Comunicação e
Integração com o Portador de Deficiência Auditiva e com o Portador da
Síndrome de Down.
 OLIVEIRA, Maria Leoneire da Costa.

A Internet e a aprendizagem:

desafios textuais.
 OZORES, Eliana Patero ; FICHMANN, Silvia.

Novas Tecnologias de

Comunicação na Formação Criativa de Educadores Brasileiros.
 PACHECO, Elza Dias.

Televisão, Criança e Imaginário no Terceiro

Milênio: contribuições a integração escola a universidade - sociedade.
 PATRÍCIO, Edgard.

O Processo Interativo na Compreensão e Produção

das Falas: a construção da credibilidade numa educação à distância pelo
rádio.
 PENTEADO, Heloísa Dupas.

Pedagogia da Comunicação: Rompendo

com o paradigma tecnicista.
 PORTO, Tania Maria Esperon.

Pedagogia da Comunicação: desafios e

perpectivas.
 QUADROS, Paulo da Silva. Polêmicas da prática educacional a distância:
novos significados e valores.
 QUIROZ, Angel Torres.

A Pedagogia Audiovisual: experiência na TV

Professor.
 RODRIGUES, Tereza Cristina de Souza. Informática na prática escolar.
 ROSADO, Eliana Martins da Silva.

Linguagem audiovisual no ensino-

aprendizagem: aspectos psicológicos.
 SANGIORGI, Osvaldo. Cibernética, Educação e Globalização.

22

 SANTOS, Antônio José dos ; CABRAL, Frederico Luis . Comunicando
a Matemática Através da Arte.
 SANTOS, Vânia Maria N..

Uso das imagens de satélite no ensino de

primeiro e segundo graus.
 SILVA, Maria José da et all. Educar para que? O vídeo como instrumento
de pesquisa acadêmica no ensino superior.
 SOARES, Ismar de Oliveira.

A Gestão da Comunicação no Espaço

Educativo.
 SOUZA, Janine Cristina Coutinho de.

Oficinas de Informática:

reorientando caminhos do menino de rua.
 SOUZA, Teresa Cristina R.. Informática na Prática Escolar.
 TOALDO, Mariângela Machado,

1998.

Ética e Publicidade - uma

relação, uma abordagem.
 TORI, Romero

;

SAUNORINS, Cláudio Eduardo.

Fazendo e

Aprendendo Hipermídia.
 TRAJBER, Rachel. Concepção Pedagógica do Estadão na Escola.
 VAZ, Antenor. Projeto Radcal.
 VAZ, Élida.

A Encenação da Educação nas Cartas dos Leitores: uma

análise da discussão sobre educação na seção das cartas dos leitores do
Jornal do Brasil, O Globo e O Dia.
 VIEIRA, Angela de Faria.

Monteiro Lobato na Televisão: comunicação,

arte e educação.
 WOLFFOWITZ, Flávia. Exposição Itinerante Van Gogh na sala de aula.
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1.9.2 Espaços de observação da Inter-relação Comunicação e Educação

Dentre os inúmeros espaços de observação da inter-relação Comunicação
e Educação descritos pelos textos brasileiros, foi possível estabelecer uma
caracterização que ajuda a entender a visibilidade do novo campo e suas
intervenções na sociedade.
A caracterização dos espaços levou em consideração os processos
educacionais desenvolvidos, podendo ser visualizada pelo seguinte gráfico:

Espaços de Observação da Interrelação Comunicação e Educação
14%

37%

1
2

24%

3
4

25%

Espaços de observação da Inter-relação Comunicação e Educação
1

Educação Básica

37%

2

Educação não-obrigatória

25%

3

Ensino Superior

24%

4

Ensino Médio

14%
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Da mesma forma que a Educação Básica, a Educação não-obrigatória, o
Ensino Superior e o Ensino Médio foram identificados como categorias gerais,
cada um destes espaços foi caracterizado de forma mais pormenorizada nos
textos geradores. Assim, a análise de cada conjunto de textos agrupados
segundo o espaço de observação gerou ainda um refinamento na
categorização.
A caracterização da Educação Básica, que tem incidência em 37% da
amostra dos textos geradores brasileiros, se caracteriza segundo o seguinte
gráfico:
Educação Básica
4%
10%

56%

30%

1
2
3
4

Educação Básica
1

Ensino fundamental(crianças e adolescentes)

56%

2

Educação infantil

30%

3

Ensino fundamental (Educação de adultos)

10%

4

Educação especial

04%
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A grande incidência de textos que abordam o ensino fundamental para
crianças e a educação infantil deve-se aos vários programas federais voltados
para o fim da exclusão das crianças brasileiras do processo de escolarização.

A caracterização da Educação não obrigatória, que tem incidência em
25% da amostra dos textos geradores brasileiros, se caracteriza segundo o
seguinte gráfico:

Educação Não Obrigatória
3%
16%

50%

1
2
3
4

31%

Educação não obrigatória
1

Educação comunitária

50%

2

Educação informal

31%

3

Educação não-formal

16%

4

Educação para a terceira-idade

03%
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A Educação não-obrigatória é aqui definida como o conjunto de ações
sociais com intenção educativa que não são assumidos pelo Estado, portanto,
não visa a obtenção de diplomas e certificações, mas a satisfação de
necessidades cognitivas socialmente demandadas. A Educação Comunitária é
aquela voltada para a melhoria da qualidade de vida da comunidade, através da
organização social e mediação cultural de conhecimentos relevantes a este
objetivo. A Educação Informal é aquela obtida através de vivências sociais que
não impliquem em um compromisso ou engajamento em determinada
organização ou grupo, geralmente desenvolvida em processos de lazer e
entretenimento cultural. A Educação não-formal é aquela que não se organiza
segundo os critérios da educação formal, muito embora trabalhe com a
mediação pedagógica de conteúdos inseridos nos currículos escolares. A
Educação para a terceira-idade é voltada para satisfação pessoal e melhoria da
auto-estima de cidadãos com faixa etária acima dos cinqüenta anos, que fazem
do processo educativo um momento privilegiado de entretenimento cultural,
convivência grupal e terapia ocupacional.
A caracterização do Ensino Superior , que tem incidência 24 % da
amostra dos textos geradores brasileiros, se caracteriza segundo o seguinte
gráfico:
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Ensino Superior
20%

53%

1
2
3

27%

Ensino Superior
1

Graduação

53%

2

Pós-graduação

27%

3

Especialização

20%

No Ensino Superior tem sido feitas diversas experiências de educação a
distância, utilizando os recursos da mediação tecnologica, pois os
universitários brasileiros precisam integrar-se no mundo da linguagem
comunicacional virtual e preparar-se para liderar a democratização da mesma
na sociedade brasileira.
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A caracterização do Ensino Médio , que tem incidência em a 14% da
amostra dos textos geradores brasileiros, se caracteriza segundo o seguinte
gráfico:

Ensino Médio
25%

1
2

75%

Ensino Médio
1

Segundo grau

75%

2

Magistério

25%

Enquanto que o espaço dos cursos médios convencionais foi observado
do ponto de vista da mediação pedagógica, o espaço do magistério foi
observado do ponto de vista da capacitação dos futuros educadores para o
exercício de práticas educativas com a inserção das mídias e suas linguagens.
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1.9.3

Modalidades educacionais dos espaços de observação da Inter-

relação Comunicação e Educação

Além da categorização dos espaços de observação da inter-relação
Comunicação e Educação dos textos geradores brasileiros, através das relações
educacionais estabelecidas, também foi observada a questão da modalidade
educacional observada.
Conforme pode ser observado no gráfico seguinte, existe ainda uma
predominância de observação dos tradicionais ambientes escolares presenciais,
mas já é significativa a observação da modalidade de educação a distância:

Modalidade educacional

38%

62%

1
2

Modalidade Educacional
1

Educação presencial

62%

2

Educação a distância

38%
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1.10 Esquematização da dissertação
Esquematicamente, um breve sumário do formato final que se espera para
a dissertação pode ser descrito pelos seguintes tópicos:
 Elementos preliminares de imprenta, conforme a norma técnica NBR
6029, da ABNT.
 Apresentação: Após breve contextualização do objeto, discorre sobre as
importantes motivações que levaram à sua escolha, expectativas e
resultados alcançados
 Resumo indicativo da dissertação e abstract: conforme a Norma técnica
NBR6028, da ABNT.
 Sumário: conforme a norma técnica NBR6027,

com numeração

progressiva conforme a norma técnica NBR6024, da ABNT.
 Esquematização dos Capítulos:
1. Introdução: Partindo da proposta inicial do trabalho, discorre sobre as
condições de sua elaboração da pesquisa. A metodologia aplicada na
pesquisa é apresentada neste tópico.
2. Panorama histórico e conceitual: Ao descrever o referencial teórico,
inserido em um processo sócio-histórico, tratará dos debates, eventos e
intervenções sociais geradores da inter-relação comunicação e educação.
3. A convergência dos campos da Comunicação e Educação na teoria
das mediações: Atualizando e aprofundando referencial teórico, apontará
para as tendências atuais, demonstradas pela continuidade das pesquisas no
campo inter-relacional estudado.
4. A Composição dos discursos dos pesquisadores da Inter-relação
Comunicação e Educação que compõe a amostra de textos geradores
brasileiros:

Estudo comparativo dos juízos e conceitos coletados nos
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textos geradores brasileiros, que revelam as tendências indicadas pela
aproximação teórica de Soares, que define o campo da Educomunicação.
5. Perfil acadêmico e profissional percebido e projetado no campo da
Inter-Relação Comunicação e Educação: Estudo do perfil profissional,
assim como a formação, atual e projetada, conforme as informações obtidas
nos textos geradores,

subdividido pelas áreas de intervenção social,

práticas e vertentes, comparativo a pesquisa realizada pelo NCE, com
âmbito Latino-Americano.
6. As pesquisas, projetos e capacitações descritos nos textos geradores
brasileiros: Sondagem dos textos geradores brasileiros, buscando a
revelação das tendências indicadas pela aproximação teórica de Soares, que
define o campo da Educomunicação.
7. Linguagens comunicacionais privilegiadas nos textos geradores
brasileiros:

Estudo

de

quais

linguagens

comunicacionais

estão

participando mais ativamente da discussão sobre a emergência da interrelação comunicação educação, segundo os textos geradores.
8. Considerações finais e Conclusões: Apanhado constatativo de todos os
tópicos anteriores, discutindo os resultados alcançados e novas hipóteses,
que certamente virão a aparecer no correr da pesquisa.
9. Bibliografia utilizada: Aqui estarão todas as referências bibliográficas
utilizadas no desenvolvimento do trabalho, assim como os títulos da
amostra (Anais) analisados. Será seguida a norma técnica NBR 6023 da
ABNT, para a referenciação bibliográfica, com a data de produção do texto
indicada antes do título do trabalho e dos dados de imprenta .
10. Anexos :

Exemplo de sondagem de um texto gerador brasileiro,

através de um formulário desenvolvido para sistematizar as informações,
gerar índices quantitativos e organizar dados qualitativos.
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CAPÍTULO 2
2. Panorama histórico e conceitual da inter-relação Comunicação e
Educação

A ativação da discussão epistemológica sobre a emergência do campo da
inter-relação Comunicação e

Educação é

fruto da

inquietação de

pesquisadores, profissionais das mídias, educadores, ativistas políticos,
intelectuais, empresários preocupados com a melhoria da qualidade de vida,
que convergiram progressivamente suas preocupações para a construção do
conhecimento e preservação das identidades, no momento de transição das
formas de produção econômica, cujo momento histórico pode ser reconhecido
como a revolução informacional.
Assim, o ponto de mutação e confluência das teorias educacionais e
comunicacionais passa pela responsabilidade social, o senso de justiça e o
altruísmo, que execram a potencial exclusão de grande parte da humanidade
das vivências sociais e da qualidade de vida que provém da nova racionalidade
técnica, nascida na Pós-Modernidade. Pelo efeito da quebra do paradigma
Moderno, que compartimentalizou os conhecimentos, a interdiscursividade e a
transdisciplinaridade formaram novos espaços de construção de sentidos, de
representações simbólicas, acessíveis apenas aqueles sujeitos que forem
socialmente preparados.
A inter-relação Comunicação e Educação se articula, enquanto campo
emergente, como renovador das possibilidades das mediações da cultura entre
todos os indivíduos e grupos humanos, potencializando as possibilidades da
interação dialética entre as pessoas e sua realidade, entendendo o ser humano
como sujeito/ator de suas vivências, construtor de seu conhecimento,
ressignificador de sua Cultura, cidadão inserido nos processos da Política.
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2.1 Quadro Referencial Teórico

Apesar da relativa novidade da emergência do campo da inter-relação
Comunicação e Educação, os textos fundadores do campo teórico emergente
remotam os anos oitenta. O grupo hegemônico da construção deste novo
campo teórico é o Latino-Americano, pois a preocupação com o possível
desaparecimento ou subordinação das culturas advindas de comunidades não
hegemônicas economicamente despertou antecipadamente as preocupações
dos pesquisadores dos países da América Latina e Caribe.
É possível notar que a abordagem dos especialistas de tradição latina
(ibero-americanos e francófonos) é eminentemente humanista, enquanto a
produção de tradição anglófona é mais voltada para a problemática do avanço
das tecnologias, o que não

desvaloriza ambos para a constituição do

referencial, mas antes enriquece o estudo efetivo do fenômeno, através da
diversidade de pontos de vista que podem gerar sínteses muito mais
aprofundadas.
O quadro referencial teórico vem sendo formado e enriquecido, à medida
que a inquietação dos autores vem levando à produção de extenso material
bibliográfico sobre a inter-relação Comunicação e Educação.
O Núcleo de Comunicação e Educação- NCE, constituiu-se como órgão
acadêmico de pesquisa epistemológica e articulação de especialistas, com a
clara intenção de confirmar a hipótese central da consolidação do novo campo
de intervenção social da inter-relação Comunicação e Educação. Mais do que
uma nova disciplina, esta inter-relação foi entendida como um novo paradigma
discursivo transverso, constituído por conceitos transdisciplinares, com novas
categorias analíticas.
O desenvolvimento das pesquisas do NCE, coordenadas pelo Professor
Ismar de Oliveira Soares (1999c:05-75), confirmaram a sua hipótese central,
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através da utilização de diversos instrumentos de investigação cientificamente
validados. Foi possível, através da pesquisa, confirmar mais duas hipóteses,
que organizam e historicizam toda a inter-relação. Como segunda hipótese
confirmada, foi possível determinar que o “novo campo, por sua natureza
inter-relacional, estrutura-se de modo processual, mediático, transdisciplinar
e interdiscursivo, sendo vivenciado pelos seus atores através de áreas
concretas de intervenção social, que podem também constituírem-se em
vertentes” (Soares, 1999c:12).

Como terceira hipótese confirmada, são

reconhecidas e historicizadas quatro materializações do campo, ou quatro áreas
concretas de intervenção social:
 A vertente da educação para a comunicação;
 A vertente da mediação tecnológica;
 A vertente da gestão de processos comunicacionais;
 A vertente da reflexão epistemológica. (Soares, 1999c:12 )

2.2 A vertente da Educação para a Comunicação

A mais antiga das áreas de intervenção social que caracterizam o campo
da Educomunicação, denominada atualmente como “educação para a
comunicação”,

é constituída pelas reflexão em torno dos impactos e

influências dos processos e meios de comunicação na construção das
representações sociais, na relação entre a produção e recepção dos bens
culturais mediáticos, problematicamente inseridos nos processos educativos.
Esta área é internacionalmente conhecida pelos termos “media literacy”,
“media education”, “educación para los medios” ; “educación para la
comunicación”. No contexto ibero-americano, ganhou progressivamente as
denominações “leitura crítica dos meios”, “educação para a televisão”, assim
como ainda é utilizado em português o termo “educação para os meios”,
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considerado superado, já que a comunicação passou a ser entendida como
processo de mediação, não necessariamente vinculado aos meios.
A obra significativa mais
antiga

na

construção

vertente

é

desta

“Extensão

ou

Comunicação”, do brasileiro
Paulo Freire (1975), escrita em
seu

exílio

e

publicada

originalmente em Espanhol, no
ano de 1969, pelo Instituto de
Reforma Agrária , em Santiago
do Chile.

Freire, ao rever as

teorias

da

comunicação

Paulo Freire

constituídas até o final dos anos 60, lançou as bases da educação para a
comunicação como atividade “dialético-indutivo-popular” , considerando a
comunicação como a relação que se efetiva pela co-participação do educando e
do educador, sujeitos no ato de conhecer (Soares, 1998b: passim).

Na França, a educação para a comunicação ganhou legitimidade a partir
do trabalho do pesquisador A. Vallet, criador do Institut du language total,
vinculado a Universidade de Lyon (St. Etienne). O seu discípulo, também
pioneiro Francisco Gutierrez trabalhará, na América Latina dos anos 70, com a
chamada pedagogia da linguagem total, que vincula a educação e a
comunicação pelo compromisso social da apropriação das diferentes
linguagens pelos educandos. Em sua obra “Linguagem total : uma pedagogia
dos meios de comunicação” afirma que “Paulo Freire parece sustentar sua
teoria pedagógica na comunicação, ao afirmar que é uma exigência radical
conceber os homens como seres que não podem ficar à margem da
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comunicação [...] Esta exigência nos faz refletir sobre os Meios de
Comunicação Social como meios de expressão que implicam de tal forma no
estudante de hoje que chegam a desloca-lo totalmente do ambiente escolar e
dos métodos de aprendizagem que nos empenhamos em perpetuar”
(Gutierrez,1978: 22). Teorizando sobre uma renovação da pedagogia e uma
nova postura e formação do educador, Gutierrez ainda afirma que “é missão
dos educadores encontrar – através de uma pedagogia fundamentada nos
meios de comunicação – as possibilidades que permitam ao homem uma
maior expressividade” (Gutierrez,1978: 69). Em uma obra mais recente,
escrita à duas mãos com seu discípulo Daniel Prieto, chamada “A mediação
pedagógica”, teoriza sobre as novas alternativas de educação à distância
proporcionadas pelos novos ambientes mediáticos, lembrando que “um
produto alternativo não é possível sem um processo alternativo”
(Gutierrez,1994:23).
O investigador dos métodos de Leitura
Crítica dos Meios de Comunicação Mário
Kaplun publicou, como co-autor da jornalista
e

pesquisadora

acadêmica

Maria

Elena

Hermosílla, a obra “La educación para los
medios en la formación del comunicador
social” (Kaplun,1987). Neste trabalho em
Mário Kaplun

especial,

Mário

Kaplun

registrou

pela

primeira vez os termos “educomunicador” e “educomunicação”, que utilizou
para identificar o ator social e a vertente da educação para a comunicação. Esta
terminologia continua sendo utilizada neste âmbito por pesquisadores da área,
como Alexandrov Peña Ramos e Genevieve Jacquinot. Outros autores, como o
próprio pesquisador Ismar de Oliveira Soares, já utilizam esta terminologia
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para designar respectivamente o ator social e a inter-relação Comunicação e
Educação como um todo (Soares, 2000a: 61-80).
Trabalham na vertente de educação para a comunicação da atualidade
autores consagrados como

Jesus Martin Barbero, Néstor Garcia Canclini,

Armand Mattelart, enfatizando os impactos da comunicação na área da cultura
e sociedade, transcendendo os espaços e instituições eminentemente
educativos.
Considerando-se o grande número de obras nesta vertente, por sua
antiguidade e legitimidade, uma das obras de vital importância é “Dos meios
às mediações”, do espanhol Jesus Martin Barbero (1997), publicado
originalmente em espanhol, na cidade de Barcelona, em 1987. Segundo o
próprio autor, seus estudos puderam chegar às conclusões publicadas nesta
obra através de sua experiência como educador, na Colômbia. Pesquisando a
partir das mediações, Barbero desloca as hipóteses iniciais da vertente da
educação para a comunicação, entendida até então como educação para os
meios, passando a investiga-la “a partir das articulações entre práticas de
comunicação e movimentos sociais” (Barbero,1997:17).
Para Barbero , o educando deve ser considerado como produtor de
sentidos e consumidor dos bens culturais oferecidos ou mesmo “buscados”, no
ambiente escolar e fora dele, o que não corresponde ao ambiente escolar atual,
que não se preocupa com sua posição na sociedade, seus valores, gostos ou
prazeres. Em sua teorização, a comunicação se tornou “questão de mediações
mais do que de meios, questão de cultura e, portanto, não só de
conhecimentos mas de re-conhecimento. Um reconhecimento que foi, de
início, operação de deslocamento metodológico para rever o processo inteiro
da comunicação a partir de seu outro lado, o da recepção, o das resistências
que tem aí o seu lugar, o da apropriação à partir de seus usos.”
(Barbero,1997: 16) . A cultura é aqui entendida não como um patrimônio
gerado pelas civilizações mais evoluídas e hegemonicamente colocado, mas
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como “espaço de não só de manipulação, mas de conflito, e a possibilidade
então de transformar em meios de libertação as diferentes expressões ou
práticas culturais” (Barbero,1997:34).
Duas teses de vital importância para o desenvolvimento da vertente da
educação para a comunicação foram apresentadas na Escola de Comunicações
e Artes da Universidade de São Paulo. Em 1987, José Manuel Morán Costas
analisa as experiências latino-americanas de leitura crítica da comunicação, no
intuito de evoluir o arcabouço teórico inicial, em direção a educação para a
comunicação, em sua tese de doutoramento “Educar para a Comunicação”.
Trabalhando dentro da temática inicial de Morán Costas, Ismar de Oliveira
Soares

desencadeia a investigação científica da emergência do campo da

inter-relação comunicação e educação propriamente dita, em sua tese de livre
docência “A contribuição das ciências sociais para a avaliação dos
programas de educação para a comunicação”, no ano de 1990.
Néstor Garcia Canclini publicou a obra “Consumidores e cidadãos”
(1995), onde afina as teorias de ressignificação e cultura teoricamente
propostas nas obras de Barbero , do ponto de vista dos processos de cultura e
consumo, aonde claramente entram as questões das linguagens das mídias.
Afirmando que o consumo serve para pensar e que é construído pela mediação
da comunicação e da educação, Canclini afirma que “intercambiamos objetos
para satisfazer necessidades que fixamos culturalmente, para integrarmo-nos
com os outros e para nos distinguirmos de longe, para realizar desejos e para
pensar nossa situação no mundo, para controlar o fluxo errático dos desejos e
dar-lhes constância ou segurança em instituições e rituais” (Canclini,
1995:67).
Armand Matellard, sob a ótica da globalização, teoriza os processos da
comunicação e as suas inter-relações na obra “Comunicação-Mundo” (1994),
publicada originalmente em Francês, em 1991. Tratando da emergência de
processos que relacionam cultura, comunicação e educação, Mattelart afirma
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que “a comunicação tornou-se demasiado importante para o futuro das
relações entre culturas para continuar a diferir sua reapropriação pela
sociedade” (Matellard,1994:291). Mais tarde, Armand e sua esposa Michèle
(Matellard, 1997) , escreveriam um livro mais voltado para a evolução
epistemológica da ciência da Comunicação, a obra “História das teorias da
Comunicação”, também publicada originalmente em Francês, em 1995.
A educação para a comunicação, mais do que um conteúdo escolar,
converte-se na atualidade em efetiva ação política. O Escritório de Política
Nacional de Controle de Drogas Norte-Americano apresentou ao Congresso
Nacional dos Estados Unidos da América, assim como a mais 50 órgãos e
departamentos federais envolvidos no combate às drogas, seu plano decenal
intitulado “A estratégia nacional de controle das drogas: 1998 – 2007”. Na
concepção dos organizadores do plano decenal, “a alfabetização para os meios
de comunicação de massa ensina como raciocinar de forma crítica, de tal
forma que as pessoas possam discernir entre a substância e a intenção das
mensagens referentes às drogas, fumo e alcool. Jovens educados em meios de
comunicação de massa entendem o componente manipulativo desse material e
tem maiores probabilidades de rejeita-lo.” (Estados Unidos da América, 1998:
39) . Assim, além de apoiar formalmente o estabelecimento da educação para a
comunicação nas escolas Norte-Americanas e recomenda-la aos demais países
da América Latina, o plano decenal irá pleitear o seu financiamento,
acompanhado de uma ampla campanha publicitária de esclarecimento à
população sobre os riscos das drogas (Estados Unidos da América, 1998: 2829)
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2.3

A vertente da mediação tecnológica

Uma segunda vertente da inter-relação comunicação e educação emerge,
no final dos anos 70, e vem ganhando uma posição de destaque, devido à
rápida expansão dos sistemas de educação, ao rápido desenvolvimento das
tecnologias da comunicação e ao advento da educação à distância. Trata-se da
área

da

mediação

tecnológica,

eminentemente

preocupada

com

a

ressignificação mediada por estas novas tecnologias, dentro e fora dos espaços
eminentemente educacionais. Isto porquê os recursos comunicacionais
tecnológicos ditos como clássicos, como o rádio e a televisão, não

dão

acessividade aos seus recursos e linguagens de produção de bens culturais,
enquanto o micro-computador e a Internet possuem as ferramentas necessárias
e acessíveis para tal. A resistência dos educadores em absorver os meios e suas
linguagens e integra-las no espaço educacional perde seu sentido inicial,
enquanto o advento da Internet está eliminando até as fronteiras que
classificavam os espaços eminentemente educativos.
Em 1985, o Polonês Adam Schaff , membro do circulo de pensadores
europeus chamado Clube de Roma,

publicou “A Sociedade Informática”

(1995), falando sobre a Terceira Revolução Industrial desencadeada pelas
novas tecnologias, tratando com muita propriedade da modificação das
funções sociais, devido ao advento das novas tecnologias da comunicação.
Nesta obra, ele enfatiza o papel das novas tecnologias no estabelecimento de
relações sociais mais igualitárias, sobretudo nos países do Terceiro Mundo.
Segundo Schaff (1995), as novas tecnologias , além de modificarem todas as
relações e instituições fisicamente, como nós as conhecemos, em pouquíssimo
tempo, concederão um grande poder aos Meios de Comunicação . Não se
garante, porém, que este poder será usado positivamente, para libertar a
humanidade de suas aflições. “O problema não seria tão agudo se todas as
culturas do mundo tivessem as mesmas oportunidades de afirmação quando
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chegar o momento decisivo: só neste caso poderiam competir com o “livre
mercado” das idéias, confrontar-se com as outras e igualar sua influência nas
mentes humanas. Mas isto não acontece assim: não há um livre mercado neste
sentido, ao contrário, o mercado está fechado e dominado pelos que dispõe
dos meios técnicos para a difusão das informações e que são mais fortes
graças à sua riqueza e aos melhores conhecimentos tecnológicos. Apesar do
atrativo do curso de acontecimentos que imaginamos, devemos assinalar
explicitamente os perigos do neo-imperialismo e do neo-colonialismo
cultural” (Schaff, 1995:79).
Nicolas Negroponte, um dos fundadores do Media Lab do Massachusetts
Institute of Technology – MIT, pesquisou a influência das novas tecnologias
da comunicação na cultura e na formação da sociedade, cercado dos maiores
especialistas em sua área, como Seymour Papert e Michel Dertouzos. Sem cair
num falacioso discurso tecnicista ou em uma visão estereotipada da cultura,
Negroponte escreveu “A vida digital” , onde inseriu a questão das novas
mídias numa discussão sobre os progressos sociais que esta deveria vir a
acarretar, iniciando-se pela educação. Analisando a presente situação NorteAmericana, Negroponte afirma que “as crianças na escola tem hoje a
oportunidade de examinar uma mesma coisa de muitas perspectivas
diferentes. Um programa de computador, por exemplo, pode ser visto tanto
como um conjunto de instruções quanto como um poema concreto, formado
pelos espaços que antecedem seus comandos de texto. O que as crianças estão
aprendendo muito rapidamente é que conhecer um programa é conhece-lo de
muitos pontos de vista, e não apenas de um único. [...] À medida que as
crianças se apropriarem de um recurso de informação global, e à medida que
descobrirem que só os adultos precisam de licença para aprender, nós com
certeza encontraremos uma nova esperança e dignidade em lugares onde
ambos existiam apenas em pequena medida” (Negroponte, 1995: 218).
Negroponte considera que estas crianças, livres dos preconceitos que só
42

apresentam a proximidade geográfica como terreno para desenvolvimento da
amizade e da colaboração, possam buscar a melhoria das condições de vida
para a humanidade, ainda antes do fim de suas infâncias.
Muniz Sodré, um dos pesquisadores brasileiros que também trabalham na
vertente da mediação tecnológica, em sua publicação de 1996 “Reinventando
a cultura”, trata da inter-relação da comunicação e educação como um
importante fator social de construção da indentidade pessoal e grupal,
analisando o caso brasileiro e o mundo globalizado. O anúncio do resgate da
democracia pelas novas tecnologias e a cultura transnacional, apregoado por
Negroponte, é contestado por Sodré, a medida em que no atual processo de
globalização da economia e avanço das tecnologias “nenhuma solução
tecnológica intervém para atenuar a exclusão. Pelo contrário, reforçam-se as
hipóteses no sentido de que , nas tecnodemocracias mass-mediáticas,
perpetuam-se a exclusão dos desfavorecidos pela renda nacional e os
privilégios de uma minoria plutocrática, tradicional controladora do sistema
jurídico-político e agora, do sistema comunicacional” (Sodré,1996: 78).
A inserção das novas tecnologias no mundo globalizado significam, para
Sodré, uma mutação cultural, sendo a cultura entendida como “o conjunto
simbólico dos instrumentos de que dispõe a mediação simbólica (língua, leis,
ciências, artes, mitos) para permitir ao indivíduo ou ao grupo a abordagem do
real” (Sodré,1996:85). Para que as novas tecnologias da comunicação sejam
incorporadas pelas práticas educacionais, sem constituirem-se em mais um
fator de elitização e exclusão, é preciso que educadores e educandos tenham
uma formação apropriada sobre a ética, sob o ponto de vista da acessividade
das linguagens das mídias, sua produção e seu consumo.

Então, “cabe à

educação formal-escolar, isto é, a um empreendimento de formação integrada
tecnico-científico-artístico-política do cidadão, suscitar a dimensão ética, que
funda a liberdade humana, serve de base para qualquer projeto sério de
promoção do desenvolvimento econômico-social ou do fortalecimento do
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sistema institucional democrático e dá sentido a algo que então poderemos
chamar de ‘cultura” (Sodré, 1996:97).
Pierre Levy , estudando as novas tecnologias da comunicação, chamadas
por ele de tecnologias da inteligência, afirma em sua obra “As tecnologias da
Inteligência” (1996), publicada originalmente em Francês no ano de 1990, que
está emergindo,

neste

final de século, um conhecimento que os

epistemologistas ainda não inventariaram. Os pesquisadores ligados à
epistemologia,

sistematização

ou difusão do conhecimento

humano,

predominantemente educadores e comunicadores, podem e devem dedicar-se
continuamente ao inventário, sistematização e incorporação deste novo
conhecimento, num trabalho inter-relacional.

2.4

A vertente da gestão de processos comunicacionais

A vertente da gestão

de processos comunicacionais, ou gestão

comunicativa da inter-relação comunicação e educação constitui-se em uma
das áreas menos exploradas pela academia, muito embora seja uma das mais
conhecidas pela área da administração da atualidade, onde as empresas passam
a ser entendidas como espaços educativos e comunicativos, além de
produtivos. A área da gestão comunicativa, propriamente dita, é voltada para
o planejamento, execução e avaliação de projetos de intervenção social, que
articulem-se no âmbito da comunicação, cultura e educação,

criando

ecossistemas comunicativos. Assim, tem-se dado grande ênfase, na Escola de
Comunicações e Artes ECA/USP,

a formação do Gestor de Processos

Comunicacionais, através de um curso específico de formação em nível de
Latu Sensu, que já está funcionando regularmente há dez anos.
O Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para
América Latina – CIESPAL, foi um dos pioneiros na elaboração de material
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bibliográfico sobre a gestão comunicativa, ao longo dos anos 80. Alguns
títulos interessantes de sua coleção de manuais, feitos pela equipe da
CIESPAL são: “El taller de comunicacíon comunitaria” ; “El periódico
comunictario” ; “El periódico mural comunitario y el fotomontage”.
Ainda, há vários títulos escritos individualmente de publicação da
CIESPAL, como o “Planificación de la comunicación en proyectos
participativos”, de Luis Gonzaga Motta .

Nele, a planificação

da

comunicação em projetos participativos é definida como “um processo
essencialmente político, porquê implica na organização das pessoas para a
definição de objetivos comuns, a seleção coletiva de caminhos para alcançalos e a ação conjunta para faze-los. É, ademais, um processo pedagógico,
porquê implica na aquisição de conhecimentos sobre questões sociais e um
aprendizado de como compartilhar decisões e como atuar cooperativamente.”
(Motta, s.d: 47). Adiciona-se ainda, como processo pedagógico, o
desenvolvimento de habilidades e competências sobre as linguagens e
instrumentos comunicacionais e configura-se assim a forma da inter-relação
comunicação e educação nesta vertente específica.
Em 1994, começa a ser publicada a revista “Comunicação e Educação” ,
publicação quadrimestral que veicula predominantemente experiências de
gestão comunicativa, reunindo e organizando inúmeros trabalhos de extremo
interesse para a construção do referencial teórico no Brasil. Esta publicação é
destinada a fornecer formação e informação para professores e comunicadores
envolvidos com as áreas de intervenção social do campo inter-relacional.
Iniciada em pleno processo de globalização econômica dos anos 90, a
nova setorização econômica enfatiza a inserção das organizações na sociedade,
mais do que a caracterização de serviços presente na setorização clássica. No
Primeiro

Setor, temos as organizações estatais; no Segundo Setor, as

organizações privadas que visam o lucro, no Terceiro Setor, as organizações
voltadas para a melhoria da qualidade de vida. É no Terceiro Setor que se
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encontra potencializada a maior área de atuação de gestores de processos
comunicacionais e profissionais e profissionais congêneres.
A

gestão

de

processos

comunicacionais

aparece

como

fator

preponderante da própria constituição e mantenimento do Terceiro Setor, que
emergiu a partir da organização da sociedade em torno das questões sociais,
veiculadas como movimentos de grupo e gênero inseridos nas mídias. Além do
trabalho de informação das mídias, está o debate público e a visualização de
formadores de opinião por grande parte da população.

2.5

A vertente da reflexão epistemológica.

A vertente da reflexão epistemológica da inter-relação comunicação e
educação foi gerada na academia, onde pesquisadores das áreas de
comunicação e educação voltaram-se para este fenômeno cultural emergente.
Pertencem então a esta área tanto os projetos de pesquisa voltados para o
entendimento e a legitimação deste novo campo, quanto os projetos de
investigação sobre cada uma das outras vertentes que o compõe: a educação
para a comunicação, a mediação tecnológica e a gestão comunicativa.
Iniciando o estabelecimento das hipóteses que levaram a emergência da
inter-relação

comunicação

e

educação,

pesquisadores

da

área

de

Comunicações e da Educação estabeleceram uma relação dialógica em torno
do tema, efetivada nos diversos Congressos, Seminários e Simpósios que, ao
longo dos últimos vinte anos, permitiram o encontro e a interlocução.
A Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social Felafacs, órgão internacional criado em outubro de 1981, é uma organização
internacional de caráter não governamental, que reúne 240 faculdades e
escolas de Comunicação , pertencentes a universidades de vinte países da
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América Latina. Ao longo de seus vinte anos de existência, promoveu dez
“Encontros Latino-Americanos de Faculdades de Comunicação Social”. Tendo
sido um dos locais e instâncias aonde se desenvolveu a vertente da reflexão
epistemológica da inter-relação comunicação e educação, na sua décima
reunião, realizada no Brasil em outubro de 2000, já a inseriu como tema de
dois grupos de trabalho, além de sediar a “Reunião Latino-Americana de
estudantes de Pós-Graduação em Comunicação e Educação”.
Os “Seminários Latino-Americanos de Educação para a Televisão”,
realizados nos anos de 1984, 1986, 1988 e 1990, foram também instâncias de
desenvolvimento

da

reflexão

epistemológica

sobre

a

inter-relação

comunicação e educação, onde foram revelados trabalhos já consolidados de
renomados especialistas. Estes trabalhos acadêmicos, que tinham por principal
temática a educação para a comunicação, forma gerados à partir de centros de
excelência da América Latina, revelando um grupo de especialistas dentre os
quais estão Francisco Gutierrez (Costa Rica); Guilhermo Orosco Gomez e
Mercedez Charles (México); Jerry O’Sullivan , Maurício Bruner e José
Martinez de Toda y Terrero (Venezuela); Maria Tereza Quiroz (Peru); Valerio
Fuenzalita, José Luis Olivari, Miguel Reis e Maria Elena Hermosilla (Chile);
Clara de Pigola e Mário Kaplun (Uruguai); Vitorino Zechetto (Argentina);
Maria Jozefa Domingues (Colômbia); Daniel Prieto (Argentina); José Manuel
Moran, João Luis Van Tilburg, Amélia Maria de Almeida Alves, Pedro
Gilberto Gomes, Marlene Blois, Ismar de Oliveira Soares (Brasil). Este foi o
núcleo inicial de pesquisadores que gerou a pesquisa do NCE e todas as suas
decorrências.
Existem, no entanto, os efeitos na sociedade que chamaram a atenção da
academia para a educação à distancia, sua linguagem diferenciada e a inclusão
de seus usuários no universo de conhecimentos antes acessível exclusivamente
a um grupo minoritário, que dispunha de tempo, recursos e acessibilidade às
edificações escolares. Esta é a modalidade educacional onde se desenvolvem
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as práticas educacionais mais importantes para a emergência do novo campo,
segundo a amostragem dos trabalhos apresentados no ICCE.
A elevada importância da educação a distância reside em uma nova
concepção de espaços e tempos educativos, pensando na cidade como
ambiente de desenvolvimento cognitivo, como novo entorno da educação,
como geradora

de conteúdos eminentemente educativos. Desta nova

concepção, gerada nos movimentos sociais e políticos de caráter popular,
desenvolvendo os pressupostos da educação libertadora apregoada por Paulo
Freire, a cidade se volta para a proposta da educação cidadã, não excludente,
não massificadora, onde surgem as ferramentas de trabalho da inter-relação
Comunicação e Educação.

2.6

A Inter-Relação Comunicação e Educação descrita nos textos

geradores do I ICCE

A leitura analítica dos textos geradores do I ICCE traz, na convergência
de várias vozes discutindo sobre mesmo tema, a preocupação latente ou clara
com as instituições responsáveis pela educação formal da atualidade, que são
vistas ora como ambientes eminentemente mediadores de Cultura, ora como
um conjunto de instituições em crise. Se as mídias e suas linguagens são
compreendidas em uma discussão mais ampla das mediações, que compreende
toda a sociedade e Cultura humana, a primeira área de visibilidade social dos
fenômenos estudados na Inter-relação Comunicação e Educação é logicamente
a escola, espaço eminentemente voltado para a mediação da Cultura, sob a
intencionalidade da formação do cidadão.
O sistema escolar formal, muito embora sendo o espaço estudado como
verdadeira vitrine do estudo das mediações, acabou por ver seus próprios
atores entrando um pouco mais tarde na discussão já iniciada, pela rejeição dos
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profissionais da Educação ao campo referencial da Comunicação. Assim, por
desejar manter o seu purismo científico, o sistema escolar, que tanto confia na
ilustração e no Iluminismo,

já cai sob suspeita de que “vem sendo

rapidamente substituído em sua função de agente socializador e construtor de
significados, pelo sistema de produção simbólica representado pelo moderno
sistema de Comunicação Social” (Soares, 1998b:02).
Este problema, que deriva mais de um tradicionalismo que de um
cientificismo da sociedade, se originou no próprio Iluminismo, que subdividiu
a Cultura Humana sob os ditames da razão e da sensibilidade. Esta distinção
foi muito clara para o seu momento histórico, onde os conteúdos racionais
foram importantes para o processo econômico-produtivo, que obrigou a
educação do passado a adotar a razão como conteúdo hegemônico. Para a
atualidade, contudo, um novo contexto de vida e produção nos determina que,
para o pleno exercício da cidadania dos educandos, estes devem construir seu
arcabouço de conhecimentos sob a égide da Inteligência Sentiente teorizada
pelo filósofo espanhol Zumbiri, uma ideologia pedagógica que equilibra a
razão e a sensibilidade, de forma inclusiva e equilibrada. Afinal, o simples
desprezo ou substituição indiscriminada dos conteúdos racionais resultaria em
tragédia maior do que a apropriação parcial de conteúdos que se faz ainda na
atualidade (Soares, 1998b:06).
Iniciando-se pelos estudos sobre a leitura crítica dos meios e mensagens
de comunicação social, os pesquisadores latino-americanos enveredaram
rapidamente pelas outras dimensões da Inter-relação Comunicação e
Educação, desenvolvendo diversos projetos de pesquisa e práticas, cuja ênfase
é sempre “aumentar o grau de participação das pessoas nos processos
comunicacionais” (Gomes, 1997:17).
O desenvolvimento da visão crítica é um processo que permite
gradualmente a percepção, apropriação e ressignificação das mídias e suas
linguagens, sob diferentes olhares e contextos. Incorporando a ludicidade já
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inerente às linguagens das mídias, seus conteúdos já familiares aos educandos
e uma visão crítica, o triângulo formado pela comunidade escolar, núcleo
familiar e grupo social constrói

livremente diferentes opções de viver,

consumir, contestar, criar e multiplicar os conteúdos e formas comunicacionais
e educacionais (Ramos, 1998:04) .
O conceito de educação para os meios, por exemplo, que caracterizava
os programas voltados para o estudo social das mídias e mediações
comunicacionais, foi aprimorado para a conceituação de educação para a
comunicação, pela representação latino-americana do Congresso. Estas
lideranças epistemológicas deliberaram que o conceito, assim expresso,
transcendia a presença dos suportes tecnológicos das mídias nos estudos que
tratam sobre a relação entre a Educação e a recepção dos bens culturais e
linguagens das mídias.
Segundo as teorias educacionais do Contrutivismo Piagetiano e do sóciointeracionismo, desenvolvido a partir

dos estudos do cientista soviético

Vygotsky, a aprendizagem constitui-se num processo construído, sempre um
produto do convívio social. No desenvolvimento cognitivo do educando, toda
função aparece duas vezes: primeiro, no âmbito social e depois no âmbito
intelectual, primeiro entre as pessoas (intra-subjetivo) e depois apropriado
mentalmente pelo educando (inter-subjetivo). Assim, as funções superiores da
inteligência e sua conformação se originam como relações entre os seres
humanos. Deve-se, portanto, impedir que a inserção das novas tecnologias da
Comunicação no contexto escolar signifiquem a despersonalização da
Educação, cerceando o espaço de inter-comunicação entre toda a comunidade
escolar (Kaplun, 1998:03).
Através da clarificação da existência da Inter-relação Comunicação e
Educação por Freire, as pesquisas avançaram em torno dos modos de se
relacionar a Comunicação e Educação, assim como o espaço e tempo e que
estas relações poderiam ocorrer.
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Mário Kaplun, comunicador e pesquisador uruguaio, levanta a hipótese
da Inter-relação Comunicação e Educação, considerando a Comunicação como
um componente Pedagógico, não como um mero instrumento mediático e
tecnológico. Na inter-relação assim entendida, converge uma leitura da
Pedagogia à partir da Comunicação e uma leitura da Comunicação a partir da
Pedagogia. (Kaplun, 1998:01).
Os modelos de concepção pedagógica já existentes e identificáveis por
Kaplun, na Inter-relação Comunicação e Educação são:
 A Educação com ênfase nos conteúdos ( exogena, que gera uma interrelação e uma mediação paternalista);
 A Educação com ênfase nos efeitos ( exógena, que gera uma interrelação e uma mediação tecnicista);
 A Educação com ênfase no processo ( endógena, que gera uma interrelação e uma mediação participativa, estando dentro dos paradigmas
educacionais do Construtivismo e Sócio-interacionismo).
Na pesquisa dirigida por Ismar de Oliveira Soares, “A Inter-relação
Comunicação e Educação no âmbito da América Latina – O perfil dos
pesquisadores e especialistas na área”,

foram considerados quatro sub-

campos considerando o protagonismo dos atores, dimensionados à partir das
áreas concretas de intervenção social:
 Estudos epistemológicos , posteriormente chamada de área da reflexão
epistemológica ;
 Uso dos recursos e tecnologias comunicacionais no ensino,
posteriormente chamada de área da mediação tecnológica ;
 Estudos sobre a recepção e desenvolvimento de leitura ativa e crítica,
posteriormente chamada de área da educação para a comunicação;
 Gestão da Comunicação nos espaços educativos, posteriormente
chamada de área da gestão comunicativa (Alves, P., 1998:02 ; Soares, 1999c:
13).
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Utilizando a terminologia desenvolvida por Mário Kaplun, que é
realmente um pesquisador paradigmático nos estudos da Inter-relação
Comunicação e Educação, Soares utiliza os termos Educomunicador e
Educomunicação, para designar respectivamente o ator e o campo emergente,
assim como os pesquisadores que colaboram e compartilham de seu
referencial teórico no Brasil (Soares, 1999c:passim).
O pesquisador Jorge A. Huergo discorda da perspectiva apresentadas
pelas pesquisas de Ismar de Oliveira Soares. Para ele,

a inter-relação

Comunicação e Educação não se constitui em um novo campo, mas num
território relativo ao contexto social e econômico da atualidade. Nesta
perspectiva topográfica da inter-relação, os modos por ele reconhecidos de
relacionar a Comunicação e Educação são:
 A Pedagogia da Comunicação;
 Os meios de Comunicação Social “e” a Escola;
 Os meios de Comunicação Social “na” Escola;
 As novas tecnologias educativas e informacionais;
 A análise semiótica da Educação;
 A Educação para a recepção;
 A Pedagogia Perpétua em relação às Alfabetizações Pós-Modernas
Críticas;
 A

empregabilidade,

dentro

da

vontade

crítica-transformadora

preconizada por Paulo Freire, como eixo da prática educacional (Huergo,
1997:49-72).
A procedência da Inter-relação Comunicação e Educação, segundo o
pesquisador Pedro Gilberto Gomes, é visível devido à pertinência para a
Educação no mundo atual da presença das mídias, suas linguagens e bens
culturais no universo escolar. “Os modernos meios de comunicação estão
colocando em pauta o problema da criação de identidade, da produção de
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sentido e da mudança de percepção do mundo pelas pessoas, principalmente
nas novas gerações.” (Gomes, 1997:21-22). Gomes afirma, ainda, que a opção
que abre a Educação para a Comunicação implica na recuperação da dimensão
humana da relação interpessoal e midiática, onde se trata de descentralizar dos
suportes tecnológicos esta relação, relocalizando-a num espaço humano, o
espaço escolar. (Gomes, 1997:22).
Na Colômbia, a pesquisa sobre a Inter-relação Comunicação e Educação
está subdividida em cinco linhas:
 História das propostas pedagógicas e comunitárias de Educação;
 Estudo das práticas comunicativas atuais na Educação ( e seu sentido
frente ao desenvolvimento social harmônico);
 Novo contexto cultural e tecnológico e a renovação das práticas
pedagógico-comunitárias;
 Mídias, mediações e a formação de competências comunicativas na
escola;
 Gestão educativa da Comunicação (Cubides, 1998:09).
Muito embora tenha sido o idealizador do termos educomunicação e
educomunicador, que estão sendo utilizados por Soares e outros pesquisadores
latino-americanos na definição da inter-relação Comunicação e Educação, o
pesquisador Mário Kaplun utiliza em seu texto gerador enviado ao I ICCE,
“Procesos educativos e canales de educación”, o termo Comunicação
Educativa, definindo-o como processo que abarca certamente o campo das
mídias, mas com ênfase ao tipo de comunicação presente em todo processo
educativo, seja ele realizado com ou sem a presença das mídias (Kaplun,
1998:1). Igualmente influente nas pesquisas latino-americanas, o termo
Comunicação Educativa

foi empregado nos textos

geradores pelas

pesquisadoras Ester Faller, Maria Tereza Quiroz e Maria Martha Collignon.
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A pesquisadora brasileira Ester Faller é articuladora da Associação de
Comunicação Educativa “Roquette Pinto”. Este nome remete ao comunicador
brasileiro que revelou ao grande público a função educativa das mídias, num
universo que ainda era tecnicamente dominado pelas ondas do rádio, na década
de 1930. Na brevidade de seu texto gerador “Associação de Comunicação
Educativa Roquette Pinto”, apenas apresenta a entidade e seus principais
projetos, sem um detalhamento dos juízos e conceitos utilizados (Faller, 1998:
passim).
A pesquisadora peruana Maria Teresa Quiroz, além de realizar um
trabalho significativo no ensino e na pesquisa, também é uma renomada
militante pela preservação dos direitos humanos e civis de seu país. Segundo
Quiroz, a Educação Comunicativa nada mais é do que um dos muitos
caminhos distintos, para onde desenvolveu-se a inter-relação Comunicação e
Educação, nas pesquisas latino-americanas,

européias e norte-americanas,

observando que o crescimento do campo é grande e existem diversas
propostas, variadas e ricas experiências, que não conseguiram converter-se até
então em alternativas orgânicas (Quiroz, 1998:2). São utilizados os
referenciais de Ferrés, Barbero e Orozco Gomes (Quiroz, 1998: passim).
A pesquisadora mexicana Maria Martha Collignon é mestra em
Comunicação, teorizando em seu trabalho sobre a formação acadêmica do
Comunicador, enfocada na prática social na Comunicação Educativa. Em seu
texto “Formación professional del comunicador: las prácticas y los escenarios
de la comunicación educativa”, descreve a busca de novas metodologias de
ensino de nível superior em Comunicação, que contemplem uma renovação de
habilidades, conhecimentos e atitudes do futuro comunicador (Collignon,
1998: passim). Esta nova formação não está mais sendo delimitada pelas
mídias e por suas linguagens, mas orientada para um trabalho comunicacional
inserido em cenários sócio-culturais. As novas relações profissionais trans ,
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multi

e

interdisciplinares

dos

comunicadores

tornam

complexos

e

diferenciados os perfis profissionais, o que gera um novo esforço das
instituições de ensino superior (Collignon, 1998:5). Engajada no Programa
Educativo de Licenciatura em Ciências da Comunicação da Instituição de
Ensino Superior ITESO, de Guardalajara, cita como referenciais vários colegas
da linha de pesquisa local, como Savater, Monsiváis, Font, Corrales Dias
(Collignon, 1998: passim).
A construção do quadro conceitual da inter-relação Comunicação e
Educação, ainda em pleno desenvolvimento, revela princípios semelhantes nas
pesquisas mundiais, mas não universalizados. Isto é, submetidos à diferentes
pontos de vista e muitas vezes restritos às realidades locais.
A Inter-relação Comunicação e Educação é caracterizada por Huergo
como um “campo problemático”, principalmente quando considerado do ponto
de vista acadêmico. A academia deve, o quanto antes, construir o arcabouço
teórico que embasará e determinará as práticas, discursos e formação presente
e futura de seus atores protagonistas (Huergo, 1997:28).

2.7

A Inter-relação Comunicação e Educação discutida no final do

milênio

O campo da inter-relação Comunicação e Educação continua ganhando
legitimidade,

através

do

prosseguimento

de

sua

área

de

reflexão

epistemológica, decorrente de encontros científicos como o “Seminário
Internacional sobre Comunicación e Educación - 2000”, promovido pela
Fundación Universidad Central de Bogota, do qual resultou a publicação
“Comunicación-educación

:

coordenadas,

abordajes

y

travesías”

(Valdemarra, 2000), sistematizando os anais do evento. Os eixos transversais
que permearam toda a discussão em torno da discussão sobre a Comunicação,
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a Educação e suas relações foram os fenômenos da Globalização, das relações
Políticas e as Hegemonias, que influenciam as mediações no âmbito das
relações sociais, dos ambientes educacionais, das mídias e suas linguagens.
O coordenador da referida publicação, Carlos Eduardo Valderrama , ao
discorrer sobre o desenvolvimento das pesquisas sobre a inter-relação
Comunicação e Educação no texto introdutório, reconhece duas visões teóricas
diferenciadas do campo. Enquanto as pesquisas de Ismar de Oliveira Soares
prosseguem apontando para a inter-relação como um novo paradigma, um
campo autônomo , visualizado através de suas vertentes, o pesquisador Jorge
Huergo considera a inter-relação como uma confluência ainda confusa de
diversas perspectivas teóricas, de práticas sociais e profissionais, com
interesses distintos (Valderrama, 2000: XVI).
Explicando as motivações científicas e sociais que levaram a organização
do seminário, assim como a preocupação com a composição de um livro,
Valderrama assinala a importância vital da investigação contínua das temáticas
relacionadas a construção e perpetuação da Cultura, relativas a configuração
de novos saberes, suas mediações através das mídias e suas linguagens,
surgimento de “tecidos de diferentes culturas comunicativas (oral, escrita,
audiovisual, digital)”, imaginário e representações em relação as mídias e a
escola, entre outras (Valderrama, 2000: XVIII). Estas temáticas estão
configuradas na sociedade, fazendo crer que a investigação empíricas das
mesmas não se constitui em desenvolvimento, sem que estejam acompanhadas
por uma intenção e uma ação que represente a projeção social das teorias.
Reforçando o ponto de vista Gramsciano da inserção política do campo
da inter-relação Comunicação e Educação, desde que entendida como um
conjunto de relações de mediação da Cultura, muitos dos autores inscritos o
seminário ou mesmo aqueles citados por eles afirmam que “o desordenamento
dos saberes e a reconfiguração do exercício da cidadania colocam em jogo
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uma nova forma de viver em comunidade, onde as mídias passam a constituir
os discursos e a trama da ação política” (Valderrama, 2000:XX).
Assim, o discurso dos pesquisadores converge para o pensamento de que
não é possível estudar a Inter-relação Comunicação e Educação sem que “sua
projeção esteja orientada em direção as tranformações dos sujeitos e suas
realidades sociais; que se aproveite seu caráter estratégico à medida que este
possibilitar a intervenção nos processos culturais contemporâneos sob uma
perspectiva contestadora das hegemonias; que busque o sentido político da
Cultura, o sentido cultural da Política, e se possa falar de Pedagogia através
da conexão entre a Cultura e a Política, através das aproximações entre a
Educação-Pedagogia e a Comunicação-Cultura” (Valderrama, 2000:XXI).
Estudando a escola enquanto cenário social mais destacado da
problemática abordada, Jorge Huergo teoriza que os horizontes culturais
escolar e midiático se organizam em instituições diferentes,

atuando

socialmente como duas escolas paralelas. Através de suas mediações, escola e
mídia fazem um papel paralelo na percepção do mundo, na distribuição dos
saberes, na aquisição de valores e nos processos de socialização. Pelo
alinhamento histórico da instituição escolar com o universo bibliográfico,
livresco, da organização linear de conhecimentos, esta encontra-se em uma
situação desordenada diante das novas linguagens das mídias. (Huergo in
Valderrama, 2000:05).
Mesmo utilizando-se do referencial desenvolvido a partir da constatação
de Jesus Martin Barbero, que concentra as pesquisas teóricas da Comunicação
nas mediações e promove a aproximação entre esta e a Educação, Huergo
ainda insiste em que o novo campo inter-relacional não encontra-se
epistemologicamanete organizado. Caracterizando a vertente da Educação para
a Comunicação de tecno-utópica, não acredita nas mídias e suas linguagens
enquanto ambientes de formação de redes de comunicação transparentes,
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apenas constatando nelas a celebração de formas de atenuação social dos
conflitos (Huergo in Valderrama, 2000:12).
É compreensível a preocupação de Huergo e outros pesquisadores da
Inter-relação Comunicação e Educação, já que o enfrentamento de problemas
sociais endêmicos em seus países de origem não lhes permite vislumbrar uma
situação diferenciada e democrática, sem que a população possua autonomia e
formação política adequada. Para este pesquisador, “a prática da
Comunicação/Educação é, imediata e regularmente impossível, ao menos com
relação a autonomia” (Huergo in Valderrama, 2000:23). Mas, sob este olhar
carregado de radicalidade, aponta a solução sob a abordagem teórica renovada
do campo inter-relacional, segundo a qual “a Comunicação/Educação é
Política que se articula desde as bordas, desde a desordem cultural; Política
que não fecha prematuramente o sentido da transformação e da autonomia,
mas que bafeja a imaginação e as resistências culturais, e que se coloca na
trama do comunitário (feita de memórias, corpos, vozes e territórios),
persistentemente erodindo desde a pesada homogeneização moderna até a
aparente leveza do pluralismo neoliberal” (Huergo in Valderrama, 2000:23).
Através do estudo das mídias e suas linguagens propiciando mediações e
participando dos processos educativos da sociedade, Ismar de Oliveira Soares
reconhece que a formação do campo específico e autônomo de intervenção
social da Inter-relação Comunicação e Educação não é facilmente detectável
nos estudos epistemológicos da atualidade. Afinal, é histórico o apartamento
das duas áreas do conhecimento, originários da racionalidade moderna sob um
paradigma positivista.
Os dois campos que protagonizam a inter-relação foram demarcados, no
imaginário social, como espaços independentes e aparentemente neutros com
funções específicas: “a Educação administrando a transmissão do saber
necessário ao desenvolvimento social e a Comunicação responsabilizando-se
pela difusão das informações, a recreação popular e a manutenção do sistema
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produtivo, através da publicidade” (Soares in Valderrama, 2000:28). Esta
abordagem empobrecida, que ainda muito tem influenciado os trabalhos
teóricos da atualidade, desconsidera as mediações e os sistemas simbólicos
como esquemas de perpetuação e incremento da Cultura, assim como toda a
ideologia que permeia os sistemas simbólicos e as hegemonias políticas que
articulam os cenários sociais onde ações comunicacionais e educacionais se
desenvolvem.
É do conhecimento de todos que o paradigma da Modernidade nasceu
com o intuito positivo de transformar a sociedade através da razão, sob a força
do conhecimento, promovendo a organização social e o domínio sobre a
natureza. Sob a égide da disciplina, a sociedade industrial não só procurou
domesticar o ecossistema natal, como também o ideológico, o comunicacional,
o educativo, apropriando-se do discurso midiático e utilizando-o repetidamente
de forma instrumental, como forma de controlar e regular o imaginário da
coletividade. As incongruências da Modernidade acabaram por destruir vidas
humanas e ecossistemas naturais, sob razões que o decorrer da história da
humanidade revelaram como irrelevantes, perdendo sua legitimidade
ideológica aos olhos dos pensadores e das coletividades. A quebra de
paradigma e o ingresso na Pós-Modernidade pode ser entendida, assim, como
avanço epistemológico para o entendimento da nova mentalidade e das
mudanças pelas quais a sociedade está passando (Soares in Valderrama,
2000:28-29).
A

Pós-Modernidade

não

substituiu

a

cosmovisão

própria

da

Modernidade, segundo Soares, mas apenas a reacionou. Prossegue na crença
de uma nova ordem mundial, agora comandada por uma razão técnica e pelo
predomínio da informação, onde as consciências individuais e grupais são
reconhecidas em sua autonomia e liberadas para interpretar o mundo segundo
sua subjetividade (Soares in Valderrama, 2000:29).
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Esta mudança de paradigma ainda pode ser caracterizada pelo desgaste da
civilização do livro e dos conteúdos sistematizados de forma linear, enquanto
suportes de informação. A velocidade propiciada pelas novas tecnologias faz a
humanidade ingressar em um mundo mais veloz, contingente, fluido e mutável
da civilização audio-visual, cuja marca é a incerteza e a expectativa do novo à
cada minuto (Soares in Valderrama, 2000:31). A nova compreensão da obra
bibliográfica será então progressivamente aproximada da fruição estética que
caracteriza as relações de mediação das artes, mais voltada para a sensibilidade
e subjetividade.
A Pós-modernidade traz a teorização do compatilhamento das funções
antes inerentes à Educação pela Comunicação, através das mediações pessoais
ou inseridas nas mídias e suas linguagens. Assim, a tese da conformação de
um novo campo do conhecimento define a possibilidade de reconhecimento de
um campo integrador, cujo eixo mais importante de sua construção é a
interdiscursividade, ou ainda a busca constante do discurso transversal
teorizado por Michel Pêcheux (apud Soares in Valderrama, 2000:32).
Entre os pesquisadores das possibilidades relacionais da Comunicação e
Educação da atualidade, existe também uma certa abordagem teórica mais
simplista, que entende a aproximação da Comunicação e da Educação apenas
como uma interface, com finalidades estratégicas de melhoria das práticas
educativas. A Educação, para os defensores da teoria da interface, está
legitimada na esfera pública oficial, do bem comum, enquanto a Comunicação
está legitimada por um mercado e se mantém em função de interesses
econômicos da esfera privada. Esta abordagem é simplista por desconsiderar o
ecossistema comunicativo onde se desenvolvem as vivências sociais humanas,
dentro ou fora dos ambientes eminentemente educacionais, progressivamente
mediadas pelas linguagens das mídias (Soares in Valderrama, 2000:32). Esta
nova perspectiva está clarificada na teoria da Educomunicação, que é a
denominação dada ao campo inter-relacional nas pesquisas desenvolvidas por
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Soares, evidenciando que as vertentes epistemológicas são materializadas
através das suas áreas de intervenção social, inseridas neste ecossistema
comunicativo (Soares in Valderrama, 2000:40).
Aos atores sociais da Educomunicação, que são denominados
Educomunicadores, além das características de formação e atuação citadas por
Soares em seus trabalhos anteriores, estão elencados traços de personalidade,
índole, identidade, que os aproximam de uma atuação social caracterizada pela
militância. Entre os valores atribuídos a este ator social estão “a solidariedade
na aprendizagem (aprender a trabalhar em equipe, respeitar as diferenças,
valorização do erro como aprendizagem); a abertura para o intercâmbio (que
necessariamente levará a transformação da realidade social)”. O que falta
para que as pesquisas sobre o Educomunicador possam evoluir ainda mais é a
exploração desta ideologia, desta visão de mundo , pois eles se apresentam
claramente como trabalhadores idealistas, preocupados com a vinculação de
suas ações às utopias sociais, como a democracia, a justiça, o bem-estar social,
trabalhando por relações sociais mais humanizadas, buscando a transformação
do indivíduo e da sociedade (Soares in Valderrama, 2000:45).
Sob a metáfora homérica do inventário das naves Aquéas, cujos capitães
foram lutar pela honra maculada de Menelau em Tróia e recuperar a sua
Helena, Willian Fernando Torres articula seu discurso em torno dos
pesquisadores que ingressam na viagem epistemológica do campo interrelacional da Comunicação e Educação, guiados pelos mapas primitivos e
obscuros das teorias atuais, sob a violência das intempéries representadas pelo
advento das novas tecnologias e da Globalização econômica (Torres in
Valderrama, 2000:49). Esta verdadeira batalha se inicia através do novo
entendimento do conceito de Comunicação, que deixa de ser entendido como a
mera transferência de mensagens, evoluindo para constituir-se na formação de
sentidos , enquanto que o conceito de Educação também evoluiu de uma
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prática instrumental para uma prática militante, que busca a formação do
sujeito, enquanto pessoa e cidadão (Torres in Valderrama, 2000:56).
Estas redefinições, segundo Torres, forma as que permitiram a
aproximação dos campos teóricos da Comunicação e da Educação, entendendo
como imperativo o conhecimento destes

novos conceitos.

Através desta

aproximação, se constatou que qualquer gesto, signo, símbolo ou mensagem
tem a potencialidade de educar ou educam de maneira obliqua, ou seja, sem
que se dêem conta das interpretações e repercussões que geram seus conteúdos
(Torres in Valderrama, 2000:57). Tanto os Comunicadores quanto os
Educadores se descobriram como protagonistas da batalha pelo sujeito,
buscando a preservação das identidades e manifestações culturais locais, em
um contexto de Globalização econômica e desterritorialização cultural (Torres
in Valderrama, 2000:57). Nesta batalha de formação do sujeito/ator e
preservação de sua identidade cultural, não existe divisão de trabalho, ou seja:
os educadores não podem se considerar os iluminados que irão ditar os
conteúdos para que os comunicadores se limitem a traduzir-los nas linguagens
das mídias, pois apenas a integração epistemológica dos campos dará conta da
complexidade das mediações envolvidas (Barbero apud Torres in Valderrama,
2000:60-61).
O contexto político da Globalização operou modificações não só nas
formas de produção e de trabalho mundiais, mas ampliou e modificou os
conceitos de família, de cidade, de vida cotidiana, assim como os sistemas
clássicos da informação. Neste novo contexto de percepções sociais, os novos
sistemas de mediação mostram não só dificuldade em separar a opinião
pública do imaginário social, como também promovem o crescimento de uma
relação intercultural de novas retóricas na informação, que alimentam a
cidadania e o debate público (Ford in Valderrama, 2000:70).
Para Anibal Ford, este contexto leva a uma procedente preocupação com
a preservação da Cultura e identidade dos países que não são os geradores do
62

fenômeno da Globalização, mas protagonizam e compartilham este novo
contexto de forma dialogicamente desigual. Para a preservação da diversidade,
é essencial que as políticas educacionais locais tenham em conta estas
variações no campo da percepção e do conhecimento, preparando a Educação
sob uma perspectiva que reconheça as transformações que está sofrendo a
sociedade, sem adaptar-se passivamente a uma cultura de mercado (Ford in
Valderrama, 2000:74).
As novas reflexões fenomenológicas em torno da Globalização permitem
pensa-la ora como um movimento de conexão de tudo o que vale para a razão
técnica (indivíduos, grupos, instituições, países), ora como um movimento de
desconexão de tudo o que não seja válido para esta mesma razão técnica
(sejam indivíduos, instituições, países e até continentes inteiros) ( Castells
apud Barbero in Valderrama, 2000:104). Através da aproximação teórica de
Jesus Martin Barbero, é possível entender este movimento de conexão e
desconexão de conhecimentos, saberes, culturas, que constituem-se nas novas
agregações de saberes sob a lógica da razão técnica. As novas tecnologias
informáticas, segundo Barbero, já não são artefatos ou máquinas, mas um
acervo teórico que constitui-se em uma liga de cérebro e informação (Barbero
in Valderrama, 2000:104).
A humanidade encontra-se diante de uma tecnicidade que estabelece uma
mediação estrutural na produção do conhecimento, não só em sua circulação.
Esta mediação

estrutural se encontra ausente do pensamento sobre a

tecnologia que se maneja na imensa maioria dos documentos da UNESCO
sobre a relação Comunicação e Educação, em uma abordagem que limita a
dimensão comunicativa da Educação a transmissão à distância, difusão e
propagação de conhecimentos. Isto ocorre enquanto o que está em jogo é uma
questão muito mais de fundo: a mediação estrutural e as tecnologias digitais na
produção do conhecimento (Barbero in Valderrama, 2000:104).
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Barbero vai mais fundo em relação às novas estruturas de produção de
conhecimento contextualizadas no advento político e econômico da
Globalização, demonstrando uma nova utilização do próprio cérebro biológico
na cognição. A incorporação da imagem ao processo cognitivo possibilita a
reunião dos dois polos do cérebro humano, que até então estavam
completamente apartados pela Cultura ocidental, através da sensorialidade do
som e da imagem, a intuição, a abstração e o argumento articulados. O
hipertexto é uma primeira forma, elementar, do encontro entre os hemisférios
cerebrais, que vem para desordenar aquela separação fundamental entre a
razão e a imaginação (Barbero in Valderrama, 2000:105).
Assim, como primeira vitrine das práticas sociais relacionadas a
mediação de conhecimentos sob intencionalidade e métodos, o espaço da
escola e o tempo da aprendizagem formal são os primeiros atingidos pelo
movimento desordenante determinado pelo advento das novas tecnologias e
suas mediações estruturais diferenciadas. Atualmente, uma grande parte dos
saberes, dos mais importantes e socialmente valiosos, não passam pela escola e
nem pedem permissão a ela para circularem entre a sociedade. O novo texto
eletrônico, que não vem para substituir o livro, se apresenta como linguagem
vinda para descentralizar a Cultura ocidental de seu eixo letrado, numa
mutação de fundo que tem por égide o fim da linearidade na construção e
articulação do conhecimento (Barbero in Valderrama, 2000:105).
Na transição para o novo milênio, frente às vivências diferenciadas pelo
mundo Globalizado, a escola pode recuperar a sua função social, constituindose novamente no espaço e tempo de aprendizagem essencial para a
constituição do indivíduo enquanto sujeito e cidadão, através da incorporação
de uma alfabetização múltipla (Orozco Gomes in Valderrama, 2000:124-125).
Ao assumir a escola como articuladora da diversidade de linguagens, códigos e
gêneros narrativos e midiáticos, fazendo frente à multiplicidade das fontes de
informação, conhecimento e fruição, assim como ao crescente protagonismo
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das mídias na vida em sociedade, pode ser superada uma utopia oca de
possibilidades, em favor de um futuro para a escola (Orozco Gomes in
Valderrama, 2000:125).
Entre as convergências e divergências apontadas pelo grupo de
pesquisadores participantes do seminário estudado, ficou clarificado que o
problema ativador dos estudos teóricos e das práticas sociais na Inter-relação
Comunicação e Educação para o novo milênio são orientadas para a formação
do sujeito, ator social articulado na comunidade, cidadão ativo da sociedade,
pensando para além de conteúdos hegemônicos e contra-hegemônicos,
ressignificando conteúdos cognitivos que apelam para outras sensibilidades, se
fundamentam em outras lógicas e abrem possibilidades para novos olhares
sobre o mundo. Ao construir a sua identidade própria, este sujeito consolidará
a sua autonomia transitando pela heteronomia da humanidade, respeitando a
diversidade cultural e não se sentindo inferiorizado por sua particular
diferença, exercitando sua socialidade através da ética, da participação social,
dos demais aspectos constitutivos da cidadania plena, de forma relacional, isto
é, comunicando-se, educando-se, compartilhando cooperativamente seus
saberes.
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CAPÍTULO 3

3. A convergência dos campos da Comunicação e Educação na teoria das
Mediações
Na convergência dos novos sentidos adquiridos na concepção da política
Latino-Americana, sobretudo através do processo de globalização, houve uma
valorização epistemológica do conceito de Cultura. Os estudos do âmbito
cultural da sociedade assinalam dimensões inéditas dos conflitos sociais, assim
com a formação de novos sujeitos e formas de rebeldia e resistência às
hegemonias. A reconceitualização de Cultura confronta os pesquisadores
sociais com o advento do popular, que não mais está sendo visto como
manifestação folclórica congelada no passado, mas criatividade viva e mestiça
concebida em conflitividades (Barbero, 1997:285).
Nesta redefinição da Cultura, “é fundamental a compreensão de sua
natureza comunicativa. Isto é, seu caráter de processo produtor de
significações e não de mera circulação de informações, no qual o receptor,
portanto, não é um simples decodificador daquilo que o emissor depositou em
sua mensagem, mas também um produtor” (Barbero, 1997:287).
Desta forma, as metodologias de pesquisa comunicacional estão
trabalhando sob uma nova aproximação, que a torna mais uma questão de
mediações do que de mídias, questão de Cultura, transcendendo o referencial
dos conhecimentos para o dos reconhecimentos. Estes reconhecimentos
representam o deslocamento metodológico para a revisão dos processos e
práticas sociais da Comunicação, a partir do sentido de sua recepção,
apropriação e usos pelas audiências (Barbero, 1997:16).
Com o dimensionamento das novas pesquisas comunicacionais a partir
das mediações, como na proposta metodológica sistematizada pelo
pesquisador espanhol Jesus Martin Barbero, em sua obra paradigmática “Dos
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meios às mediações” (1997), também foram recuperadas as aproximações
teóricas de Vygotsky e Gramsci, no sentido da vinculação da Cultura à
Educação, através das mesmas mediações.
Assim, a Inter-relação Comunicação e Educação emerge como campo do
conhecimento e como área de intervenção social, através dos estudos culturais
Latino-Americanos, como uma meta-ciência que cuida do estabelecimento de
espaços e tempos transdisciplinares próprios das atividades da apropriação e
ressignificação da Cultura da atualidade, sob a revisão conceitual e
programática da teoria das mediações .

3.1 A evolução do conceito de mediação

Não se pode referenciar o conceito
atual de mediação e sua evolução sem tratar
da pessoa de Lev SemyonovichVygotsky.
Nascido na Rússia, em 1896, em um vilarejo
próximo a Minsk, Vygostsky foi concebido
e criado em uma família judia, sendo o
segundo de oito irmãos. Em sua infância

Lev SemyonovichVygotsky

e,juventude, inúmeros massacres contra o povo judeu-russo, praticados
testemunhou
durante o regime czarista. Desde a juventude inclinado às questões filosóficas,
buscou para si e seu círculo de amizades novas formas de viver e concretizar a
sociedade. Esperantólogo, intelectual voltado contra a opressão social,
graduou-se em Filosofia e História pela Universidade de Moscou, também
participando ativamente dos estudos lingüísticos de sua irmã Zinaida e
preocupando-se extremamente com as relações entre a linguagem, a sociedade
e a formação da mente humana. Suas idéias políticas naturalmente o alinharam
com os revolucionários russos, fazendo com que se tornasse um prestigioso
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acadêmico após a queda do czarismo. No entanto, condenou igualmente o
extremismo bolchevique e foi politicamente repreendido e limitado em sua
vida pública, a partir de 1917. Ao cuidar de seu irmão mais novo, contraiu
tuberculose em 1920 (Veer, 1991:14-24).
Vivendo doente e em condições precárias de alimentação e moradia ao
longo dos anos 20,

tramitando entre uma residência coletiva e diversos

sanatórios, nunca deixou de produzir e trabalhar nas questões epistemológicas
da consciência humana. Mesmo não possuindo formação em Psicologia,
trouxe para este campo a imensa contribuição que tem atravessado a produção
científica concomitante e posterior na área. Estabeleceu um metaconhecimento que o colocou entre os gênios do séc XX, mesmo que tenha
respeitosamente creditado aos seus predecessores grande parte dos conceitos e
idéias utilizadas (Veer, 1991: passim).
Tendo falecido precocemente em 1934, em condições sofríveis de saúde
geradas pela tuberculose contraída 14 anos atrás, Vygostsky já havia feito uma
generosa contribuição para a ciência, ajudando sobretudo a consolidação das
teorias e metodologias dialéticas estruturadas sob o paradigma marxista (Veer,
1991: 242).
O problema fundamental para Vygostsky e outros cientistas marxistas
dedicados aos estudos da mente humana foi a conciliação entre a explicação
darwiniana da evolução humana com a imagem do homem como criador
consciente de sua própria organização e cultura, ainda inserida da preocupação
da criação de uma nova sociedade próspera, justa, alegre e igualitária.
Resumindo e simplificando os resultados obtidos pela pesquisa científica
desenvolvida por Vygostsky e a sua equipe, a história formativa do ser
humano pode ser dividida em dois períodos de tempo sobrepostos: a filogênese
biológica e a história da humanidade propriamente dita, iniciada a partir da
invenção de instrumentos. Durante a filogênese, a evolução biológica levou ao
desenvolvimento da espécie Homo sapiens, semelhante em características aos
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diversos animais superiores. Essas semelhanças incluíam, além de aspectos
anatômicos, diversos padrões comportamentais, que se baseavam no que
Vygotsky denominou como processos psicológicos naturais ou inferiores
(Veer, 1991:242-243).
O aparecimento dos instrumentos primitivos no cotidiano dos grupos
humanóides primitivos desencadeou um conjunto de desenvolvimentos
biológicos e psicológicos, como o desenvolvimento das mãos e a oposição do
polegar e a expansão do sistema nervoso central. Esses desenvolvimentos
propiciaram, junto com a sorte de uma série de ocorrências acidentais e
aleatóriamente repetitivas das vivências em grupo, a geração de sistemas de
signos externos, como recursos mnemotécnicos gestuais e a fala. O uso
humano de vários sistemas de signos, numa nova categoria de instrumentos,
possibilitou o aumento do controle sobre a mente e consciência humanas. Com
a inclusão dos sistemas simbólicos no funcionamento da mente humana,
Vygostsky define os processos psicológicos instrumentais culturais ou
superiores (Veer, 1991:243).
A conciliação entre o desenvolvimento dos processos instrumentais
culturais mentais ou superiores são os concentradores de um patrimônio de
conhecimentos, costumes, formas de saber e de viver, que se constituíram na
Cultura humana. O processo de domínio dos bens culturais é o que determina a
existência da humanidade, ou seja, para a existência da humanidade é
imprescindível a disponibilização da cultura ao indivíduo e às coletividades,
desde a mais tenra idade, mediados sob um suporte simbólico. Sem a presença
da cultura, mediada pela convivência e pelos recursos dos sistemas simbólicos
, o ser humano não se constitui enquanto humanidade, mas é uma espécie
animal superior como qualquer outra, o que foi devidamente comprovado pelo
estudo das chamadas “crianças selvagens” (Banks-Leite, 2000:passim).
A definição de “crianças selvagens” se reporta aos casos mundialmente
conhecidos de seres humanos que crescem apartados da civilização, agregados
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a diferentes comunidades animais. Muito embora hajam mais de quarenta
registros de crianças selvagens anteriores ao séc. XVII,

as progressivas

explorações de territórios antes inocupados, sobretudo no início do séc. XIX,
fizeram com que muitas destas crianças fossem localizadas, freqüentemente
estudadas,

seu

comportamento

descrito

e

comentado

(Banks-Leite,

2000:passim).
Registros mais detalhados da vida destas crianças foram sempre
associadas às tentativas infrutíferas de introduzi-las com pleno sucesso na
sociedade humana, como nos casos do menino-carneiro Wild Peter,
encontrado em 1742 na Alemanha; o menino-urso lituano, encontrado em
1661; o jovem Kaspar Hauser, encontrado em Nuremberg em 1828;

as

meninas-lobas indianas Amala e Kamala encontradas em 1920. O caso mais
recente documentado é o do menino-chimpanzé John Ssabunnya, encontrado
em 1989 na floresta de Uganda.
Dentre os casos exemplarmente documentados do século XIX está o do
menino chamado Victor de Aveyron, encontrado nas florestas ao sul de Paris
em janeiro de 1800 (Banks-Leite, 2000: 12), totalmente selvagem e desprovido
de qualquer estrutura de linguagem. Grandes especialistas da época, como o
médico Philippe Pinel, ficaram desconcertados com a diferença entre o
desenvolvimento de Victor e outras crianças da mesma idade, determinando
que o menino era imbecil e não haveria chance nenhuma de educa-lo. Um
discípulo de Pinel, o médico Jean-Marc-Gaspard Itard,
assumiu uma posição contrária a de seu mestre,
lutando pela dignidade de Victor e organizando para
ele uma vida fora das instituições para doentes
mentais, o mais próxima possível das vivências em
Jean-Marc-Gaspard Itard
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sociedade de que fora privado (Banks, 2000:16). Isto porquê Itard , embora
partindo dos mesmos princípios epistemológicos de seu mestre, “presumiu que
o estranho estado em que se encontrava o garoto se devia à privação do
contato social” (Banks,2000:15).
A partir da experiência educacional entre
Itard e Victor, onde o primeiro esgotou todas as
possibilidades da época para tentar livra-lo de seu
estado selvagem e do seu mutismo,

foram

desenvolvidas inúmeras teorias sobre a relação
entre a formação da

sociedade humana e a

mediação da Cultura através da linguagem. Jamais
Victor pode estruturar ou expressar as idéias do
Victor de Aveyron

chamado raciocínio superior de forma organizada

e clara, devido a sua incapacidade de domínio dos sistemas simbólicos
lingüísticos da fala e escrita, com a conseqüente alienação das mediações
culturais. Victor chegou a pronunciar palavras e decodificar a escrita, mas
jamais conseguiu entender plenamente o que lia ou articular frases completas,
mesmo no final de dez anos de intenso trabalho educacional.
Se a experiência com o menino Victor não foi para Itard coroada de exito,
este pode aplicar muitas de suas práticas pedagógicas com crianças surdas,
pois havia constatado que estas poderiam desenvolver-se tão bem quanto as
normais, desde que fossem providas de uma linguagem. Foi um defensor
ferrenho do chamado “oralismo” e da luta constante para que todos os
educandos pudessem comunicar-se o melhor possível e inserir-se na vida
cotidiana de sua comunidade, pois constatou que o pleno desenvolvimento das
faculdades mentais é possível apenas através do diálogo (Banks, 2000:16-17).
Em um parágrafo conclusivo de um de seus relatórios ao Ministro do
Interior do governo da França, do qual recebeu recursos financeiros de forma
permanente durante a vida de Victor, desabafa a frustração de dez anos de
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intensa atividade relatando que “a educação deste rapaz ainda está e deverá
ficar para sempre incompleta (...) por uma conseqüência de longa inação, as
faculdades intelectuais se desenvolvem de uma maneira lenta e penosa; e que
este desenvolvimento de crianças educadas na civilização, é fruto natural do
tempo e das circunstâncias, é aqui o resultado lento e laborioso de uma
educação completamente atuante, cujos meios mais poderosos são utilizados
para obter os menores efeitos” (Banks, 2000:228).
A melhor clarificação da aproximação do problema evolutivo da mente
humana por Vygotsky através da metodologia do materialismo históricodialético, é a própria definição de mediação. Vygotsky afirma que a relação
do ser humano com o meio ambiente é mediada, sendo que ele mesmo não
tem acesso direto aos objetos, mas aos sistemas simbólicos que representam a
realidade (Rego, 1995:102). Por esta razão, é grande a valorização da
linguagem, como sistema simbólico hegemônico da sociedade humana.
A grande modificação na abordagem de Vygotsky aos estudos da mente
representou uma mudança significativa e paradigmática aos estudos psíquicos.
O ser humano foi contextualizado histórica e socialmente, estudado
dialeticamente com relação às leis de sua evolução biológica associadas às
normas e vivências de seu desenvolvimento sócio-histórico.
Para gerar a designação da mediação, como termo definidor da
negociação do capital simbólico da humanidade, Vygotsky trabalhou
criativamente o conceito que atribuiu a Engels, sobre o trabalho humano e o
uso de instrumentos, estendendo a concepção de mediação à interação homemambiente, pelo uso de instrumentos simbólicos (Souza,1994: 125).
Além de negociar os conhecimentos acumulados e organizados pela
sociedade humana, a mediação ainda é responsável pela regulagem da
transmissão destes conhecimentos, que estarão vinculados culturalmente a
diversos fatores sociais presentes nas relações humanas e nas instituições
sociais. Assim, a mediação que é responsável pela cultura, também pode ser
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responsável pelo aculturamento, devido à ideologia na qual está inserido o
sistema simbólico (Quadros, 2002:140).
A capacidade única do ser humano de processar diferentes sistemas de
signos, assim como de acumulá-los, memorizá-los e mediá-los entre a sua
coletividade, constituíram a herança cognitiva que constitui-se no patrimônio
da Cultura, transformador do ambiente humano. O processo de domínio da
Cultura pelo ser humano, iniciado em sua infância, reproduz o comportamento
biológico da aprendizagem pelo “ato-manifesto” (Veer, 1991:224). As
crianças utilizam primeiramente recursos mnemônicos externos, como fazer
contas utilizando os dedos, progressivamente internalizando os conceitos e
passando fazer operações

mentais, através de uma mediação socialmente

assistida de seu ato-manifesto.

Assim, a origem de todos os processos

superiores de uma cultura podem ser localizados, de uma maneira simulada e
lúdica, nos sistemas de signos sociais extra-cerebrais (Veer, 191:244). Esses
processos estão presentes, sobretudo, nas vivências infantis, ou seja, nas
brincadeiras de criança.
O esforço em desempenhar com fidelidade os papéis de um mundo
cultural adulto faz a criança atuar, em suas brincadeiras, em um nível muito
superior ao que se encontra socialmente , “no brinquedo, é como se ela fosse
sempre maior do que é na realidade” (Vygotsky apud Rego, 1995:83-84). A
brincadeira representa então a satisfação da necessidade da criança em agir
num contexto social mais amplo, sabendo de antemão que não dominou ainda
todas as operações mentais exigidas pelas condições objetivas da ação
simulada.
Seguindo do grupo social para o conhecimento individual através da
mediação, a Cultura de uma criança irá evoluindo em um processo de
simulação e internalização, no qual a criança irá explorando o universo
simbólico assistida por outros seres humanos mais velhos, por seus iguais, por
crianças mais jovens, pelas linguagens das mídias em seus diferentes suportes.
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Para entender o âmbito da aprendizagem infantil, em que ocorrem as
mediações da infância,

Vygotsky definiu a “zona de desenvolvimento

proximal”, que se constitui na “ distância entre seu desenvolvimento real,
determinado com a ajuda de tarefas solucionadas de forma independente, e o
nível de seu desenvolvimento potencial, determinado com a ajuda de tarefas
solucionadas pela criança com a orientação de adultos e em cooperação com
seus colegas mais capazes” (Vygotsky apud Veer, 1991:365).

3.2 A mediação simbólica e a mediação semiótica
Verticalizando as pesquisas no campo da psicologia humana, com ênfase
no campo da linguagem, Vygotsky desenvolveu os conceitos de mediação
simbólica e medicação semiótica (Veer, 1991: passim).
A mediação simbólica teoriza que um texto gerado em determinada
língua pressupõe um sistema de símbolos inteligíveis pelo grupo de
interlocução. Ao mesmo tempo que o texto representa um enunciado, também
representa uma construção individual, onde estão implicadas as intenções e a
identidade de quem o produz, assim como um suposto lugar social identificado
na produção e na recepção.
A mediação semiótica, que se constitui em um aprofundamento
conceitual da própria mediação simbólica, está vinculada às situações
concretas em que este texto será recebido, ressignificado e apropriado em seus
conceitos, significados, sob uma determinada modalidade de Comunicação,
uma mídia e sua linguagem, numa dada esfera pública ou privada, em uma
situação concreta, sob determinada intenção de mediadores e mediandos,
incluída de gestos e elementos reiterativos da linguagem utilizada (sinais) e
não-reiterativos (sub-reptícios) (Wertsch, 1998:29).
Destas duas aproximações pertinentes e diretamente vinculadas à interrelação Comunicação e Educação, derivam diversos estudos que, ao longo do
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século XX, enfatizaram a importância das mediações nos processos
formadores e perpetuadores da Cultura.

3.3 A mediação cultural

Antonio Gramsci, contemporâneo de Vygotsky,
nasceu no ano de 1884, em Ghizarla, um vilarejo
localizado na região italiana do Mezzogiorno, uma das
mais carentes da Europa, desde sua época até a
atualidade. Conjugando suas vivências pessoais e as
Antonio Gramsci

leituras

proporcionadas

pelo

Partido

Comunista

Italiano, teve acesso e compreensão de grande parte dos trabalhos científicos
gerados na União Soviética de sua época. Pregando uma educação
comprometida com o bem estar social de indivíduos e da sociedade, atribuiu às
teorias pedagógicas a plena equivalência com as forças políticas da sociedade.
Assim, caracterizou estes blocos de força política e interesses, como as
hegemonias e a escola, como a principal instituição mantenedora ou
modificadora destas hegemonias.
A sua definição de escola, contudo, não se restringia ao edifício e
estruturas materiais onde se desenvolviam as práticas da educação formal. Para
Gramsci, escola é toda a organização que desenvolve a Cultura (Jesus, 1998:
117). A identificação da escola se dava então com o ambiente onde se
desenvolvia uma prática educativa, com a intenção de determinado indivíduo
ou grupo de mediar organizadamente sua Cultura. A principal motivação para
Gramsci foi a participação de todos os indivíduos e grupos sociais na produção
e fruição de bens culturais, na formação do processo econômico, o que
caracterizou como a revolução cultural pregada pelo materialismo dialético
(Jesus, 1998:117).
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Considerando a educação formal de seu país e época uma “incubadora de
monstros” (Jesus, 1998:117), buscou

organizar o proletariado e os grupos

sociais minoritários e segregados para apropriarem-se da Cultura, utilizando-a
como forma de libertação das hegemonias opressoras, apregoando que “a
primeira emancipação da servidão política é a do espírito” (Gramsci apud
Jesus, 1998:118).
Utilizando mídias como o jornal impresso, a correspondência, programas
radiofônicos, agremiações de jovens caracterizadas como a Associação
Cultural, o Clube de Vida Moral , os Sindicatos e Conselhos Operários, ou
mesmo a organização de estudos de suplência entre a comunidade carcerária,
promoveu a educação presencial e a distância, com conteúdos da educação
formal, da ideologia do Partido Comunista e de diversos temas da vida
cotidiana, constituindo mediações da Cultura que transcendiam o tempo e
espaço da educação oficial.
Percebendo já em sua época as claras limitações da sala de aula, como
ambiente de vivências educativas e comunicativas, de mediações culturais,
enfatiza em seus escritos a relação escola-vida, cujos elementos se reclamam
necessariamente. Exemplificando seus pressupostos através da concepção
escolar humanista, Gramsci verifica que a sala de aula exclui e antagoniza o
mundo exterior, assim como discrimina socialmente os educandos que trazem
características socialmente notáveis para seu interior (Jesus, 198: passim).
Clarificando a noção da sala de aula excludente e antagonista da
mediação cultural plena, através de seu ensaio intitulado “Analfabetismo”,
questiona a presença predominante de cidadãos iletrados na Itália. Expondo
que a primeira causa é a dificuldade na docência da língua Italiana gerada
pelos dialetos típicos, argumenta que a segunda causa é a absoluta falta de uma
política pedagógica que trate do problema do analfabeto adulto com a devida
seriedade. Considerando a Cultura imprescindível ao exercício da cidadania,
considera a ignorância como violência contra o indivíduo, colocando o
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governo e as hegemonias políticas na posição de agressores (Jesus, 1998:22).
Diante de uma argumentação tão contundente, temos a perenidade de um
discurso que não perde sua atualidade e universalidade, praticamente um
século depois de sua concepção.
Ampliando o foco conceitual da obra de Gramsci, Jesus Martin Barbero
utiliza o conceito de mediação cultural para modificar os pressupostos teóricos
das investigações no campo da teoria da Comunicação. A investigação da
Comunicação deve transferir-se de uma observação de tecnologias das mídias
e seus suportes, para a questão das mediações, ou seja, das mídias sob o ponto
de vista de suas linguagens, das articulações entre as práticas de Comunicação
e suas articulações sociais, envolvendo a situação, o processo e o debate
(Barbero, 1997:17).

3.4

A mediação pedagógica
A aplicação do conceito teórico da mediação

na educação formal,

sobretudo por autores latino-americanos, foi ressignificada através de uma
aproximação teórica do campo da Educação. Sem perder suas características
originais, o conceito foi verticalizado para o sentido das práticas educativas,
enfatizando o planejamento e a implantação de políticas escolares, assim como
a capacitação dos professores para o melhor desempenho das mediações, em
situações presenciais e distanciais, sob a denominação de mediação
pedagógica.
Grandes teóricos e militantes de novas políticas educacionais alternativas
para a América Latina, Francisco Gutierrez e seu discípulo e colaborador
Daniel Prieto conceituam a mediação pedagógica como “o tratamento de
conteúdos e das formas de expressão dos diferentes temas, a fim de tornar
possível o ato educativo, dentro do horizonte de uma educação concebida
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como participação, criatividade, expressividade e relacionalidade” (Gutierrez,
1994:62).
A mediação pedagógica, segundo a estrutura proposta por Gutierrez e
Prieto, organiza-se em três fases, progressivas e essenciais ao processo de
interação educativa alternativo:
 Tratamento com base no tema: Iniciar a relação de aprendizagem através da
clarificação dos conteúdos, utilizando o texto-base e todos os recursos
pedagógicos instrumentais e lingüísticos.
 Tratamento com base na aprendizagem: Desenvolver os procedimentos
mais adequados para que a aprendizagem converta-se em um ato educativo, na
educação presencial ou a distância.
 Tratamento com base na forma: Utilizar da melhor maneira possível os
recursos expressivos disponibilizáveis na linguagem das mídias utilizadas no
processo educativo (Gutierrez, 1994:62-63).
Abordagens mais comportamentais, como a do pesquisador Marcos T.
Masseto, desprendem-se de conteúdos e formas contempladas pelo processo
educativo, para contemplar “o comportamento do professor que se coloca
como um facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem, que se
apresenta com a disposição de ser uma ponte entre o aprendiz e a
aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte ‘rolante’, que
ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos” (Masseto
in Moran, 2000:144-145).
Estudando e organizando o pensamento de vários autores latinoamericanos, Masseto descreve as buscas da mediação pedagógica, na sua
intenção de abrir um caminho de aprendizagem e consciência para o estudante,
utilizando-se para isso de recursos materiais pedagógicos disponíveis, mas
sobretudo de uma intencionalidade de atitudes dos professores e de uma
relação educativa de companheirismo. Assim, elenca como características da
mediação pedagógica: “dialogar permanentemente de acordo com o que
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acontece no momento; trocar experiências; debater dúvidas, questões ou
problemas; apresentar perguntas orientadoras; orientar nas carências e
dificuldades técnicas ou de conhecimento, quando o aprendiz não consegue
encaminhá-las sozinho; garantir a dinâmica do processo de aprendizagem;
propor situações problemas e desafios; desencadear e incentivar reflexões;
criar intercâmbio entre a aprendizagem e a sociedade [...]; colaborar para o
estabelecimento de conexões entre o conhecimento adquirido e novos
conceitos; fazer a ponte com situações análogas; colocar o aprendiz frente a
frente com questões éticas, sociais, profissionais, por vezes conflitivas ;
colaborar para desenvolver crítica com relação à quantidade e à validade das
informações obtidas; cooperar para que o aluno use e comande as novas
tecnologias para suas aprendizagens e não seja comandado por elas ou por
quem as tenha programado; colaborar para que se aprenda a comunicar
conhecimentos” (Masseto in Moran, 2000:145-146).
Existe, nesta caracterização, a preocupação evidente da apropriação das
novas tecnologias e suas linguagens, enquanto forma de aprendizagem e
expressão dos atores envolvidos no processo educativo, pois, se o chamado
aprendiz deve ter mediados pedagogicamente estes instrumentos simbólicos,
os seus mestres devem estar preparados para tal. A integração de conteúdos e
valores proposta ainda leva a uma concepção holística de Educação, o que a
aproxima em suas práticas formais dos recursos e conhecimentos inseridos nas
mídias e suas linguagens.
A visão holística da Educação, sob a perspectiva da mediações
pedagógicas, busca então a perspectiva inter-disciplinar, superando a
fragmentação e compartimentalização do conhecimento, tanto em seus
processos de apropriação e ressignificação como em seus processos de
produção (Behrens in Moran, 2000:92).
Sob a dinâmica que entende o ato de ensinar inserido em um processo
social de formação cultural e produção do conhecimento para além das
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compartimentalizações

impostas

pelo

Positivismo

e

pelas

restrições

estruturadas pela hegemonia da linguagem escrita, a mediação pedagógica
pode ser também entendida como uma conexão entre o universo de
conhecimentos oferecido pelos sistemas formais de educação e as práticas
sociais externas aos ambientes educativos. Mediando pedagogicamente, o
educador colabora para que o educando torne-se um ator do processo
educativo, decidindo as opções de seu caminho individual, construindo sua
identidade, seu projeto de vida, valorizando seu gosto e vontade como
elementos essenciais da vida escolar (Moran, 2000: passim).
Tratando da apropriação das novas mídias e suas linguagens telemáticas,
Manuel Moran Costas teoriza que a mediação pedagógica pode se dar sob um
novo conceito ampliado de aula, no qual a colaboração, a participatividade, a
personificação e identidade dos atores e o essencial contato humano podem
dar-se no momento de “estar juntos” em sala de aula, mas também no
momento de “estarmos conectados a distância” (Moran, 2000:12).
As conexões virtuais, a despeito do parecer negativo de inúmeros
educadores e outros intelectuais tecnófobos, estão estabelecendo verdadeiras
comunidades extra-territoriais, progredindo interessadamente na construção
cooperativa e participativa do conhecimento, e processos formais, informais e
não formais de aprendizagem. A ocupação dos espaços reais da sociedade
humana sob a intencionalidade educativa, que identificam o conceito
gramsciano de escola, amplia-se para um espaço e temporalidade que já não se
encontram concretizados na natureza real, mas em ambientes virtuais que
estruturam ambientes abstratos e conceituais, onde ocorrem relações reais
desterritorializadas.
Segundo Moran Costas, a mediação pedagógica está progressivamente
ligando-se às relações estabelecidas entre a sociedade e suas novas
tecnologias, para compartilhar conhecimento e manter vivo o processo
educativo, mesmo sob o estranhamento dos ambientes midiáticos gerados por
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estas novas tecnologias. Isto porque “conhecer significa compreender todas as
dimensões da realidade, captar e expressar esta totalidade de forma cada vez
mais ampla e integral” (Moran, 2000:18).
A aprendizagem mediada pedagogicamente através das mídias eletrônicas
exige muito mais esforço pessoal de professores e alunos, pois articula
diferentes formas de processamento e organização da informação, sob
diferentes universos simbólicos. A construção do conhecimento torna-se mais
livre, menos rígida, “com conexões mais abertas, que passam pelo sensorial
pelo emocional e pela organização do racional; uma organização provisória,
que se modifica com facilidade, que cria convergências e divergências
instantâneas, que precisa de processamentos instantâneos e respostas
imediatas” (Moran, 2000:19). Por isso, além do desafio da superação da
resistência de grande parte dos educadores e instituições escolares ao
estabelecimento das mediações pedagógicas através das mídias eletrônicas e
suas linguagens, existe o claro desafio da avaliação da aprendizagem
individual e grupal sob este novo paradigma, em que os resultados das práticas
educativas tomam o caráter mutante e veloz desta conjuntura virtual.
A situação que contextualiza a mediação educativa da atualidade, onde
a instituição educativa depara-se com uma quebra de paradigma que deslocará
permanentemente as relações entre educadores e educandos, sob o ponto de
vista das práticas educativas, modificará a apreensão ativa das enunciações do
discurso escolar. A anteposição do conceito de Cultura diante do conceito de
Natureza deverá ser reelaborada intelectualmente, diante da concretização dos
ambientes e espaços progressivamente virtuais de vivências sociais.

3.5

A instituição escolar entendida sob o olhar das mediações
Ao observar a literatura clássica sobre educação e

aprendizado,

deparamo- nos com uma série de conceitos considerados formadores, que os
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educandos deveriam efetivamente adquirir no processo de aprendizado,
associados às atividades socializantes que tornariam o espaço educativo um
local de obtenção de diferentes competências para a vida em sociedade. Isto é,
o ambiente escolar deveria caracterizar-se como

espaço de atribuição de

sentidos, através do estabelecimento de uma relação convergente entre
educadores e educandos, em que as práticas semiologizadas e intencionais
gerassem participativamente diferentes discursos, materializando textos
individuais, independentes de um único código ou convenção.

Analisando o contexto da escola da atualidade, observa-se que houve uma
perda destes conceitos fundamentais e desta socialização para ambientes
externos à escola, onde os educandos passam a adquirir estas competências
informalmente. No lugar destes, está uma grande carga de informação
descontextualizada, uma cultura de teste de vestibular, que representa um
verdadeiro ruído no processo educativo. Isso sem tocar no assunto dos novos
conceitos emergentes, das novas competências necessárias, das novas
vivências em espaços virtuais, que são solenemente ignoradas pelo contexto
escolar. Está em visível declínio, no espaço escolar, a concretização de práticas
sociais, a atribuição de sentidos, o enraizamento ou desenraizamento, pois a
realidade simplória da convivência escolar afasta-se do mundo vivido dos
educandos, até nas relações econômicas que a escola tecnocraticamente espera
treinar o educando, não sendo também preparatória para um novo mundo de
normas e um novo mundo sistêmico, que ignora ou desconhece.
Segundo a teoria Gramsciana em seu recorte educacional, a escola deve
ser entendida não como um currículo, um programa, um prédio, equipamentos
e recursos humanos, porque seus horizontes e seus limites ultrapassam estes
instrumentos e se confundem com a história da humanidade (Jesus, 1998:87).
Assim, a escola, para Gramsci, significa todo o tipo de instituição ou
organização cujo objetivo seja desenvolver a Cultura e formar a consciência.
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Assim, em plenos anos 1930, ampliou o conceito de escola, considerando
muito mais a importância do ambiente educativo gerado pela reunião e
interesse de grupos que se organizam para aprender e ensinar, conjugando seus
esforços. A educação nestes diferentes ambientes sofreu uma categorização
que levou em conta a atitude do grupo, sua faixa etária e nível organizacional,
as possibilidades de comunhão intelectual e moral , que foi subdividida em
educação formal, educação informal e educação não-formal (Jesus, 1998: 88106).
Como consolidadora da Cultura, a educação formal é entendida então
como uma fração da vida do aluno e sua aprendizagem cultural é contínua,
pois, estando em contato com a sociedade humana e o mundo de normas,
designado por Gramsci pelo termo “sociedade rerum”, forma critérios a partir
da vivência nesses ambientes extra-escolares, muito mais importantes do que
habitualmente se acredita para sua formação cultural (Jesus, 1998:87).
A Cultura, como é conceituada pelos Estudos Culturais, paradigma que
convive em relação dialética de antítese com os teóricos da Pós-Modernidade,
traduz-se pelas práticas e atribuição de sentidos, na vivência de determinado
grupo. Assim, a Cultura constitui-se num eixo de onde não se vislumbra
apenas a sociedade, com também a própria comunicação. Ela não se resume
apenas aos conteúdos simbólicos da informação, como é exposta nos
currículos escolares da atualidade, assim também como não é um conjunto de
manifestações cristalizadas, folclóricas, de um determinado grupo.
A Cultura também envolve o ato de apropriação dos conteúdos e das
práticas, numa forma evolutiva, dinâmica, ao mesmo tempo universal e
individualizada, através do hibridismo proporcionado pelo ambiente
comunicacional. Na situação educacional da atualidade, a formação e a
perpetuação do arcabouço cultural dos educandos fica definitivamente do lado
de fora da instituição escolar.
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Totalmente impregnado de ruído informacional, o currículo escolar
brasileiro em reformulação, parecia apenas ocupar o tempo dos educandos. O
falecido cientista social Darcy Ribeiro, que assumiu a luta e o compromisso de
dignificar a educação brasileira, reerguendo-a da situação de abandono e atraso
na qual ela se encontrava, conseguiu, em meados dos anos 1990, a importante
conquista da aprovação da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que
constitui-se no mais potente instrumento de mudança educacional brasileiro da
atualidade. Interrompida pela fatalidade de seu desaparecimento, a atuação de
Darcy Ribeiro é finalmente assumida pelos profissionais da educação e da
comunicação, num clima conflituoso de estipulação de prioridades e métodos,
graças à mudança de paradigma que põe aturdidos os profissionais da
educação e das áreas interdisciplinares.
Independentemente da intencionalidade da formação escolar negociada
ou imposta às diferentes classes sociais no correr de sua evolução, a escola
brasileira passou a ser um lugar onde confinar crianças e adolescentes
enquanto seus responsáveis trabalham. Aparentemente, o ambiente escolar
torna-se apenas um espaço de restrição do educando ao espaço público. Assim,
este educando não pode estabelecer suas próprias relações sociais, a não ser
dentro de um grupo controlado e próximo de sua faixa etária e nível
econômico.

A verdadeira compreensão do mundo ficou para além desse

tempo, transmitida e assumida pelos multimídias, as chamadas máquinas
semânticas, em que os valores éticos e a intencionalidade ficam muitas vezes
encobertos por rótulos muito mais agradáveis e, certamente, mais atraentes que
o discurso escolar.
Assim, a inserção do educando no espaço público está pulverizada entre
os espaços confinados da escola, clubes e shoppings . Deslocaram-se para a
esfera privada do lar algumas discussões e práticas que vinham ocorrendo no
espaço público, pois as mídias, que são as novas mediadoras dos conflitos
globais , deslocam para dentro das residências os foros de discussão
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anteriormente públicos. A necessidade deste educando de viver publicamente
experiências é parcialmente saciada pelo consumo de diferentes bens, que o
identificam com determinada linha de pensamento ou grupo. Também
determinados programas televisivos, nos quais um diálogo artificial estimula a
assistência ao lúdico, substituem parcialmente a convivência com os
companheiros das ruas e quintais, criando a sensação de amizade e jogo
voluntário. Aos educandos mais articulados e favorecidos financeiramente, a
legitimação pessoal e política pode se dar através da Internet, foro comum e
transversal , novo espaço privado de atuação política dentro da esfera pública.
É visível que, devido a esses fatores, os educandos estão perdendo a
experiência coletiva do espaço público, perdendo também o sentido anterior da
privacidade, à medida que se institucionaliza o próprio espaço das mídias
como esfera transversal aos espaços público e privado, onde a apropriação
através da vivência é substituída por uma apropriação discursiva, especular
(reflexiva), espetacular e abstrata.
Neste momento, quando as novas configurações do espaço público e
privado, da cultura eletrônica e da evolução tecnológica ocupam os cientistas,
na formação de uma nova epistemologia, a juventude já vem se apropriando
informalmente dos bens culturais e do universo virtual oferecido pela
associação feliz de computadores e satélites, nos países e grupos sociais onde
lhes é permitido o acesso a estas novas tecnologias. Isto é, os jovens vêm se
apropriando disso tudo, apesar do esforço que já começa a ser despendido pela
escola em enquadrar este novo universo ao seu modo, desconsiderando as
modificações em sua organicidade que teria de sofrer para a absorção
interdisciplinar deste novo espaço.
Um estudo sério sobre as aplicações da inter-relação Comunicação e
Educação na evolução cultural da sociedade, além de condicionar a
modificação evolutiva da educação e a efetiva mediação participativa, teria de
partir do estudo desta apropriação pelos receptores, educandos e atores deste
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processo à revelia dos papéis arquitetados para eles, em mediações
paternalistas ou tecnocráticas que objetivam matar a imaginação,
calar a voz discordante, aculturar e homogeneizar os processos.
Jesus Martin Barbero trabalhou filosoficamente a mediação,
afirmando que a Comunicação é uma questão de Cultura e não só de
ideologias, questão de sujeitos/atores e não só de aparatos e
estruturas, questão de produção, não só de reprodução.
A conformação social da atualidade dificulta crescentemente
as formas de encontro e contato interpessoal,

segundo o

Pesquisador Ciro Marcondes Filho (1997:26), em que o ambiente
escolar foi um dos pontos referenciais das formas clássicas dessas
práticas, assim como os locais de trabalho, o passeio público ou
situações como festas ou eventos, em locais de acesso público ou
privado.
As linguagens das mídias estão resgatando e transformando
estas práticas, através de um desdobramento on-line de vivências
eletrônicas, num processo de recuperação da identidade e
representação social e política do cidadão, que vem sendo mal
acompanhada pelo currículo escolar. O novo espaço político que
vem se constituindo através das linguagens das mídias, representa “a
resposta para a crise de representação política do cidadão da
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atualidade” (Miege, 1991: 06), desde que haja uma efetiva capacitação e
acesso democratizado ao universo midiático pela população, eliminando o
distanciamento entre os patrimônios intelectuais de diferentes grupos sociais e
regiões do mundo.
Sistematizando os diferentes discursos sobre o surgimento do campo
inter-relacional da Comunicação e Educação e sua evidente origem nos
estudos sócio-históricos de Vygotsky, verifica-se que as práticas sociais da
Educação ou da Comunicação acontecem entremeadas através da mediação.
Estudando o espaço e tempo escolar formal, como primeiro ambiente
social onde a mediação ocorre de forma intencional, utilizando-se de
metodologias e visando a objetivos de formação individual e grupal específica,
pode-se estudar a mediação como um fenômeno que compreende uma
participação afetiva, uma interação comunicativa e uma determinada
hierarquização.
A participação afetiva é um psiquismo, possível de decompor nos
seguintes elementos : topologia, semiótica, axiologia, energética (entalpia).
Pierre Levy (1996:105/6) discorre sobre estes elementos, tratando-os como as
quatro dimensões da participação afetiva:
“ 1. Uma topologia. O psiquismo é estruturado a cada instante por uma
conectividade, sistemas de proximidade

ou um espaço específico:

associações, ligações, caminhos, portas...
2. Uma semiótica. Hordas mutantes de representações, de imagens, de
signos, de mensagens de todas as formas e todas as matérias... povoam o
espaço das conexões... Por isso os signos, ou grupos de signos, podem também
ser chamados de agentes...
3. Uma axiologia. As representações e as zonas do espaço psíquico estão
ligadas

a valores positivos ou negativos segundo diferentes sistemas de

medidas...

87

4. Uma energética. Os tropismos ou valores associados às imagens
podem ser intensos ou fracos...”

A interação comunicativa é todo o contexto social em que ocorre um
fenômeno mediático, que consiste numa troca de experiências num
determinado grupo, a respeito de um objeto, através de determinada expressão,
sob uma determinada hierarquização. Os elementos de sua composição são:
enunciado (semântica+crítica+Schematta ou sentido+razões+ponto de vista),
expressão, objeto, consciência cognitiva, objetivo, realimentação.
A hierarquização pode, associada aos outros fatores, determinar uma
possível tipologia das mediações. No tipo de mediação Filantrópica, na qual a
preocupação é centrada no bem cultural oferecido, existem relações muito
verticalizadas e autoritárias, reproduzindo a heteronomia do lar, com um nível
de afetividade até muito alto. No tipo de mediação tecnocrática, na qual a
preocupação é centrada no resultado alcançado, as relações são altamente
verticalizadas e autoritárias, com um nível de afetividade baixíssimo, tendendo
para o inexistente. No tipo de mediação participativa, na qual a preocupação é
centralizada no processo, as relações são igualitárias e interativas, com um
nível de afetividade alto.
Enquanto os tipos de mediação filantrópica e tecnocrática possuem
modelos de relações assimétricas e pré-constituídas, o modelo participativo
possui o modelo de relação mais simétrico e constituído possível, procurando
interativamente identificar e alternar papéis no decorrer da mediação.

3.6 A Inter-relação Comunicação e Educação sob a aproximação teórica
de Soares – a Educomunicação
As possibilidades abertas pela democratização progressiva da América
Latina, assim como o incremento das novas tecnologias às mídias pelos
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progressos industriais, bem como as novas linguagens e as transformações da
área da Educação, favoreceram sobremaneira o aporte teórico da inter-relação
Comunicação e Educação, como novo campo de conhecimento e área de
práticas sociais. Ao compreender a perpetuação da Cultura como o conjunto de
mediações que ocorrem nas dependências escolares, nas relações familiares e
comunitárias, em ambientes reais ou virtualizados,

a inter-relação

Comunicação e Educação busca, mais além da compreensão do fenômeno, o
protagonismo social dos indivíduos e grupos sociais. Esse posicionamento, que
representa a subjetividade das posições políticas democratizantes dos atores
envolvidos na construção do referencial teórico do campo emergente,
transversaliza a meta-linguagem já produzida e incorporada ao discurso
científico dos pesquisadores sociais.
Construindo sua teoria sob os pressupostos metodológicos dialéticos, o
pesquisador brasileiro Ismar de Oliveira Soares sondou profundamente o
pensamento Latino Americano, através da pesquisa bibliográfica abrangente e
contínua, assim como através da participação produtiva e organizativa em
eventos científicos relacionados e da captação dos discursos científicos
gerados nas confluências do campo. Realimentando e modelando suas
hipóteses no decorrer da pesquisa, não cristalizou seus pressupostos finais até
que pudesse acessar todas as vozes dispersas no continente americano.
A hipótese central com a qual o pesquisador vem trabalhando ao longo da
década de 1990 é a de que já se formou, conquistou autonomia e encontra-se
em processo de consolidação o campo epistemológico e de intervenção social
formado pela Inter-relação Comunicação e Educação. Utiliza, para denominar
o referido campo, o termo Educomunicação, criado pelo pesquisador Mário
Kaplun. Aos novos protagonistas deste campo inter-relacional, Soares
denomina Educomunicadores, organizando uma nova forma de referenciar o
fenômeno estudado e seus protagonistas, com uma clara finalidade de buscar
uma novidade de pensamento, através do dimensionamento de identidade e
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reconhecimento social e profissional. Assim, a Educomunicação não é tomada
apenas como uma nova disciplina, mas como a inauguradora de um paradigma
discursivo transverso, constituído por conceitos transdisciplinares com
categorias analíticas inéditas (Soares, 1999c: 12).
Para entender a razão pela qual a Educomunicação não pode ser tomada
apenas como uma nova disciplina, é preciso compreender os vários
significados possíveis para este termo, assim como a aplicação específica para
o entendimento da teoria. A disciplina, como conceito, inclui três
entendimentos fundamentais: idéia genérica de matéria do conhecimento,
organizada sob um campo específico; método de comportamento social,
postura de obediência do ser humano às regras que entende como válidas;
conjunto de códigos comportamentais específicos e próprios de certas
comunidades e coletividades sob determinada ideologia e intencionalidade
(Korte, 2000:25). Porém, quando se refere à metodologia, a disciplina diz
respeito ao conjunto das prescrições ou regras destinadas a manter a ordem e
regularidade no processo de abordagem do conhecimento (Korte, 2000:26). A
Educomunicação se utiliza de uma metodologia pela qual as informações e os
resultados da combinação de informações e abordagens ultrapassam o campo
próprio de várias disciplinas, excedendo o quadro das abordagens
metodológicas próprias de cada uma, chegando aos conhecimentos que, por
outros caminhos, jamais seriam reconhecidos como crenças verdadeiras e
justificadas. Desta forma, a Educomunicação utiliza-se da inter, da multi e da
pluridisciplinaridade , tendo as disciplinas da Comunicação, da Educação, da
Biologia, da Lingüística e Filologia, da Psicologia, da Economia, da Política e
outras como suas tributárias (Soares, 1999c: passim).
A inter, multi e pluridisciplinaridade não são divergentes, mas a
transdisciplinaridade sugere um excedente em tudo o que as demais
metodologias podem aportar para o conhecimento humano (Korte, 2000:27), o
que se adapta à articulação metodológica da Educomunicação na atualidade.
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O estudo das disciplinaridades desenvolvido por Bassarab Nicolescu, G.
Michaud, Jean Piaget, Ubiratan D’Ambrósio e Gustavo Korte determina que a
transdisciplinaridade, a exemplo das posturas políticas dos pesquisadores da
Educomunicação, “repousa sobre uma atitude aberta, de respeito mútuo, e
mesmo humildade em relação a mitos, religiões e sistemas de explicações de
conhecimentos, rejeitando qualquer tipo de arrogância ou prepotência”
(D’Ambrósio apud Korte, 2000:33).
Como segunda hipótese dos estudos de Soares, é teorizado que a
Educomunicação, por sua natureza relacional, estrutura-se de um modo
processual,

mediático

(relativo

às

mediações),

transdisciplinar

e

interdiscursivo, sendo vivenciado na prática por atores sociais, os
Educomunicadores, através de áreas concretas de intervenção social.
A estruturação da Educomunicação de modo processual remete à sua
própria concepção epistemológica que recorre ao materialismo dialético, em
que se estabelece que o conhecimento não é um reflexo simples, passivo e
inerte da realidade, mas um processo complexo e regido por leis. Assim, o
conhecimento só pode ser verdadeiramente pesquisado e referenciado através
das práticas sociais onde se concretiza, utilizando os sentidos, extraindo as
informações e qualidades dos processos e objetos através da razão e da
intuição, pelo entendimento ativo e intelectual (Oliveira, 1997:68).
As mediações também estruturam o campo da Educomunicação, à
medida que constituem a própria natureza da Comunicação e da Educação,
representando a forma de acessividade aos objetos reais, através da conjuntura
de diferentes sistemas simbólicos que representam a Cultura.
A conceituação de discurso na Lingüística refere-se à atividade verbal em
geral ou a cada evento da fala, sendo o sintoma de uma modificação em nossa
maneira de conceber a linguagem comum (Maingueneau, 2001: 51-56). Ao
utilizar o termo discurso, a Lingüística refere-se a uma maneira particular de
apropriar e ressignificar a linguagem, sob algumas características essenciais:
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O discurso é uma organização para além da frase;



O discurso é orientado, construindo-se em função de uma finalidade;



O discurso é uma fonte de ação, não se limitando a uma representação;



O discurso é interativo, sendo que os parceiros na relação dialógica

gerada são seus co-enunciadores;


O discurso é assumido por um sujeito, que indica a atitude tomada em

relação ao seu co-enunciador;


O discurso é regido por normas, legitimando seu conteúdo;



O discurso é considerado no bojo de um interdiscurso; só adquirindo

sentido no interior de um universo de outros discursos.
Assim, mediações submergem a sociedade em discursos que sustentam a
Cultura, priorizando ou articulando um conjunto de outros discursos que
sustentam as vias racionais e sensíveis envolvidas nas práticas sociais, gerando
um universo interdiscursivo. (Maingueneau, 2001: 23-24). É clarificada então
a constatação de que a Educomunicação só pode se estruturar, portanto, de
forma

interdiscursiva.

A

interdiscursividade

ainda

representa,

na

Educomunicação, o domínio e articulação dos diferentes enunciados,
produzidos nas linguagens das mídias, na fala da comunidade e no discurso
escolar.
Como terceira hipótese dos estudos de Soares, são reconhecidas como
possíveis materializações da Educomunicação quatro áreas concretas de
intervenção social, onde atuam Educomunicadores diferenciados em seus
papéis, pela formação acadêmica e execução de procedimentos:


Área da educação para a Comunicação;



Área da mediação tecnológica na Educação;



Área da gestão comunicativa nos processos educativos;



Área da reflexão epistemológica.
Os programas e vertentes ideológicas que geram ações voltadas para a

promoção de ações educativas e para o entendimento das mídias e suas
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linguagens, com o eventual desvelamento das estruturas políticas hegemônicas
de seus discursos, compõem a “área da educação para a Comunicação”. Ainda
que as práticas pedagógicas constituídas nesta área não sejam de uso
estritamente pedagógico, os educadores já têm esta área como parte integrante
de seu acervo de ações educativas.
O incremento tecnológico da Educação, muito evidenciado pela questão
da educação a distância e da alfabetização para as linguagens das mídias,
destaca a “área da mediação tecnológica da Educação”, principalmente no que
se refere à democratização do conhecimento e da Cultura. Essa área enfrenta
grande resistência junto aos profissionais da educação formal, uma vez que o
ambiente escolar

ainda absorve com grande dificuldade as mídias mais

clássicas, como o rádio e a televisão, recebendo com muita desconfiança as
mídias eletrônicas.
A emergência do Terceiro Setor na economia mundial, como articulador
das responsabilidades sociais inseridas nos processos produtivos, é a grande
incrementadora da “área da gestão comunicativa nos processos educativos”.
Essa gestão compreende o planejamento, execução e avaliação de planos de
intervenção social, para a melhoria da qualidade de vida, criando ecossistemas
educomunicativos.
A reflexão acadêmica produzida sob o paradigma histórico-dialético, isto
é, através da observação dos fenômenos contextualizados em uma dinâmica de
práticas sociais, constitui a “área da reflexão epistemológica”. Essa reflexão é
a sistematizadora da Educomunicação, como novo campo epistemológico, de
sua meta-linguagem emergente, do registro dos papéis e posições de seus
atores, Educomunicadores, na sociedade.
Estas quatro áreas não são excludentes nem únicas na composição da
Educomunicação, representando um esforço de síntese, que poderá,
certamente, aprimorar-se com o aprofundamento da observação das práticas
sociais, sobretudo nas mediações de conteúdos relativos às Belas Artes. Pela
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subjetividade e o predomínio da sensibilidade sobre a razão nessas mediações,
é preciso que a própria metodologia de observação sofra uma evolução, para
comportar a natureza de conhecimento que advém da fruição estética.
A constituição da Educomunicação em teoria possibilita uma visão
evolutiva da Cultura, de suas mediações, das relações teóricas e práticas
inseridas na convergência do fazer educativo e comunicativo, gerando olhares
diferenciados, provocações, uma nova animação para as questões políticas na
sociedade.

94

CAPÍTULO 4

4. A Composição dos discursos dos pesquisadores da Inter-relação
Comunicação e Educação que compõe a amostra de textos geradores
brasileiros

Na concepção do I ICCE, houve a preocupação dialética de contemplar
as diferentes idiossincrasias, peculiaridades regionais, vozes concordantes e
discordantes, esperando que todos os participantes pudessem aprimorar seu
referencial e ampliar seus horizontes científicos. Para que este objetivo se
concretizasse e a grande mobilização de pesquisadores não se constituísse
apenas em uma festividade, houve a solicitação da elaboração dos textos
geradores, em formato de comunicação científica, previamente enviados para
compor os anais do Congresso. Assim, cada participante teve a oportunidade
de amplificar sua recepção para além dos eventos do Congresso onde
presenciou debates e explanações, através do estudo e leitura dos textos
geradores assim disponibilizados.
Além de garantir a democratização de diferentes constatações e pontos de
vista, os textos geradores possuem a virtude de demonstrar a diversidade de
idéias e experiências que já se constituíam anteriormente ao momento
dialógico do I ICCE. Além das próprias idéias, metodologias e conclusões
apontadas, foi possível dimensionar o amadurecimento consciente da interrelação comunicação e educação e mais, a relação de pertencimento dos
pesquisadores a um grupo intuída em sua linguagem.
Nestes textos geradores, diferentes discursos puderam ser analisados,
considerando a convergência de interesses para a Inter-relação Comunicação e
Educação, vislumbrada sob diferentes pontos de vista pessoais e aproximações
teóricas diversas. Para auxiliar a constatação epistemológica da emergência de
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um novo campo inter-relacional, é necessária a verificação da existência de um
conjunto de juízos e conceitos que se aproximam, constituindo uma nova
meta-linguagem.
A amostra brasileira dos textos geradores, por sua relevância qualitativa e
quantitativa, assim como por sua homogeneidade garantida pela utilização de
uma mesma língua, constituiu-se em um conjunto relevante para sondagem
mais aprofundada, através da utilização do referencial teórico em
Comunicação, Educação e Lingüística.
Assim, os setenta textos brasileiros forma submetidos a uma análise de
discurso, que contou com metodologias qualitativas e quantitativas, utilizadas
na verificação das premissas que norteiam a pesquisa. Assim, foi possível
caracterizar os textos geradores brasileiros apresentados no I ICCE, enquanto
produções da área inter-relacional da Comunicação e Educação, verificando os
usos terminológicos, as convergências discursivas, a semelhança na
articulação de idéias, juízos e conceitos.
A composição dos discursos dos setenta textos geradores brasileiros foi
então analisada sob o ponto de vista da linguagem utilizada e dos termos
conceituais mais freqüentes, assim como sua articulação demonstrada por uma
coleta exemplar de aparições terminológicas referenciais.

4.1 Linguagem utilizada nos textos

No momento culturalmente impactante da mudança de século, as novas
configurações do espaço público e privado, da cultura e da evolução
tecnológica vem ocupando cientistas das áreas exatas, mas também humanas e
biológicas, na configuração de uma nova epistemologia que compreenda as
mudanças evolutivas do chamado “ecossitema comunicativo” (Barbero, 1997:
passim).
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A evolução deste ecossitema comunicativo, categoria descrita pela obra
de Jesus Martin Barbero e Pierre Levy entre outros proeminentes
pesquisadores das mediações, gera uma questão política que poderá ser a
chave das vivências sociais do séc. XXI : assegurar a base democrática aos
cidadãos numa nova configuração mundial ou global, onde nada acontece na
esfera pública sem que exista uma mediação de alguma mídia, de alguma
forma de trânsito informacional (Citelli, 2000a:246).
As primeiras práticas sociais a sofrerem o impacto desta evolução são as
que envolvem a Educação, enquanto processo formal ou informal de formação
do cidadão, através da mediação de conhecimentos e informações relevantes
para a vida privada e pública. A medida que o discurso escolar não se
apropriou das linguagens das mídias, afastou-se do mundo exterior mais
complexo, onde os estudantes já se apropriam livremente destas linguagens,
sob o ônus de perderem a experiência coletiva do espaço público e o pleno
exercício de sua cidadania. Aos educandos e educadores que não possuem
meios e disponibilidade para integrarem-se ao ecossistema comunicacional em
sua magnitude, está se descortinando uma vivência de exclusão social bem
clara e determinante de mecanismos de submissão e inferioridade intelectual.
De igual forma, a sociedade passou a exercer uma pressão sobre a
Comunicação, verificando a apropriação de conhecimentos e informações que
os seus processos propiciavam, dentro e fora das estruturas educacionais
consagradas, sem um controle ético e uma valoração adequada do impacto
social destas mediações.
Despertados pelas contingências sociais que mobilizam e afligem o
mundo, em proporção local e global, pesquisadores da Comunicação, da
Educação, assim como de diversas outras áreas do conhecimento, começaram
a refletir e pesquisar sobre as mediações e as linguagens das mídias, enquanto
processos de ressignificação que envolvem toda a complexidade social e suas
hegemonias políticas.
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Esta convergência de interesses, que envolveu pesquisadores e
profissionais que já exercem papéis e ocupam lugares educativos e
comunicativos no ecossitema comunicacional, pôde ser situada e organizada
através dos discursos gerados, onde a centralidade das áreas pesquisadas perde
sentido, em busca de uma conjugação de conceitos e sentidos nas fronteiras ou
bordas destas áreas. As centralidades discursivas estão perdendo a sua força
em decorrência de desvios abertos e trilhados pela força de outras
centralidades, como ponto de compreensão da inter-relação Comunicação e
Educação. As significações dos conceitos, embora mantendo uma terminologia
já consagrada, passam a ser “deslizantes”

(Citelli, 2000a:243), isto é ,

transitarem do centro para as bordas das teorias, chegando a constituir um
novo campo do conhecimento, identificável na linguagem.
Através da objetivação e transparência de uma comunicação científica,
não só é possível conhecer os resultados das diferentes pesquisas e suas
práticas, mas sua metodologia e as possibilidades de adaptação e transferência
da mesma para outros contextos, onde existem problemas ou hipóteses
semelhantes. Também é possível através da comunicação científica a refutação
de seus princípios, o que constitui-se numa forma de testar a solidez e o valor
científico dos modelos e resultados registrados e divulgados. O princípio da
refutação, devido a Karl Popper, não foi criado para atacar ou desestruturar a
comunicação científica , mas para verifica-la com olhar crítico, indagando
inclusive se seria possível proceder de outras formas e chegar às mesmas
conclusões (Laville, 1999:239).
Uma forma clara de verificar que os pesquisadores se sentiram entre seus
iguais ao compor seus textos geradores, foi o destaque dos caracteres originais
de suas hipóteses ou conclusões e a contribuição particular a renovação do
conhecimento, ao invés de uma exposição que se detivesse longamente à
natureza do problema. Houve uma grande confiança dos pesquisadores, que
não se conheciam, na competência dos demais em compreender os conceitos
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utilizados. Os textos contam muito mais com um elenco de juízos,
predominantemente interdisciplinares, com usos particularizados de conceitos
migrados da Educação, da Comunicação, de outras áreas das ciências sociais,
humanas, exatas e biológicas.
A linguagem mais intimista em cerca de um terço dos textos geradores
brasileiros, voltada para um formato ensaístico, também demonstra que um
número significativo dos pesquisadores sentiram-se muito à vontade para
discutir o problema proposto, entre pessoas que consideravam perfeitamente
familiarizadas. Outra característica de reconhecimento e pertencimento é o uso
pronominal da primeira pessoa do singular, no lugar da terceira pessoa do
singular ou do já consagrado “nós” magestático, sem o acompanhamento de
outras características de vulgarização científica (Laville, 1999:243). O leitor
hipotético dos textos geradores foi então considerado como outro pesquisador
da inter-relação Comunicação e Educação, demonstrando a realidade da
emergência epistemológica do campo .
A proporção entre os discursos compostos em linguagem acadêmica e
informal da amostragem brasileira de textos geradores pode ser visualizada
através do seguinte gráfico:
Linguagem utilizada nos textos

36%
1
2
64%

Linguagem utilizada nos textos geradores brasileiros
1

Acadêmica

64%

2

Informal (ensaísta)

36%
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Cada pesquisador teve de gerar o seu leitor hipotético, isolado em um
contexto local e anterior ao colóquio proporcionado pelo I ICCE, para a
constituição dos textos geradores. Dentro desta constituição do destinatário da
comunicação científica, foi postulado por cada pesquisador que havia um saber
mutuamente conhecido, que pode ser entendido dentro de uma lógica
conversacional ou de um conjunto de leis do discurso. As leis do discurso não
são normas de uma conversa ideal, mas regras que desempenham um papel
essencial no processo de compreensão de enunciados, permitindo a
transmissão de conteúdos implícitos (Maingueneau, 2001:32). Assim, é
possível verificar a constituição da inter-relação Comunicação e Educação nos
textos geradores, já que o exame do conjunto da produção brasileira de textos
demonstra a constituição de um “contrato de comunicação” (Maingueneau,
2001:34), onde as normas implícitas consideraram comum a construção de
juízos à partir de conceitos migrados de diferentes áreas do conhecimento, de
forma interdisciplinar e inter-relacional . O uso de conceitos e juízos também
demonstraram

um

“reconhecimento

mútuo

dos

participantes”,

pela

clarificação de que cada pesquisador explicitou os seus papéis sociais e seu
quadro de comunicação considerando diferencial apenas as “relações de
lugares”, ou seja, reconhecendo que existe um grupo social onde os
interlocutores ocupavam o mesmo lugar ou lugares correlativos nas ações
desenvolvidas (Maingueneau, 2001:34).
Aprofundando a questão da produção de juízos e conceitos, o estudo da
linguagem utilizada nos textos geradores brasileiros gerou um cômputo dos
termos mais freqüentemente utilizados e as formas como articularam-se no
discurso.
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4.2 Termos conceituais mais freqüentes

Partindo da leitura técnica dos textos geradores, houve a busca da
problematização central apontada por cada pesquisador, a articulação de juízos
e conceitos, assim como a presença de indicadores da inter-relação
Comunicação e Educação. O indicador aqui considerado é a presença
freqüente de determinados termos, relativos aos conceitos utilizados no
discurso.
Através da formação de um elenco inicial de cento e vinte e seis termos
com aparição freqüente nos textos, foi elaborado um cômputo terminológico
em toda a amostra. O recurso técnico que permitiu a contagem rápida e segura
foi a ferramenta de edição do software MSWord

identificada como

“localizar”, que pode ser programada para contar o número de aparições de
uma palavra determinada nos textos formatados na linguagem do aplicativo.
Demonstrando a emergência da inter-relação Comunicação e Educação, a
aparição destes dois termos tem a maior freqüência e semelhança nos textos
geradores brasileiros.
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Term os Conceituais Mais Freqüentes
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12

5

Escola
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12
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O termo conceitual de aparição mais freqüente foi comunicação, o
designante de uma das áreas que compõe a inter-relação pesquisada. Ele foi
utilizado para conceituar a área do conhecimento pesquisada, assim como para
explicar e demonstrar processos sociais onde prevaleceram as mediações,
fazendo referência direta aos procedimentos sistêmicos que organizaram
fluxos de informação e cultura, rumos da economia, relações interpessoais.
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Foram descritas mediações participativas, autoritárias ou tecnocráticas, que
encontravam-se em equilíbrio ou em conflito com esquemas hegemônicos.
Incidentalmente ou propositalmente, estas mediações contribuem para a
formação dos cidadãos, servindo à este propósito em tempos e espaços
distribuídos no cotidiano dos seres humanos organizados socialmente, em
esquemas formais ou informais de mediação.
Em segundo lugar, apareceu do termo educação, designante da área que
compõe, junto à educação, o campo inter-relacional pesquisado. Além de sua
utilização na conceituação da área de conhecimento pesquisada, é utilizado
para descrever o tempo, espaço e normas onde grande parte das mediações
interessantes acontecem. Mais do que uma área do conhecimento, a educação
representa um processo contextualizado, envolvendo toda a sociedade, onde
conhecimentos e informações são mediadas, com o objetivo específico de
formação do cidadão em toda a sua complexidade.
Considerando que os textos geradores foram redigidos dentro de um
padrão requerido às comunicações científicas, obedecendo uma média de
produção entre 10 e 14 páginas e

a freqüência de aparição dos termos

comunicação e educação foram respectivamente de 11 e 10 vezes por texto, é
possível afirmar que estes termos aparecem em conjunto em quase todas as
páginas de todos os textos.
Além da demonstração da presença da inter-relação Comunicação e
Educação, a presença conjunta dos termos e a forma de articulação de juízos e
conceitos de forma interdisciplinar sugere uma aproximação teórica sob o
“método da transferência de conceitos” de seus campos e áreas originais,
gerando uma área de conhecimento autônoma, voltada para compreender a
emergência de um problema constituído nas fronteiras delimitantes (Oliveira,
1997:65).
Outro dos termos mais freqüentes denota a presença da dialética em
grande parte das aproximações teóricas descritas, o termo processo. Com a
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freqüência aproximada de 05 aparições por texto gerador, a ênfase no estudo
do processo constitui-se na chave da metodologia dialética. A dialética possuí
duas bases: a Pré-Socrática, descrita por Aristóteles como iniciada por Zenão
de Eléia, como forma de pesquisa que busca a verdade através da formulação
adequada de perguntas e respostas críticas e contraditórias, até atingir um
ponto crítico de amadurecimento da argumentação; a Socrática, onde o
aprimoramento da aproximação teórica recebeu o nome de mariêutica, o parto
de idéias (Oliveira, 1997:67). A continuidade dos estudos formulada no
materialismo dialético de Karl Marx estabeleceu que o conhecimento não é um
reflexo simples da realidade, mas um processo dialético complexo, formulando
as leis da dialética:


Cada coisa é um processo, isto é, está em processo de realização

contínuo;


Existe um encadeamento dos processos;



As coisas trazem em si as suas contradições : de acordo com

Hegel, uma coisa ao mesmo tempo é ela própria – a tese – e a sua natureza
contrária – a antítese. Em um espaço/tempo determinado de um processo, a
coisa é vista pela sua síntese.


Um processo que se orienta em ritmo quantitativo, oportunamente

modifica-se de forma qualitativa. (Oliveira, 1997:69).
A aparição dos termos ensino e escola, empatados na freqüência
aproximada de 04 aparições por texto gerador, demonstram o reconhecimento
da inter-relação Comunicação e Educação inserida no espaço de educação
formal, favorecido pelas transformações provocadas na pedagogia da
atualidade brasileira pelo Construtivismo. O advento da informática, que está
derrubando a dualidade educação/entretenimento, também preocupa e até certo
ponto incomoda os educadores, que preocupam-se com as relações de ensino
que já ocorrem fora da escola, que constituem-se em agentes sociais
modificadores da educação formal, onde grande parte dos educadores atua.
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Além dos fatores preocupantes e incômodos para os protagonistas da
educação formal presencial, a aparição freqüente dos termos ensino e escola
reporta-se a questão da visibilidade social das práticas características do campo
emergente. Enquanto a escola constitui-se como uma vitrine que expõe à
sociedade as metodologias pelas quais espera-se educar os indivíduo para a
vida em sociedade, também é o espaço onde a quebra do paradigma da
educação exclusivamente bibliográfica é mais claramente visível. O ensino,
que constitui-se na caracterização do conjunto de ações envolvidas na
concretização dos objetivos da instituição escolar, também é privilegiado em
sua visibilidade social, verificado e questionado pela sociedade muito antes
que outros processos de mediação cultural tornem-se alvo de observação.

4.3 Aparições terminológicas referenciais

Apresentamos exemplos do uso dos termos mais freqüentes em contextos
explicativos da inter-relação Comunicação e Educação, coletados e citados
literalmente dos textos geradores brasileiros. Organizadas à partir do termo
centralizador do sentido do período,

as citações também servem para

demonstrar as convergências e divergências dos discursos, que serão avaliados
no próximo item do capítulo.
Os termos Comunicação, Educação, Comunicação e Educação
conjugados, processo, ensino e escola são assim exemplarmente citados:
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 Comunicação



“ A Cibernética wieneriana, cuja base técnica é a Informática,

tem se constituído na fonte de emulação de uma série de termos
(informações, entropia, comunicação, controle, feedback, transinformação,
robô, multimídia...) e de expressões (inteligência artificial, máquinas que
pensam, animais sintéticos, edifícios inteligentes, realidade virtual,
engenharia genética, rede neurais artificiais, cérebro artificial,...)”
(Sangiorgi. 1998:1).



“Daí ser necessário, para falar-se dos efeitos, definir-se

corretamente o que seja Comunicação, a partir de um bom paradigma
teórico, que subsidie os dados a serem levantados e analisados. Embora
isso seja necessário, temos que ter em mente que “não existe o objeto de
estudo autônomo” como os efeitos da televisão e os efeitos da imagem
televisiva, por exemplo. Quando muito, o que pode e deve ser objeto de
estudo e produção, o processamento e a utilização da informação pelas
crianças, ou seja, o universo da interação social. Isso significa que as
representações que a criança faz de si próprio, do outro e do seu cosmos –
as visões de mundo, embora resultantes de operações cognitivas nas quais
a informação e processada, é necessário estar atento para as mediações na
comunicação, ou seja, toda informação que nos chega de Alter se sustenta
e sustenta uma representação de mundo, a “do outro”. (Pacheco, 1998:6/7)



“A câmera de vídeo, videocassete e televisor representam

emblemas da sociedade industrial, da modernidade e do mercado de
consumo. Sua posse, o acesso a tais objetos, a capacidade para sua
utilização constituem símbolos de distinção social. Além disso, a autoimagem tecnicamente mediatizada representa a possibilidade de uma
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visibilidade social ampla, de um reconhecimento público associado às
“estrelas” da comunicação comercial massiva.” (Neves, 1998:2)



“Acreditamos sim, que, concomitante à formação de receptores

mais conscientes, é preciso desenvolver trabalhos de instrumentalização de
crianças em idade de formação (7 a 12 anos), para que aprendam a ler e a
produzir conhecimento através das linguagens específicas dos meios de
comunicação. Estamos convictos de que a infância deve ser educada não
só nos bancos escolares, mas igualmente nos espaços da grande mídia,
posto ser ela também um agente de formação e de responsabilidade
social.” (Lima, 1998:1)



“No mundo atual, ao observamos o modo de vida das pessoas,

percebemos que cada vez mais as formas de comunicação fundamentam as
relações sociais. Estamos mergulhados no mundo das comunicações
construindo-o

em

nosso

cotidiano

nas

relações

interpessoais

e

intergrupais. Podemos nos comunicar por diversas mídias que se
sobrepõem e se completam: a fala, a escrita, os gestos, os sons, as imagens
que são eventualmente reproduzidos e/ou retrabalhados com auxílio de
diversos recursos técnicos.” (Almeida, 1998:1)



“É no contexto de redes comunicacionais, portanto, que a

juventude negocia uma identidade que já não se restringe a uma etapa
marcada da vida biológica que a separa dos valores e significados da vida
adulta, tal como em sociedades de recorte tradicional. A própria sociedade
impregnada pelos meios de comunicação de massa, contribui para o
estabelecimento de transformações mas representações sociais. O
adolescente tornou-se um modelo gerativo de identificações; nos meio de
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comunicação de massa, tornam-se adolescentes tanto as crianças quanto
os idosos.” (Morin, 1998:4)



“A tecnologia é um marco da comunicação e a cada nova

oportunidade que temos de nos expressar surgem novas formas de se
pensar e criar.” (Noel, 1998:14)



“Na

sociedade

contemporânea,

os

chamados

meios

da

comunicação e os contatos cotidianos que com eles temos são responsáveis
por boa parte do questionamento que, de maneira crescente, vem sendo
feito ao papel da escola na aquisição de conhecimentos.” (Alves, N.,
1998:7)



“LOGO designa simultaneamente uma teoria da aprendizagem,

uma linguagem de comunicação e um conjunto de unidades materiais que
permita demonstrar os processos mentais empregados por um indivíduo
para resolver os problemas que lhe apresentam e aos quais ele propõe uma
solução, num contexto de ação sobre o mundo exterior.” (Lasalvia,
1998:10)



“Atribui-se ao sistema de meios de comunicação a capacidade de

dar sentidos aos fatos e semantizar os acontecimentos. Este também tem
sido o papel reivindicado pela educação” (Soares, 1998b:12).
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 Educação


“Portanto, será tão somente na vivência de uma didática que

exercite a capacidade comunicacional humana e pratique a educação
como um processo específico de comunicação que as tecnologias
comunicacionais ganharão a possibilidade de exercer, suporte para o
exercício pleno da verdadeira cidadania” (Penteado, 1998:01).



“Um dos grandes

desafios para aqueles que acreditam na

educação a distância como uma prática educacional de valor
inquestionável,

e

desvinculada

de

um

programa

governamental

neoliberalizante, é tentar promover uma educação a distância consoante
com uma arquitetura de projetos pedagógicos bem estruturados, em que
combinem-se estilos presenciais e não presenciais de ensinar, educar e
formar cidadãos.” (Quadros, 1998:8)



“Sabemos também do enorme potencial oferecido pelo uso do

computador e de rede de informação. Porém, é necessário considerar os
aspectos tecnológicos, educacionais e sociais afetados com a introdução
destes recursos nos diversos níveis educativos. A dimensão espaçotemporal na Educação modifica-se de forma irreversível. Velhas atitudes
precisam ser abandonadas nas diversas esferas escolares. Surgem novos
papéis: “o facilitador”, “o aprendiz ativo”, “o par mais capaz”. (Lima,
1998:2)



“Ao observar-se os exemplos citados, ficam salientes duas

necessidades: uma de adaptação da implantação das tecnologias na
educação conforme cada situação local; e a outra de preparação
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adequada dos professores e profissionais que irão utilizar os recursos. A
introdução de instrumentos tenológicos da comunicação na educação é um
imperativo, porém precisa ser melhor discutida a avaliada para não
incorrer nos mesmos erros já praticados.” (Hack, 1998:7)



“Sendo assim, a utilização da multimídia para a ser uma grande

aliado para a educação superior a distância. Mensagens e aulas completas
podem ser repassadas aos alunos que residem longe da universidade,
através de CD-Rom ou disquetes. O estudante não precisa se deslocar até a
escola. basta apenas adquirir o material, ter a tecnologia em sua casa para
operar as atividades e, naturalmente, investir no aprendizado.” (Hack,
1998:7)



“ A partir das primeiras experiências obtidas, novas formulações

e metodologias deverão ser propostas, conforme as avaliações realizadas.
Pesquisas em nível de pós-graduação também estão sendo propostas para
aprimorar ainda mais a capacitação de professores multiplicadores, as
metodologias, os ambientes cooperativos e novas formas de atendimento e
aprendizado, como o desenvolvimento de capacitação de professores em
novas tecnologias integradas à educação através de recursos de educação
à distância.” (Beck, 1998:11)



“A modernidade ética concebe a educação e o enriquecimento

cultural como os objetivos de uma sociedade na qual cada indivíduo
merece prioridade máxima não só por parte do estado, por ser um direito,
como também da sociedade civil. nenhuma prioridade é mais dinamizadora
de mudanças do que a educacional, especialmente em uma realidade de
competição internacional cognitiva das nações.” (Trajber, 1998:1)
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“Todos estamos vinculados à educação, não somente como

contribuintes de impostos, mas como participantes, em tempos de
mudanças e de sobrecarga de informação. Atualmente temos que ser
aprendizes permanentes, sempre prontos para responder às diferentes
necessidades que vão surgindo a cada dia no mundo. Trata-se de uma
sociedade de aprendizagem, na qual aprender a aprender tornou-se uma
meta que requer um tipo diferente de conhecimento e um sistema diferente
de construção desse conhecimento.” (Trajber, 1998:1)



“A revolução tecnológica e científica em processo, com suas

rápidas transformações nos meios e modos de produção, vem modificando
a natureza do trabalho e apontando para as capacidades de criatividade e
de percepção global, essenciais para cada trabalhador. As implicações
para a educação – no sentido de aquisição do conhecimento – são
inúmeras, pois ela deve deixar de treinar trabalhadores para o velho
paradigma e, principalmente, assumir, um papel de ponta nas mudanças.”
(Trajber, 1998:1)



“A educação presencial pode modificar-se significativamente

com as redes eletrônicas. As universidades e escolas se abrem para o
mundo, professores e alunos começam a intercomunicar-se, a trocar
informações, a participar de pesquisas, de projetos em conjunto” (Moran,
1998a:3)
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 Comunicação e Educação


“A barreira que separa Educação e Comunicação levou algum

tempo para dar os primeiros sinais de fissuras. Quatro meses para que os
sujeitos dos processos de ensino/aprendizagem ficassem claros, dentro dos
paradigmas teóricos que se acredita darem conta dessa caminhada.
Quatro meses para que amadurecêssemos um texto em que já éramos nós
os donos do saber. Ou seja, envolveu um processo em que a equipe se deu
conta, tomou consciência, de quem é o sujeito do saber e também se
apercebeu da representação que nós, jornalistas, temos do educador –
como portador de conteúdos repassáveis e não como o facilitador, que
realmente é, do processo.” (Lagoa, 1998:5)



“A educação escolar, como parte da totalidade social,

caracteriza-se por ser um modo de comunicação, que se utiliza dos meios
de comunicação, ou mídias articuladas entre si e a sociedade na qual se
insere, a despeito da própria presença dos meios na escola e da
consciência deste fato pelos sujeitos dela participantes” (Porto, 1998:2).



“Os dados apontam para o fato de que a Área da Inter-relação

Comunicação e Educação vem sendo articulada e construída por pessoas
experientes em suas áreas de origem, inexistindo, até o momento, um
processo de rápida introdução das novas gerações nos espaços que vem
sendo forjados. Aponta, pois, para a necessidade das antigas gerações
criarem oportunidades para os novos, legitimando a área e promovendo
mecanismos de capacitação que facilitem às novas gerações o acesso ás
atividades já consagradas no mercado.” (Alves, P., 1998:4)
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“A consideração da educação pelo prisma da Pedagogia da

Comunicação a inscreve como um dos elementos constitutivos de um
campo de estudos e pesquisas que, embora podendo ter início em um
desses dois campos específicos – educação e/ou comunicação – não é
idêntico a nenhum deles, situando-se exatamente na interface de ambos.”
(Penteado, 1998:10).


“A mídia televisiva é examinada, em geral, com grande

preocupação pelos educadores que focalizam a questão da formação do
cidadão, num exame das relações entre comunicação e educação, face ao
perfil de tecnologia dotada de desfiadores e insidiosos recursos de difusão
da informação” ( Vieira, 1998:3).


A tentativa permanente de acompanhar “os sinais dos tempos”

para refletir e agir estreita os campos do saber e das práticas dos agente
sociais da educação e da comunicação e os coloca no “rastro” crítico dos
fenômenos capazes de mobilização/influenciarão pública, pois que atuam
na sociedade dinamizando a cultura que constrói a idéia de unidade
simbólica – de corpo social, através de experiências concretas dentro de
um sentido de realidade.” (Vieira, 1998:3)


“E por que podemos afirmar que Comunicação/Educação é um

espaço já construído? Como diz Paulo Freire, nós vivemos no mundo e
com o mundo. E que mundo é esse? É aquele que é trazido até o horizonte
de nossa percepção, até o universo de nosso conhecimento. Afinal, não
podemos estar “vendo” todos os acontecimentos, em todos os lugares. É
preciso que “alguém” os relate para nós. O mundo que nos é trazido, que
conhecemos e a partir do qual refletimos é um mundo que nos chega
editado, ou seja, ele é redesenhado num trajeto que passa por centenas, ás
vezes milhares de filtros até que “apareça” no rádio, na televisão, no
jornal. Ou na fala do vizinho e nas conversas dos alunos.” (Baccega,
1998:1/2)
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“Aqui está um dos pontos básicos da reflexão sobre o espaço

onde se encontram Comunicação e Educação e que gostaríamos de
mostrar: que o mundo é editado e assim ele chega a todos nós; que sua
edição obedece a interesses de diferentes tipos, sobretudo econômicos, e
que, desse modo, acabamos por “ver” até a nossa própria realidade do
jeito que ela foi editada.” (Baccega, 1998:2)


“Esse “ranço” se expressa numa escala que vai da tentativa de

subordinar os estudos dessa presença nos sistemas formais e não-formais
de educação e posturas rígidas, tradicionais, incapazes de dar conta do
espaço

Comunicação/

Educação,

àquela que,

muitas

vezes

por

desconhecimento, revela um exagerado fascínio com relação aos meios e
da qual resulta, inclusive, a perda da criatividade.” (Baccega, 1998:4)


“ Na mesma linha, Francisco Gutierrez, pioneiro latino

americano no campo da inter-relação Comunicação e Educação,
apresenta-se mais prático em suas propostas de adequar o sistema
educativo às exigências de cultura adveniente. Ao buscar resposta à
pergunta “Para que educar, na era da informação?”, o pensador
costariquenho garante que para fazer frente à cultura da pós-modernidade,
a Escola contemporânea deve voltar-se mais para a sensibilidade humana
que para uma racionalidade abstrata e distante” (Soares, 1998b:10).


“Procuramos demonstrar que a própria Educação é tomada de

um espaço de Comunicação, na cultura que emerge da Era da Informação.
A Educação é chamada – a partir desta nova perspectiva – a rever-se em
seus paradigmas e a posicionar-se ao novo ecossistema cultural em
gestação” (Soares, 1998b:16).


“O multiculturalismo impõe, inicialmente, a revisão das

concepções de cultura que orientam os nossos projetos de educação para a
comunicação, questionando, de um lado, o conceito essencialista de
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cultura ou, ainda, a dissociação entre dimensões culturais presenciais nos
processos educomunicativos” (Cogo, 1998:13).

 Processo


“Com processos de comunicação participativos e uma ampla

utilização da Internet, podemos melhorar significativamente as formas de
ensinar e aprender, tornando-as muito mais prazerosas e eficientes”
(Moran, 1998a:1).


“Se é inegável a importância do trinômio ciência, educação e

tecnologia para o processo de desenvolvimento sócio cultural econômico e
político, a questão do saber e do saber fazer tem, cada vez mais, se
colocado com de grande relevância para as sociedades, sobretudo para
aquelas em desenvolvimento” (Santos, 1998:3).


“A informática, hoje se caracteriza por uma dinâmica

interdisciplinar de investigação, que propõe novos modelos no espaço
pedagógico, reforçando o binômio ciência e tecnologia, e atuando como
propulsora da busca da qualidade através do processo.(...) A escola altera
a tecnologia, mas não altera as idéias e a prática pedagógica”
(Bustamante, 1998:2).


“Cumpre-nos,

educacional/comunicacional

pois,

criar

propício

ao

esse
uso

contexto,

transformador

das

tecnologias comunicacionais no ensino. Tal tarefa traduz-se em condutas
docentes específicas a se realizarem em cada uma das etapas decisórias do
processo de ensino/aprendizagem – objetivos, conteúdos, procedimentos,
avaliação – e no seu desenvolvimento.” (Penteado, 1998:01)


“Sob este aspecto, há de se considerar como foco um processo

educativo sistemático e organizado, que transcende o aspecto de dupla-via
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de comunicação, bem como a instauração de um processo continuado, em
que uma diversidade de meios devam compor a estratégia de comunicação
adequada”. (Quadros, 1998:4/5).


“Em Português, é importante lembrar que tanto a educação a

distância, ensino a distância e teleducação conceituam a instância de um
mesmo processo real, embora a teleducação tenha sido empregada
particularmente para caracterizar o processo de educação televisiva
(telecursos), amplamente desenvolvido no Brasil”. (Quadros, 1998:5)


“Teríamos duas formas de trabalhar com os conceitos: uma, lida

com conceitos reais, mas emprega métodos como a definição verbal e só
podemos apreender a superfície desta formação. A segunda, seria através
de uma análise psicológica por meio de um estudo da formação de
conceitos criados artificialmente. Vygotsky ressalta ainda que a forma
mais promissora parece ser o estudo através de conceitos reais embora só
possamos observar a superfície. Neste caso, poderíamos pensar em
verificar o processo adaptativo dos alunos ao uso de redes (Intranet ou
Internet). Estaríamos, assim, verificando os processos associativos, a
formação de hábitos e apreensão dos conteúdos.” (Campos, 1998:7)


“Enquanto

tratamos

do

trafegar

de

produtos

para

a

aprendizagem, é fato que estamos no campo da teoria da comunicação.
Durante algum tempo, tal teoria definia que o processo de comunicação
era realizado através de um meio específico, como o jornal ou a televisão,
partindo de um pólo inicial, o emissor, para um pólo final, o receptor. As
teorias mais recentes consideram que o processo de comunicação não
ocorre apenas em um único sentido. O emissor acaba recebendo
informações do receptor e, dessa forma, os papéis são trocados.”
(Gosciola, 1998:3)


“A utilização das tecnologias educacionais e o fomento da

imaginação criadora no processo de troca de conhecimento, formação da
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visão de mundo e da vida pelos alunos (receptores-emissores), são
instrumentalizados pelo professor na interação educativa que focaliza o
processo formativo quando seleciona experiências de aprendizagem.
Assim, tal configuração não é nova ou recente; a emergência imposta pela
(pós) modernidade é a leitura crítica da multiplicidade de linguagens e
repertórios que veiculam valores, ideais, modos de convivência... e que se
descortinam cotidianamente ao educando com um

aparato televisual

sedutor: “luz, câmera, ação”; imagem e som, imaginação e realidade se
relacionam, e interferem transformando o modo de contato do indivíduo
com os fatos e as pessoas.” (Vieira, 1998:3)


“A vida cotidiana marca a relação dos valores particulares dos

indivíduos com os valores do gênero humano, mostrando ações
materializadas em atos e fatos. Hoje, neste processo da vida cotidiana,
encontramos a comunicação de massas atuando na construção e
descontrução de valores.” (Koshiyama, 1998:1)

 Ensino


“Contemporaneamente, discute-se a necessidade de considerar a

lógica sob a qual se estrutura a comunicação mediada eletronicamente
para a construção de ambientes complexos de ensino-aprendizagem. Este
fenômeno gera novas demandas de organização da escola e de seus
métodos e técnicas, como forma de superar uma estrutura linear
incorporada no seu currículo tradicional” (Henriques, 1998:1).


“Alguns professores sentem tal partilha como um abalo na

autoridade

profissional,

provocado

pelo

princípio

de

alteridade.

Interpretam tal autoridade como o exercício solitário do poder de tomar
decisões profissionais, quando na verdade não é na solidão da decisão que
ela reside, mas exatamente na competência de organizar as relações com o
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conhecimento em estudo, as relações pedagógicas, considerando
experiências, posicionamento dos aprendizes, de modo a contemplar
expectativas, traduzindo-as em objetivos desejados, capazes de significar,
de tornar envolvente o processo de ensino/ aprendizagem.” (Penteado,
1998:7)


“Considerando a potencialidade da Web, sua aplicação no apoio

e atividades de ensino também tem crescido a taxas significativas.
Atualmente existe muitos sites na Rede Internet, que disponibilizam para o
acesso público ou privados (acesso restrito), informações, cursos,
treinamentos, etc., usado a linguagem hipertexto.” (Amaral, 1998:3)


“Os professores, tanto no Ensino Superior, como nos níveis

anteriores, não podem deixar de valorizar as origens e desenvolvimento
dos sistemas de conhecimento, a história, a ciência e as artes. A tecnologia
deve ser vista como mediadora e não fim em si-mesma.” (Cortelazzo,
1998:8)


“ O ensino atual de matemática, se caracteriza por uma completa

falta de vínculo se expressa no desinteresse e no distanciamento entre o
aluno e a disciplina.” (Santos,A. 1998:1)


“O avanço científico vem, gradativamente, possibilitando o uso

da tecnologia na Educação porém, ainda é significativa a distância entre o
professor e a tecnologia. O desconhecimento do potencial e limitações
destes equipamentos em processos de ensino e aprendizagem, vem
retardando esse processo. isto não significa que nada tem sido feito nessa
área. É importante salientar que atualmente são várias as situações de
intervenção com equipamentos tecnológicos na educação. (Quiroz, 1998:1)


“Trazendo essas rápidas direções para problemática de uso de

tecnologias na educação, lidar por exemplo com a questão da linguagem
audiovisual como recurso no processo ensino-aprendizagem, significa
trazer para dentro da sala de aulas conjuntos de representações que se
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acham originariamente articulados a contextos diferentes e profundamente
diversos com o do lazer e o da educação.”(Rosado, 1998:3)


“Seguindo essa tendência, os processos científicos podem ser a

grande atração dos veículos do chamado “ensino informal”, de acordo
com Renato José de Oliveira, caracterizados pelas revistas de divulgação
científica, enciclopédias, programas de televisão, enfim e variada gama de
meios extra-escolares que constituem uma autêntica “escola paralela”
como diria Mostafa, capaz de difundir conhecimentos para um público
vasto e heterogêneo. Essa escola paralela tem características mais
democráticas do que o ensino formal, porque não se restringe aos que
estão sentados nos bancos escolares.” (Barca, 1998:9/10)


“Podemos afirmar que o ensino ainda se encontra, em muitas

escolas, ditado por um livro de texto único, especialmente em disciplinas
como História e Geografia, Ciências e Língua Portuguesa. Esse ensino é
feito na escola de uma maneira controlada, regular e com avaliações
periódicas” (Trajber, 1998:2).


“As

máquinas

podem

oferecer

conteúdos

programáticos

facilitados e revisáveis a qualquer momento imperativo, contudo os traços
humanos decorrentes de um ensino presencial conferem aos alunos uma
carga emotiva e afetiva de impacto cognitivo incalculável” (Quadros,
1998:3).

 Escola


“Por isso, a escola não pode mais ignorar o que passa ao seu

redor, bem como permanecer alheia aos meios de comunicação de massa,
sob o risco de se tornar cada vez mais criticada. (...) Considerando este
ponto de vista, sabemos que, embora reconheçam a importância dos meios
de comunicação na escola, especificamente a televisão, muitos professores
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ainda resistem a idéia de incorporar a comunicação televisiva ao cotidiano
escolar” (Esteves, 1998: 2).


“A racionalidade científica própria da cultura da modernidade

implantou, na educação, uma racionalidade estratégica, levando a escola a
fragmentar as habilidades que o sujeito deveria desenvolver até limita-las
às atividades que tinham ou têm a ver com a racionalidade técnica. Assim,
têm sido pensados os cursos de nível médio e superior. Enquanto isso, a
pós-modernidade rechaçou a escola e se aproximou definitivamente dos
meios de comunicação identificados com o novo. A impressão que ficou foi
a de que a escola nada tem a ver com a comunicação, enquanto seus
alunos e também um número considerável de seus docentes movem-se –
fora do âmbito da escola – de maneira mais ou menos importante no
horizonte da pós-modernidade.” (Soares, 1998b:9).


“Incorporando ao discurso de muitas disciplinas a partir dos

anos 70, o multiculturalismo passa a ser utilizado em distintos campos
sociais e profissionais como a política, o serviço social e a educação.
Anteriormente, contudo, ao estabelecimento das Ações Afirmativas, o
filósofo John Dewey já enunciava, em 1916, a relação entre a sociedade
pluralista e democrática e a escola (...)” (Cogo, 1998:9).


“Não haverá saídas sem uma abordagem comunicacional da

educação na escola, isso porque a falência dos paradigmas educacionais é,
justamente, obra do novo contexto de comunicação e linguagem da
chamada sociedade da informação” (Monteiro, 1998:3)


“Internacionalmente, o desafio dos gestores em educação é atrair

a comunidade para participar da vida da escola e, no sentido inverso,
levar a escola para a comunidade. Para isso, o gestor educacional deve
saber planejar e executar diferentes e adequadas estratégias de
comunicação.” (Ito, 1998:1)
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“ Um uso apurado dos meios comunicacionais por educadores

altamente capacitados pode significar uma ponte entre a escola e a
sociedade, tanto para propor novas formas de viabilizar uma socialização
de conhecimento fundamentada e instituída por professores, como para a
criação de novos espaços de debate público acerca do novo papel da
escola e do professor frente a novos desafios impostos por contingências
sociais” (Quadros, 1998:8).


“Estes grupos precisavam de textos escritos e capacitação crítica

frente ao sistema e à comunicação para alimentarem suas discussões
teóricas e, ao mesmo tempo, acessíveis ao uso prático. Esta necessidade
surgiu das comunidades paroquiais, das escolas, dos grupos sociais, enfim,
de grupos de base. De um lado, estabelecer uma postura crítica, de outro,
capacitar os leigos para ocuparem espaços, sobretudo no que se entendia
como comunicação popular e alternativa.” (Corazza, 1998:4)


“ A escola não pode se restringir à função apenas de

transmissora de conhecimentos, mas deve oferecer um ambiente onde os
alunos aprendam a aprender, onde sejam estimulados, incentivados a
desenvolver a criatividade, o racionício crítico, a iniciativa para
construírem o seu conhecimento.” (Rodrigues, 1998:1)


“A imprensa tem uma importante função social a cumprir nessa

realidade, disponibilizando seu produto, o texto escrito, de uma maneira
pedagógica para as escolas. Apresenta-se então o jornal como alternativa
não convencional de se trabalhar a leitura na educação formal.” (Trajber,
1998:1)


“Em que pese os riscos de subordinarmos o tratamento do não-

verbal à lógica da escrita, ignorando a existência e especificidade dos
códigos que significam as imagens técnicas em diferentes suportes, a
questão apresentada por Dondis permanece não apenas atual como,
igualmente, convoca a escola a reafirmar seu compromisso democrático
121

com a socialização do patrimônio socialmente produzido e que
fundamentalmente é mediado pelas linguagens.” (Barros, 1998:8)

4.4 Convergências e divergências dos discursos pesquisados

Os textos geradores brasileiros expressam, em sua grande parte, a
perplexidade diante de uma aceleração tecnológica que gera um descompasso
entre as vivências cotidianas e as práticas pedagógicas, entre o discurso escolar
ou mesmo acadêmico e as novas linguagens das mídias.
Este descompasso inicial vai distanciando a formação escolar das
necessidade reais de exercício da cidadania, sendo que as mídias e suas
linguagens estão estabelecendo mediações cada vez mais relevantes para
indivíduos e comunidades em tempos e espaços exteriores à escola, fazendo-a
perder a exclusividade como agência de promoção educacional.
Dentro deste contexto, é natural que os teóricos da Comunicação e da
Educação procurem situações de equilíbrio que privilegiem seus espaços de
prática social, respectivamente falando do universo mediático e do universo
educacional.
Aos teóricos da área de Educação, muitas vezes as mídias são
empregáveis apenas como recursos tecnológicos, ou mesmo ferramentas com
um status melhorado, estabelecendo estratégias para apreende-los dentro de
um elenco de recursos e documentos analisáveis pelos mesmos princípios da já
consagrada linguagem escrita. Esta atitude pode derivar da somatória de
algumas características ligadas à ritualização das práticas escolares ou da
dificuldade de compreender as novas tecnologias, agravadas pelo olhar
preconceituoso que insiste em excluir as mídias e suas linguagens do discurso
escolar institucionalizado.
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Sob o ponto de vista dos teóricos da área da Comunicação, uma vez
reconhecida a importância das mídias e suas linguagens nos processos de
ensino e aprendizagem, existe um claro preconceito que atribui aos
profissionais da educação uma imaginativa culpa pelas dificuldades vividas na
apropriação de categorias de mediação referenciadas nestas mídias.
Dentro destas divergências, que são originárias sobretudo do isolamento
social dos sujeitos, cujas atividades produtivas apartadas dificultam o
estabelecimento do tempo e espaço adequado para uma aproximação
interdisciplinar, existe a conversão para um campo comum de experiências de
vida, vivências mediadas cotidianamente pelas mídias. As vivências acabaram
por tocar a sensibilidade de educadores, comunicadores, profissionais da
tecnologia, lideranças comunitárias, cientistas ligados aos estudos da mente,
biólogos e outros profissionais, naquilo que existe de mais temerário para o ser
humano: a emersão de uma configuração impactante e desconhecida, que
modifica rapidamente as formas do fazer e do viver, o mundo de normas e o
mundo vivido.
A inserção da escola e das mídias em um mesmo ecossistema
comunicativo é uma experiência nova para comunicadores e educadores, pois
certamente está promovendo sua aproximação e a renovação das cultura local
e global. O sentimento de medo diante do desconhecido cede espaço para a
busca, a pesquisa, a aplicação social das descobertas organizadas segundo uma
metodologia interdisciplinar, inter-relacionando conhecimentos das áreas da
Comunicação e da Educação, para assistir as novas configurações da
sensibilidade.
A integração neste ecossistema comunicativo ainda implica em uma
formação intelectual renovada. Para os educadores, a ênfase desta nova
formação está voltada tanto para o domínio de aparatos técnicos como para a
familiarização com as linguagens das mídias para os profissionais. Para os
profissionais da comunicação, a formação buscada é aquela que enfatiza as
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teorias educacionais e as práticas sociais interdisciplinares, ensinando-os a
produzir os bens culturais mediáticos considerando as aplicações e implicações
sociais e cognitivas.
Para os comunicadores e educadores que ingressam nesta relação interrelacional e dialógica, a escola deve preparar-se para incorporar as mídias e
suas linguagens de forma dialógica e efetiva, enquanto os processos
comunicacionais das mídias não devem esgotar suas preocupações no
entretenimento descompromissado com a evolução da sociedade e com a
apropriação de conhecimentos.

A própria freqüência e estruturação dos termos conceituais pesquisados
nos textos geradores brasileiros demonstram a formação de um interdiscurso
que, construído à partir dos próprios termos freqüentes aponta que:
 A presença dos referenciais teóricos da Comunicação e Educação
vem estruturando conjuntamente os presentes processos de ensino no
espaço da escola.
 A ausência dos referenciais da Comunicação e Educação podem
separadamente desestruturar os presentes processos de ensino, que
podem ocorrer na escola ou em ambientes não escolares.
 A aproximação dos referenciais da Comunicação e Educação pode
caracterizar os presentes processos de ensino, na escola formal ou na
escola paralela.
 A inter-relação Comunicação e Educação pode renovar os presentes
processos de ensino, prescindindo da presença da escola.
Assim, a articulação dos termos conceituais no interdiscurso constatado
desenham com mais clareza as preocupações e constatações em torno da
emergência epistemológica do campo da Inter-relação Comunicação e
Educação.
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CAPÍTULO 5

5. Perfil acadêmico e profissional percebido e projetado no campo da
Inter-Relação Comunicação e Educação

A observação do processo desencadeado pela evolução tecnológica
associada às mídias e suas linguagens, assim como a mudança de modos e vida
e produção econômica, através da mudança de paradigma social determinada
pela Globalização, enfatizou progressivamente as mudanças de papéis sociais
de comunicadores, educadores e outros profissionais envolvidos nas
mediações da Cultura humana.
Conforme foi observado pela comunidade científica latina e americana,
“os educadores e comunicadores começaram a emprestar sentido político,
pedagógico e científico aos recursos tecnológicos” (Alves, P., 1988:22). Este
sentido político consolida-se na constatação de que a Cultura não é um
patrimônio genérico e homogêneo, mas uma conjunção de sistemas
simbólicos, discursos e interdiscursos, relações, espaços, tempos e posições
socio-econômicas locais, constituindo um ecossistema de identidades locais e
globais em comunicação. O isolamento ou a incapacidade de comunicar-se,
apropriando-se das mídias e suas linguagens, representa a extinção para
determinadas manifestações culturais, que perdem a identidade nas dinâmicas
da Pós-Modernidade.
Assim, o ator da Inter-relação Comunicação e Educação é um militante
da Cultura, que espera intervir nos processos de mediação, preservando a
diversidade e instrumentalizando os cidadãos para que se tornem atores sociais
e preservem seu próprio espaço de interação social.
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As características atuais destes sujeitos/atores os distinguem, por uma
série de atributos e atuações sociais, tornando-os visíveis e pesquisáveis
através dos papéis que protagonizam nas áreas educacionais, comunicacionais
e correlatas, convergindo teorias e práticas para o novo campo inter-relacional.
A partir da pesquisa desenvolvida pelo NCE, podemos elencar, entre os
atributos dos atores da Inter-relação Comunicação e Educação:
 Atributos acadêmicos: Formação superior, com predominância de
especialistas e pós-graduandos. Predominância dos cursos de
Comunicação, seguidos de outros cursos superiores, com uma parcela
menor de formação superior em Educação.
 Atributos profissionais: Envolvimento em projetos, desenvolvidos por
equipes multi-disciplinares em espaços acadêmicos, com inserção
social,

intencionalidade

educativa,

proposta

democratizante,

instrumentalização dos protagonistas através de capacitação e
educação continuada.
 Atributos pessoais: Autodidatas; pessoas preocupadas com os
impactos sociais das mídias e suas linguagens, buscando os proveitos
mais positivos para o desenvolvimento cultural e social; militantes
pela qualidade de vida e superação das limitações cognitivas da
sociedade; produtores de novas relações de trabalho nos espaços
sociais da Educação, Comunicação e áreas correlatas.
 Atributos futuros: A primeira geração auto-didata dimensionará a
formação dos profissionais em diversos níveis, para desenvolvimento
de atuação social em equipe multidisciplinar. Dentro da próxima
década, o mercado de trabalho comportará progressivamente os
profissionais

com

capacitações,

formação

técnica

secundária,

graduação e pós-graduação no campo inter-relacional da Comunicação
e Educação, que dedicar-se-ão às áreas de pesquisas teóricas e práticas
sociais (Alves, P., 1998:passim)
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Tais conclusões sobre os atributos profissionais puderam ser verificadas
nos textos geradores do I ICCE, conforme foi possível demonstrar nos itens
subseqüentes.

5.1 Os profissionais da área da Comunicação
Numa amostra muito rica e eclética de aproximações teóricas e práticas
sociais, o que os textos geradores dos pós-graduados em Ciências das
Comunicações tem em comum são as aproximações que valorizam o ser
humano, das mediações enquanto construtoras de conhecimento e superação
dos desafios da realidade. Transcendendo a idéia da essencialidade dos
suportes deste conhecimento, que são as mídias tradicionais e tecnológicas, as
Comunicações pesquisam as mediações que se estabelecem entre os seres
humanos, inseridos em suas vivências socializantes, perpetuando sua Cultura.
Esta diferenciação, que foi finalmente teorizada pela obra de Barbero, já
era intuída por diversos destes pesquisadores, que sentiram o esgotamento das
teorias Frankfurtianas e fenomenológicas na análise científica dos fenômenos
comunicacionais da atualidade. Tornara-se então praticamente impossível
estudar a realidade sem a formação de uma nova área do conhecimento,
interdiscursiva e relacional, onde conhecimentos migrados sobretudo da
Educação, mas também da Biologia, da Cibernética, da Economia, da
Engenharia, integraram uma nova forma de pensar e constituíram uma metalinguagem própria.
Os textos geradores brasileiros que compõe os anais do I ICCE foram
sondados como microcosmo profissional relevante, que espelha e revela a
realidade local em suas similaridades e diferenças com o cenário global.
Cerca de 13% dos textos geradores brasileiros indicam a presença de
profissionais com Pós-Graduação em Comunicações atuando no campo inter127

relacional, representando o grupo mais atuante e significativo do ICCE. São
freqüentemente pesquisadores, ligados às grandes universidades brasileiras e
desenvolvendo projetos acadêmicos, geralmente com inserções nas práticas
sociais educacionais ou comunicacionais.
Outros 12% dos profissionais apontados nos

dos textos geradores

brasileiros possuem graduação em Comunicações, compartilhando o segundo
lugar em freqüência com o grupo que possui formações superiores que não
estão inseridas nas áreas da Comunicação e da Educação.
Integrados às equipes que desenvolvem os projetos descritos nos textos
geradores brasileiros, estão ainda 7% de profissionais técnicos de nível médio
em Comunicações, que são considerados essenciais para a operacionalização
de diversas ações envolvidas nas práticas sociais.
Constituídos como um grupo, os profissionais de Comunicação
caracterizaram-se nos textos geradores brasileiros conforme a informação do
gráfico seguinte.
Profissionais de Com unicação
22%

40%

1
2
3

38%

1
2
3

Profissionais de Comunicação
Pós-Graduação em Comunicações
Comunicações – curso superior
Comunicações – nível médio (técnico)

40%
38%
22%
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É importante salientar que a predominância de profissionais da
Comunicação não é só determinada por uma tendência mundial, claramente
relatada nos textos geradores do I ICCE. No caso brasileiro, também houve
uma influência por parte da organização do evento, já que os protagonistas
locais foram articulados e coordenados por Ismar de Oliveira Soares, que é um
comunicador por formação.

5.2

Os profissionais da Educação
Vencendo a tecnofobia de seus pares, os profissionais da área da

Educação apresentaram em seus textos geradores a preocupação com os
processos de aprendizagem, enfatizando que os mesmos estão acontecendo
progressivamente fora das instituições educativas tradicionais, cada vez mais
vinculados às mídias e suas linguagens. Assim, não foi apenas discutida a
presença

das

mídias

nos

processos

de

ensino-aprendizagem,

mas

principalmente as novas funções presentes e futuras da escolarização, para a
vida dos estudantes e sua formação para o exercício pleno da cidadania.
Aos educadores do presente e futuro estão reservados novos papéis
sociais, que incluem a descida da cátedra e o trabalho cooperativo com os
educandos, ou em equipes multidisciplinares, considerando novas estratégias
pedagógicas que contemplem a alfabetização para as diversas linguagens das
mídias, assim como a capitalização dos conhecimentos veiculados por estas
linguagens e seus suportes para as instituições educativas.
Considerada como verdadeira vitrine social da emergência da Interrelação Comunicação e Educação, a escola se caracteriza como palco onde se
descortinam os mais representativos conflitos entre o pensamento educacional,
os discursos da educação formal e o advento da interação informativa e da
alfabetização midiática.
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A amostra de textos geradores brasileiros demonstra que a maior
preocupação com o campo inter-relacional é a dos professores do ensino
básico e fundamental. São os professores do Magistério os profissionais
observados com mais freqüência, em cerca de 09% dos textos geradores,
motivados pelas contingências clarificadas em suas práticas pedagógicas.
Mais distantes da escola, os pós-graduados em Educação representam 7%
dos profissionais observados nos textos geradores, articulando um discurso de
muita desconfiança em relação aos comunicadores. Quando se relatam ao
trabalho conjunto, quase sempre colocam-se em um papel de comando,
reduzindo o papel do comunicador a operacionalização ou tradução do
discurso escolar para as linguagens das mídias. O favorecimento da
aproximação profissional foi propiciado, contudo, pelas teorias construtivistas
e sócio-interacionistas, que estão comprovando sua efetividade nas práticas
educacionais da atualidade.
Quanto

aos

profissionais

graduados

em

Educação

(Pedagogia)

observados na amostra brasileira, com cerca de 06% de incidência, também
pareciam estar mais interessados em obter capacitação e treinamentos nas
práticas comunicativas e no manejo das novas tecnologias, sem envolver-se no
entanto com as teorias e os profissionais da Comunicação e das áreas
tecnológicas. Esta postura rígida em relação às mudanças ditadas por um novo
paradigma

de

mediações

tecnologicamente

mediadas

permeia

hegemonicamente os trabalhos, por que o educador teme a descaracterização
de sua atividade e o comprometimento de sua missão social. Do ponto de vista
das políticas públicas, esta resistência dos pedagogos tem sua razão de ser, já
que determinadas ações governamentais envolvendo a Educação Pública e as
novas tecnologias apenas visaram impressionar o imaginário popular, obtendo
ganhos políticos sem uma alteração representativa nas práticas educativas,
muitas vezes agravando a problemática da escola.
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Os profissionais que possuem Licenciatura, isto é, que cursaram um
conjunto de matérias habilitadoras às práticas pedagógicas após concluírem os
conteúdos essenciais de seus cursos superiores, forma observados em 04% dos
textos geradores brasileiros. Pelo fato de possuírem uma formação
diversificada, concentraram-se predominantemente nas questões relativas as
práticas pedagógicas voltadas para conteúdos programáticos específicos,
incluindo os conhecimentos das mídias e suas linguagens de forma mais
amigável, muito embora enfatizando um caráter instrumental que relembra os
paradigmas da Educação tradicional.
A distribuição do conjunto dos profissionais da Educação, está descrita
visualmente no seguinte gráfico.

Profissionais de Educação
15%
34%
22%
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2
3
4

29%

Profissionais de Educação
1
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4

Magistério médio
Pós-Graduação em Educação
Pedagogia – curso superior
Licenciatura

34%
29%
22%
15%
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5.3

Os profissionais com formações diversificadas
As características de interdiscursividade e transdisciplinaridade inerentes

à Inter-relação Comunicação e Educação amplificam o fenômeno relacional
para outros campos do conhecimento, causando a convergência de interesses
de diferentes áreas do conhecimento e da atuação de seus profissionais,
aglutinados em equipes de projetos transdisciplinares.
Trabalhando à partir da vertente da Gestão Comunicativa, diversos
profissionais migram de suas atividades originais para projetos tematizados
que envolvem responsabilidade social. Os principais eixos temáticos destes
projetos transdisciplinares são: inserção de novas tecnologias nas práticas
pedagógicas; a melhoria das relações humanas, defesa de direitos civis de
grupos minoritários,

preservação cultural e ambiental, difusão cultural e

educacional através da educação à distância, combate às drogas aos hábitos
prejudiciais à saúde, ética social em processos comunicacionais e
educacionais, inclusão e acessividade para portadores de necessidades
especiais.
Predominantemente, estes projetos são organizados para atender as
necessidades sociais, através da manutenção dos chamado Ecossistema
Comunicacional , conceito introduzido no debate sobre o campo interrelacional por Jesus Martin Barbero (apud Soares, 2001:19) . O
amadurecimento deste conceito vem de encontro as teorias desenvolvidas
desde o início das tecnologias comunicacionais, que propõe a Comunicação
enquanto ambiente, como “tessitura onipresente que envolve o ser e o estar do
mundo na atualidade, como uma segunda natureza que trança a sociabilidade
contemporânea” (Rubim in Dowbor, 2000:83). Em 1922, Walter Lippman
publicou a obra Public Opinion, onde já definiu as representações emanadas
das comunicações como sendo pseudo-ambientes, que se interpunham entre o
homem e o seu ambiente real (Rubim in Dowbor, 2000:83). Não trata-se de
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afirmar

a

ambivalência

ou

falseamento

provocado

pelo

fenômeno

comunicacional, mas a geração de uma nova camada geo-tecno-social,
necessária e sobreposta as demais camadas socio-culturais já existentes na
sociedade humana. Abraham Moles aprimorou esta concepção, através do
estudo das mídias e suas linguagens em emergência, definindo a Ecologia da
Comunicação (apud Rubim in Dowbor, 2000:83). Desta forma, as mídias e
suas

linguagens

estão

inseridas

na

vida

humana,

progressivamente

introduzindo modificações espaciais, temporais, perceptivas, e aumentando a
complexidade da socialização.
Apropriando as percepções desenvolvidas por Antônio Gramsci, em seus
estudos sobre os intelectuais e a organização da cultura, que elabora além da
lembrada diferenciação dos intelectuais tradicionais e orgânicos, uma outra
tipologia elucidativa da questão multidisciplinar nos projetos ligados à
Cultura. Gramsci considera imprescindíveis para existência de um sistema
cultural vivo a presença articulada de intelectuais criadores, organizadores e
transmissores. Os intelectuais criadores seriam predominantemente artistas e
cientistas, os organizadores seriam os gestores e produtores culturais e os
transmissores seriam os educadores e comunicadores. Quanto aos últimos,
Gramsci referiu-se aos comunicadores como jornalistas, já que as mídias ainda
se encontravam em uma fase inicial de desenvolvimento em sua época
(Rubim, 2002:26).
Assim, a complexificação da Cultura, enquanto fenômeno social
estruturante do conhecimento, dos saberes e das vivências humanas,
necessariamente demanda três movimentos e sua organicidade: a criação, a
organização e a transmissão. Compreendendo estes três momentos dentro da
teoria das mediações, torna-se claro que os projetos culturais só podem atingir
a sua plenitude se articularem os três tipos de profissionais necessários a esta
movimentação, ou seja, constituindo equipes transdisciplinares.
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Dentro desta mesma lógica, o Gestor de Processos Comunicacionais não
será necessariamente um comunicador de formação, mas poderá ser um
profissional egresso de qualquer outra área do conhecimento, que agregue
habilidades e competências necessárias para a articulação de equipes
transdisciplinares, com atuação em projetos de responsabilidade social como
os exemplificados anteriormente.
Assim, não é tão surpreendente que, com o crescimento do Terceiro
Setor no Brasil, uma grande parte dos profissionais graduados envolvidos com
projetos de responsabilidade social busquem o referencial teórico da Interrelação Comunicação e Educação, sendo que empatam em freqüência de
aparição nos textos geradores com os comunicadores graduados, na média de
12%.

Os profissionais pós-graduados egressos de outras áreas do

conhecimento aparecem em 08% dos textos geradores, muitas vezes tendo
sido os pesquisadores

redatores dos mesmos. Muitos protagonistas dos

projetos, práticas pedagógicas e outras ações sociais descritas nos textos
geradores tem formação técnica em outras áreas do conhecimento, tendo
aparecido em 05% dos textos geradores.
A distribuição do conjunto dos profissionais egressos de outras áreas do
conhecimento, que não as ciência da Comunicação e da Educação, está
descrita segundo o gráfico que se segue.
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Profissionais de Outras Áreas
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Profissionais de Outras Áreas
Outros cursos superiores
Outras pós-graduações
Outros cursos técnicos

49%
33%
18%

As capacitações profissionais

A caracterização da inter-relação Comunicação e Educação como campo
de intervenção social pode ser cada vez mais importante, pois a complexidade
das novas exigências profissionais, que acompanham as novas formas de
produção e socialização determinadas pelo contexto Pós-Moderno da
Sociedade da Informação,

serão essenciais para a formação dos novos

profissionais que atenderão estas contingências emergentes. Já existe uma
primeira geração de profissionais atuantes no campo, que tem estruturado
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todo um sistema de capacitações, para que as ações sociais derivadas de suas
aproximações teorias possam ser desenvolvidas, em projetos de intervenção
social que vão se estruturando de forma transdisciplinar.
Estes profissionais, conforme a caracterização dada nos textos geradores
do ICCE e outros documentos da época, possuem uma série de atributos em
comum, dentre os quais está a inserção em projetos de pesquisa e ações
voltados para a intervenção social. São pessoas que tiveram de agregar vários
conhecimentos de forma transdisciplinar, repensando a complexidade da
Cultura e suas mediações, geralmente na faixa etária dos 45 anos, isolados de
outros profissionais com os atributos necessários ao desenvolvimento do
trabalho a que se propõe. Com a finalidade de desenvolver capacidades e
competências nas equipes, de forma organizada e rápida, estes profissionais
tem recorrido com freqüência a organização de cursos de capacitação.
Para o atendimento de necessidades imediatas, os cursos de capacitação
são sempre muito rápidos, voltados para as práticas e dimensionados para a
habilitação de profissionais em serviço. Geralmente são desenvolvidas através
de convênios entre a Universidade e os sistemas educacionais, o que não
exclui outros

tipos

de

iniciativas,

como a

de

Organizações

não

Governamentais e grupos sociais.
Os cursos de capacitação, organizados em diferentes níveis e voltados para
a prática de ações culturais envolvendo as mediações, na presença ou ausência
das mídias e suas linguagens, tiveram aparições freqüentes nos textos
geradores brasileiros. A capacitação de professores do ensino fundamental e
médio apareceu em 10% dos textos geradores. Em seguida, a capacitação
voltada para Pedagogos apareceu em 04% dos textos geradores.
Pela caracterização das problemáticas como predominantemente inseridas
na escola, que é o espaço social privilegiado de observação do campo interrelacional emergente, não são tão privilegiadas as capacitações voltadas para
os profissionais da Comunicação. Apenas em 02% dos textos geradores
136

aparecem as capacitações para os comunicadores de nível médio (técnico),
enquanto aproximadamente 01% dos textos contemplam a capacitação de
comunicadores graduados.
A caracterização das capacitações e a conformação de seu conjunto está
descrita segundo o gráfico que se segue.
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5. 5
A caracterização do Educomunicador enquanto profissional
materializador do campo da Inter-relação Comunicação e Educação
A constatação da emergência do novo campo acadêmico e profissional da
Inter-relação Comunicação e Educação conduziu à discussão

acadêmica

ocorrida no I ICCE para uma questão de ordem logística e pragmática: a
identificação dos sujeitos/atores do campo, sua formação necessária, sua forma
de atuar socialmente.
Dentre várias aproximações apresentadas, grande parte dos pesquisadores
participantes do I ICCE apenas constatou a necessidade da capacitação de
profissionais para o atendimento da demanda reprimida, provocada pelas
necessidades educacionais e comunicacionais geradas no processo de
socialização em sua complexidade crescente, devido ao advento das mídias
eletrônicas de suas linguagens.
Alguns

autores

latino-americanos,

assim

como em outros países de língua Portuguesa ou
Espanhola, adotaram o termo educomunicador
para identificar o profissional especialmente
formado para a atuação no campo, apontando para
uma futura formação acadêmica e profissional
autônoma. Este termo está inserido no referencial
gerado pelas pesquisas de Mário Kaplun e
apresentado no ICCE nos textos geradores de
Patrícia Horta Alves, Denise Cogo, Alexandrov
Patrícia Horta Alves
Vladimir
Peña
Ramos,
Geneviève
Jacquinot, Tania Maria Esperon Porto e Ismar de Oliveira Soares.
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A pesquisadora Denise Cogo é
doutora em Ciências da Comunicação,
exercendo o ensino e a pesquisa
universitária na região sul do Brasil. No
texto

gerador

Comunicação
Denise Cogo

“Educação
e

para

a

Multiculturalismo”

(Cogo, 1998), utiliza-se dos termos

educomunicador e educomunicativos, respectivamente designando o ator e os
processos da inter-relação Comunicação e Educação, utilizando-se do
referencial desenvolvido pelo pesquisador brasileiro Ismar de Oliveira Soares,
evoluído à partir das idéias iniciais de Mário Kaplun. Segundo Denise Cogo, o
“Multiculturalismo impõe, inicialmente, a revisão das concepções de cultura
que orientam os nossos projetos de educação para a comunicação,
questionando, de um lado, o conceito essencialista de cultura ou, ainda, a
dissociação

entre

dimensões

culturais

presentes

nos

processos

educomunicativos”. Para Cogo, a educação para a comunicação remete
também ao referencial teórico desenvolvido na pesquisa de Ismar de Oliveira
Soares, como área concreta de intervenção social que constitui-se em uma das
materializações do campo da educomunicação (Soares, 1999c:12). Além deste
referencial, também se utiliza de autores como Canclini, Canevacci, Dosse,
Gonçalves, Ianni, Laiara, Barbeiro, McLaren, Moran, Oliven, Sacristán,
Santos, Morin, Toda, Todorov, Velho, e outros (Cogo, 1998: passim).
Também utilizando o referencial gerado pelas pesquisas de Ismar de
Oliveira Soares, a pesquisadora Tânia Maria Esperon Porto, também atuante
na região sul do Brasil, utiliza o termo educomunicador para identificar o ator
da inter-relação Comunicação e Educação (Porto, 1998: 4). Porém, define este
ator como um professor qualificado para a utilização ativa e crítica das mídias,
limitando também o

tempo e espaço da inter-relação Comunicação e
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Educação ao ambiente escolar, na educação formal presencial (Porto,
1998:passim). Esta visão parcial das possibilidades geradas pelo novo campo
está relacionada a restrição das leituras da pesquisadora aos autores mais
antigos, como Freire, Gutierrez, Ferrés e Babin, que enfatizaram em suas obras
a vertente da educação para a comunicação, assim como textos mais recentes
que seguem nesta vertente, de autores como Maria Felismina de Rezende
Fusari e Heloisa Dupas de Oliveira Penteado (Porto, 1998:passim).
O pesquisador mexicano Alexandrov Vladimir Peña Ramos é mestre em
Tecnologia Educativa, sendo autor e coordenador do programa de Educação
para os Meios, dirigindo-o da Subsecretaria de Serviços educativos para o
Distrito Federal. No texto gerador “Apropiacíon y uso de los medios de
comunicación en el aula: el profesor como educomunicador”, aborda a
proposta de formação do educomunicador (Ramos, 1998: passim), entendendo
o mesmo como o profissional da Educação que seja capaz de se relacionar
emotiva e culturalmente com as mídias, também relacionando os conteúdos
escolares com as linguagens e suportes midiáticos (1998: 1). Concentrando o
conteúdo do texto na proposta de capacitação específica para o professor
educomunicador, Ramos não detalha as fontes de pesquisa que geraram os
conceitos e juízos utilizados para seu trabalho.
A conceituação de educomunicador

documentada pelo pesquisador

brasileiro Ismar de Oliveira Soares considera sobretudo a visibilidade social da
aproximação teórica, que é possível devido à natureza relacional do campo. A
partir da consideração da vertente da gestão dos processos comunicacionais
como a área componente mais pragmática da inter-relação Comunicação e
Educação, Soares define os educomunicadores como “especialistas que
aplicam intencionalidade educativa ao uso dos recursos e processos da
Comunicação a partir das perspectivas da Gestão da Comunicação nos
espaços educativos, o que inclui tanto a produção e uso dos recursos da
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informação nas práticas educativas presenciais e a distância, quanto a
formação ou capacitação para o manejo dos meios de comunicação e para a
recepção ativa e organizada das mensagens” (Soares, 1998b:03), sem contudo
excluir outras definições complementares, determinadas pelos processos
educomunicativos em suas peculiaridades.
Segundo Jorge Huergo, o campo da Inter-relação Comunicação e
Educação padece de algumas confusões, que impedem a caracterização de seus
sujeitos/atores, dificultando muito o estabelecimento de uma formação
profissional específica. Como trata-se de um campo transdisciplinar, existe
uma certa confusão entre:
 As práticas profissionais de Comunicação (comunicacionais por
excelência) e as de Educação (educacionais por excelência);
 As práticas sociais da Comunicação ( através das quais os sujeitos se
vinculam) e da Educação (através das quais os sujeitos se liberam e
expressam);
 A intercombinação entre as noções ainda em delimitação e os conceitos
já delimitados, na construção do discurso da Inter-relação Comunicação e
Educação (Huergo, 1997: 28-29).
A exemplo do estabelecimento social de outras formações acadêmicas e
profissionais, historicizadas nas formas de produção e socialização da
humanidade, a teorização da inter-relação Comunicação e Educação já traz em
seu bojo a discussão sobre a existência e formação dos seus sujeitos/atores,
que organizarão, criarão ou difundirão suas teorias e práticas inseridas na
Cultura.
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CAPÍTULO 6

6. As pesquisas, projetos e capacitações descritos nos textos geradores
brasileiros
Os textos geradores brasileiros produzidos para o I ICCE explicitam dois
fatores importantes para o conhecimento do amadurecimento do campo da
inter-relação Comunicação e Educação no Brasil: o desenvolvimento de um
referencial teórico próprio e ressignificado e a sua aplicação em pesquisas,
projetos e práticas socialmente inseridas.
Trabalhando de forma transdisciplinar, imbuídos de responsabilidade
social, buscando a articulação de recursos materiais, humanos e financeiros
através do estabelecimento de parceiras, os profissionais do campo interrelacional estão atuando e preparando um novo campo de formação
profissional para as próximas gerações de brasileiros, sob o advento global das
mídias e suas linguagens.
Entendendo as vertentes ou áreas teorizadas por Ismar de Oliveira Soares
como premissas que permitem a compreensão da Inter-relação Comunicação e
Educação através das práticas sociais, estas foram utilizadas para a
organização dos discursos contidos nos textos geradores brasileiros, como
forma de agrupar as contingências e interesses.
A análise quantitativa destes projetos e capacitações, descritos nos textos
geradores

brasileiros,

aponta

para

a

presença

das

vertentes

da

educomunicação, à razão de:
 Educação para a Comunicação – 25%
 Mediação tecnológica – 37%
 Reflexão Epistemológica – 14%
 Gestão de Processos comunicacionais – 24%
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A distribuição da produção dos textos geradores no território brasileiro,
embora não homogênea em número,

ofereceu a possibilidade de

conhecimento das contingências locais de todo o território. A maior
concentração geográfica de produção dos textos foi o eixo Rio/São Paulo, o
que

se

justifica

tanto pela

concentração de

recursos

econômicos,

comunicacionais e educacionais nesta região, como também pela realização do
próprio I ICCE na capital paulista.
A distribuição geográfica da produção dos textos geradores brasileiros
pode ser caracterizada através do seguinte gráfico:

Estado brasileiro de procedência dos textos geradores
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04%
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03%
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A vigência das quatro vertentes foi observada nos materiais oriundos dos
vários estados brasileiros assim representados no I ICCE. Conforme pode ser
devidamente observado nos gráficos expostos à seguir, cada estado apresentou
a presença das quatro vertentes da educomunicação em diferentes proporções,
devido às contigências educacionais e comunicacionais locais.
Seguindo a concentração dos textos no território brasileiro, temos as
seguintes proporções das vertentes por estado:

Vertentes da Educomunicação
São Paulo
22%

25%

1
2
3
4
20%

33%

1
2
3
4

Vertentes da Educomunicação – estado de São Paulo
Educação para a Comunicação
Mediação tecnológica
Reflexão epistemológica
Gestão de processos comunicacionais

25%
33%
20%
22%
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A distribuição homogênea dos textos geradores paulistas nas quatro
vertentes da Educomunicação não se deve somente a maior produção de
textos, mas principalmente ao avanço das práticas e pesquisas teóricas entorno
do campo, assim como a produção da equipe de pesquisadores do NCE na
capital de estado na época do I ICCE.

Vertentes da Educomunicação
Rio de Janeiro
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4
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1
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4

Vertentes da Educomunicação – estado do Rio de Janeiro
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Reflexão epistemológica
Gestão de processos comunicacionais

26%
53%
05%
16%
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A predominância da vertente da mediação tecnológica no estado do Rio
de Janeiro é efeito dos grandes investimento federais na aquisição de
equipamentos tecnológicos para as escolas da rede pública na época do I
ICCE, que gerou uma reflexão dos profissionais envolvidos com a educação
presencial.
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A grande expansão das Organizações não Governamentais atuantes ou
sediadas no Distrito Federal gerou uma maior contingência de projetos e
práticas inseridas nas vertentes da gestão de processos comunicacionais e
educação para a comunicação.

Vertentes da Educomunicação
Minas Gerais
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À exemplo do contexto do estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais
também recebeu grandes investimentos federais voltados para a equipagem
tecnológica das escolas públicas, o que gerou uma reflexão dos educadores
locais, sobre as ações que trariam o melhor proveito destes equipamentos, com
adequação as necessidades e contingências locais.
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O equilíbrio entre as vertentes da educação para a comunicação e da
gestão de processos comunicacionais no Paraná se dá por razões diferentes do
que ocorre no Distrito Federal, que apresentou resultado semelhante. Esta
polarização das vertentes é determinanda aqui por uma gestão politizada da
educação no estado, que gerou articulações comunicacionais entre a classe dos
professores.
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Os textos geradores catarinenses descreveram as experiências envolvendo
a mediação tecnológica, clarificando que tratava-se de uma novidade nas
práticas educativas que somou-se positivamente a uma estrutura escolar que
abriu-se para a experimentação.
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A produção dos textos geradores amazonenses polarizou-se entre as
vertentes da mediação tecnológica e a gestão de processos comunicacionais,
tanto pela presença das Organizações não Governamentais ocupadas com a
preservação da selva amazônica, quanto pela sua tradição nacional em
profissionalização na área de informática.
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No Ceará, os textos geradores polarizaram-se nas vertentes da mediação
tecnológica e gestão de processos comunicacionais devido as demandas
educacionais voltadas para a empregabilidade da população, que está buscando
alternativas para a educação continuada de adultos que já trabalham.
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O equilíbrio das vertentes da educomunicação na amostra dos textos
geradores do Rio Grande do Sul se deve as pesquisas acadêmicas e práticas
inseridas em projetos de extensão, desenvolvidos pelas universidades públicas
deste estado.

6.1

Área da reflexão epistemológica
A sistematização dos textos geradores da área de reflexão epistemológica

consideraram o trabalho dos pesquisadores acadêmicos, que enfatizaram em
seus discursos as questões relativas aos juízos, conceitos e meta-linguagem do
campo inter-relacional emergente.
O Brasil é comprovadamente pioneiro na constatação relacional da
Comunicação e Educação, como é verificável na produção intelectual do
educador Paulo Freire e, anteriormente, na produção e verbalizações do
comunicador Roquette Pinto. Antes mesmo do surgimento da televisão,
Roquette Pinto já teorizava sobre a função educativa dos bens culturais
midiáticos, gerando uma postura ética e progressista que influenciou quase um
século de comunicações do Brasil. Numa justa homenagem àquele que
concebeu o conceito de rádio e televisão educativas, a “Associação de
Comunicação Educativa Roquette Pinto” desenvolve importantes projetos de
grande impacto na Educação Brasileira (Faller, 1998:passim), como a “Rede
Brasil de Televisão” (televisão educativa aberta via satélite); “TV Escola”
(televisão educativa fechada via satélite); “Salto para o futuro” (capacitação
para professores veiculada na TV aberta) (Faller, 1998:passim). Participando
da coordenação da Associação, Ester Faller considera que o uso de
modalidades educacionais presenciais e à distância conjugadas ajudam
sobremaneira na melhoria da qualidade do ensino do país.
Utilizando o termo educomunicador para denominar o ator das práticas e
pesquisas sobre a inter-relação Comunicação e Educação, Denise Cogo
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(1998:13) define que a função deste ator consiste em pensar a própria
produção e veiculação da cultura nesta área em que a Comunicação e a
Educação se encontram. Propõe, como linha de pesquisa e trabalho, a
Educação para a Comunicação intercultural, onde o debate multicultural vem
somar para enriquecer a visão anterior de educação para os meios.
Emergente dos movimentos populares religiosos e laicos, a inter-relação
Comunicação e Educação se fez presente inicialmente nos espaços de
Comunicação Religiosa e de Comunicação Popular, dando origem a cursos de
formação para professores, comunicadores, assim como agentes de
evangelização brasileiros. Helena Corazza (1998:5-6), constrói por exemplo o
seu texto gerador descrevendo as práticas de capacitação do SEPAC (Serviço
à Pastoral da Comunicação da Igreja Católica Apostólica Romana) instituição
nascida a partir da assessoria do pesquisador acadêmico Ismar de Oliveira
Soares, no início dos anos 1980 . Relacionando as práticas e os investimentos
sociais a concretização das propostas do “Concílio Vaticano II”, o SEPAC
oferece cursos de capacitação para evangelizadores , leigos,

membros da

Pastoral da Comunicação, assim como um curso em nível de Lato Sensu em
convênio com a Universidade São Francisco, denominado “Curso de
especialização teórico- prático de comunicação social”. Corazza relata que,
até o ano de 1998, já haviam sido produzidas 120 monografias finais, redigidas
por alunos da referia especialização, grande parte das quais voltadas para a
Inter-relação Comunicação e Educação (Corazza, 1998:6).
Na corrente teórica que aproxima as Artes da inter-relação Comunicação
e Educação, Elza Ajzemberg (1998:4) propõe a formação de equipes
multidisciplinares,

que

atuariam

em

intercâmbios

universitários

e

educacionais, tendo por objetos os bens culturais que possuem ao mesmo
tempo caráter científico e artístico. Através do conceito de pensar criativo
desenvolvido

por

Goethe

(Ajzemberg,

1998:passim),

é

proposta

a

interdisciplinaridade entre as ciências, a tecnologia e Arte, representando a
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abertura de novos caminhos de evolução do conhecimento humano. Os objetos
de observação desta pesquisa inter-disciplinar e suas aplicações seriam as
mídias, enquanto suportes e linguagens, incluindo desde as mídias
convencionais até as mídias eletrônicas.
Como forma de superar a estrutura linear incorporada no currículo da
educação tradicional, que não corresponde à realidade das vivências da
humanidade contemporânea, os pesquisadores da Comunicação e Educação
discutem a necessidade de considerar a lógica sob a qual se estrutura a
linguagem das mídias, para a construção de ambientes complexos de ensinoaprendizagem (Henriques, 1998: passim). Para Márcio Simeone Henriques, o
desenvolvimento da comunicação mediada corresponde historicamente às
diferentes formas de se organizar a tarefa educativa na sociedade (Henriques,
1998: 01). Para a pesquisadora Maria Leoneire da Costa Oliveira, o ensino a
distância desenvolvido sob o advento das novas tecnologias da Comunicação
envolve não só a descentralização do saber, mas a necessidade da integração
de diversas áreas do conhecimento, visando equacionar os novos desafios
intertextuais emergentes do cenário sócio-cultural (Oliveira, 1998: passim).
Através de sua inegável contribuição mundial ao ensino da matemática
as pesquisas sobre a cibernética pedagógica, assim como o seu engajamento
na equipe de formação do Massachussets Institute of Tecnology – MIT, o
pesquisador Oswaldo Sangiorgi tem se destacado mundialmente em suas
contribuições ao desenvolvimento da inter-relação Comunicação e Educação.
Sob o novo contexto político e social da Globalização, o pesquisador acredita
que a aplicabilidade que a cibernética pedagógica já possuía no Primeiro
Mundo, na ocasião do ICCE, poderia e deveria ser estendida aos países em
vias de desenvolvimento, otimizando os sistemas já existentes da educação
presencial e distancial, trabalhando a acessividade dos conhecimentos para
todas comunidades e democratizando “o ótimo” (Sangiorgi, 1998: passim).
Sob esta aproximação, o pesquisador busca a igualdade do direito de aprender
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entre todos os seres humanos organizados socialmente, trazendo o progresso
intelectual e científico sem o deslocamento do cidadão de sua comunidade e
cultura, sem no entanto entrar nos méritos da influência da introdução destes
conhecimentos nas culturas locais.
Sendo uma área emergente do conhecimento que tem as suas vertentes
originárias e verificáveis nos movimentos sociais, não é possível estudar a
inter-relação Comunicação e Educação

sem entender sua vinculação aos

próprios valores da sociedade. Estes valores, que se estruturam em função da
normalização da vida em sociedade, do respeito ao indivíduo e a sua
organização em grupos sociais, assim como ao pleno exercício de sua
cidadania, estão diretamente vinculados às formas de produção, portanto à
economia e à evolução tecnológica. Concentrando-se na questão da ética do
discurso publicitário, que encontra-se inserido na sociedade através de
diferentes linguagens das mídias, a pesquisadora Mariângela Machado Toaldo
(1998: passim) presume que o respeito aos direitos do indivíduo e de seu
grupo social deve nortea-lo. Assim, a ética e o comprometimento com o bem
estar da sociedade devem ser prioritários aos simples ganhos financeiros
derivados do discurso publicitário, garantindo a qualidade de vida para todos
os consumidores.

6.2

Área da gestão de processos comunicacionais
A sistematização dos textos geradores da área da gestão de processos

comunicacionais considerara o trabalho dos profissionais que organizam,
articulam, preparam equipes e grupos de profissionais para incremento do
ecossistema comunicativo em diferentes instituições, sempre visando que as
mediações culturais se efetivem com o progresso cognitivo dos protagonistas,
em processos de ênfase educativa.
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Os contrastes entre um ensino sistematizador da transmissão de
conhecimentos especializados e das mídias e suas linguagens como um
conjunto desburocratizado de transmissão de conhecimentos transnacionais
nortearam o projeto da “Gestão da Comunicação no espaço educativo”.
Utilizando os conhecimentos teóricos e práticos da já emergente inter-relação
Comunicação e Educação, os estudos brasileiros do pesquisador Ismar de
Oliveira Soares introduziram neste universo teórico a equalização das teorias
administrativas, estruturando um curso capacitador em nível de Lato Sensu,
com sua freqüência e aproveitamento possível à todos os profissionais
graduados interessados (Soares,1998b: passim).
Comunicação

no

espaço

educativo

As práticas da Gestão da

compreendem

um

conjunto

de

procedimentos voltados para “detectar o coeficiente educacional de cada
prática pedagógica (...); planejar e implementar ações comunicativas [em
ambientes educacionais diversos] (...); produzir, na prática pedagógica, a
análise do sistema massivo dos meios de comunicação(...); colaborar para que
os educadores e os educandos se apoderem – conceitual e praticamente – dos
recursos da comunicação” ( Soares, 1998b: 16-17).
Assim como os pesquisadores brasileiros buscavam a renovação da relação
ensino-aprendizagem através da inserção das mídias e suas linguagens,
também houve uma séria reflexão sobre as novas formas de gestão educacional
e comunicacional, buscando a participatividade, a cooperação, a valorização
do elemento humano inserido em sua comunidade e no exercício pleno de sua
cidadania. A atuação de uma equipe multidisciplinar na gestão educacional do
estado do Paraná, no governo Jaime Lerner, que estava no seu terceiro ano em
1998, é exemplarmente descrita pelas pesquisadoras Glaci Gottardello Ito e
Myrian Regina Del Vecchio (Ito, 1998: passim).

Com base na gestão

participativa das informações educacionais nas mídias locais, envolvimento
comunitário, valorização dos professores, acessividade e sucesso do alunado,
houve uma reformulação do ensino do estado, baseada nas diretrizes e bases
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propostas pela nova LDB (Ito, 1998: 2-3). O primeiro passo foi a criação de
canais de comunicação direta com os diferentes segmentos da comunidade
escolar, através de três “newsletters” mensais: o “Jornal da Educação”; o
“Jornal Direção”; o “Jornal das APMs” (Ito, 1998: 3). O ponto fundamental
destes três veículos foi a publicação de estudos de caso comparativos (Ito,
1998: 4). Como resultado da realimentação proporcionada pela linha de
diálogo destes veículos, foram tomadas diversas medidas administrativas
educacionais e também foi gerada uma série de teleconferências na TV
educativa, com a participação ativa da comunidade (Ito, 1998: 6).
Outras formas de renovação do ambiente educacional através da utilização
das linguagens das mídias está na proposta de Adriana Mortara Almeida
(1998: passim) , que busca através da gestão das relação museu e escola,
novas formas de mediação para os recursos audio-visuais presentes no
ambiente escolar ou no ambiente educativo museológico. Considerando que a
ação educativa junto à exposição museológica ou artística pretende criar
mensagens (Almeida, 1998: 02), estuda as três ordens de sentido geradas nas
mídias: analógicas, lingüísticas e metonímicas. Através da mediação, os
sentidos são geridos e a mensagem da exposição se constrói, alfabetizando e
desenvolvendo competências diferenciadas (Almeida, 1998: 08).

Equipe de Doutores responsáveis pelo Curso “Gestão de Processos Comunicacionais” e
pela Revista “Comunicação e Educação” – da esquerda para a direita, (1)Cristina Costa,
(2) Maria Immacolata Vassalo Lopes, (3) Roseli Fígaro, (5) Adilson Odair Citelli, (6)
Maria Aparecida Baccega.
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Para superar o ranço de uma educação tradicional, incapaz de dar conta do
espaço da inter-relação Comunicação e Educação, Maria Aparecida Baccega
descreve a veiculação da Revista “Comunicação e Educação” (Baccega,
1998:4), um periódico com a proposta de aliar as teorias e práticas na “Gestão
de Processos Comunicacionais”, através da gestão da veiculação e
intercâmbio de informações sobre a Inter-relação Comunicação e Educação.
Alinhadas na mesma aproximação teórica e prática, estão as pesquisas e ações
do Núcleo de Comunicação e Educação da Escola de Comunicações e Artes
da Universidade de São Paulo – NCE (Baccega, 1998: 3-4), assim como o
Curso “Gestão de Processos Comunicacionais”, ministrado em nível de Lato
Sensu . Iniciativas de visibilidade nacional, tanto o periódico como o curso
sobreviveram e continuaram em pleno funcionamento até a data desta
pesquisa, provando a realidade do atendimento de uma demanda antes
reprimida de educadores, comunicadores e outros profissionais atuantes neste
campo inter-relacional.
6.3

Área da mediação tecnológica
A sistematização dos textos geradores da área da mediação tecnológica

consideraram as contingências e aumento da complexidade da socialização e
dos processos formais de ensino e aprendizagem, inseridos na evolução
tecnológica das mídias e suas linguagens.
Desenvolvendo um elenco historiográfico dos projetos de aplicações
tecnológicas à educação no Brasil, Josias Ricardo Hack

(1998: passim)

aprimora a idéia de educação a distância, das formas assistencialistas
praticadas em seus primórdios, até a concepção de valoração comparável à
educação presencial, oferecida em todos os níveis e para todas as faixas
etárias, delegando aos educadores o dimensionamento e aplicação das tarefas
mais nobres da mediação. Todo este levantamento histórico, que deriva neste
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novo dimensionamento da educação à distância, gera as bases do primeiro
projeto distancial completo de nível superior brasileiro: a Graduação em
História na UNOESC. Este foi precedido apenas pelo

Curso de Inglês

desenvolvido no Instituto de Estudos da Linguagem da UNICAMP em 1997 e
na UNOESC em 1998, totalmente virtual. Apenas citando universo descrito
no texto gerador, existem registros brasileiros dos seguintes projetos de
mediação tecnológica:


Educação a distância radiofônica no Brasil: MEB – Movimento

de Educação de Base – 1911; FEPLAN – Fundação Educacional Padre
Landell – 1967; Fundação Pe. Anchieta – 1967; IRDEB – Instituto de
Radiodifusão Educativa da Bahia – 1969; Projeto Minerva – 1970.


Educação a distância televisiva no Brasil ou teleducação: TV

Escola – 1995, juntamente com a distribuição de kits tecnológicos nas
escolas públicas com mais de 100 alunos; Telecurso – 1995, voltado para
educação à distância de adultos; Canal Futura – 1997, educação para a
cidadania, atividades lúdicas, empregabilidade, capacitação de educadores,
educação informal e não formal (Hack, 1998:04).
As pesquisas sobre as novas tecnologias da Comunicação inseridas na
Educação foram desenvolvidas por diversos acadêmicos brasileiros, tanto com
a preocupação voltada para o aprimoramento das práticas educativas como na
capacitação dos próprios educadores, que necessitam do desenvolvimento de
habilidades e competências compatíveis com estas práticas. Jairo Ferreira,
falando sobre informática educativa no Brasil, enfatiza a necessidade da
capacitação dos professores do ensino fundamental e médio, para a geração de
ambientes educativos onde a prioridade não seja a presença dos objetos físicos,
mas de suportes de conhecimentos e sujeitos, onde haverá um equilíbrio entre
atividades cognitivas egocêntricas e sociocêntricas (Ferreira, 1998: passim).
Teoriza que o projeto de criação de um ambiente telemático de educação à
distância, tão necessário ao país, deve considerar que os consumidores
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brasileiros sejam também produtores do mesmo, na condição de preencherem
os elementos de “competências de reconhecimento”, como sujeitos
interpretantes do suporte hipertextual (Ferreira, 1998: 9). As competências de
reconhecimento, conforme Charadeau (apud Ferreira, 1998:10), referem-se aos
planos:
“ a) a competência situacional, na qual os interlocutores se reconhecem nos
rituais sócio-lingüísticos, possíveis conforme as circunstâncias de discurso,
realizando ou não contratos de fala;
b) a competência discursiva, relativa a intertextualidade entre os
interlocutores, ao jogo de intencionalidades, estratégias e efeitos pretendidos,
expressos na atividade e no desenvolvimento das trocas linguísticas;
c) a competência lingüística, que remete a estruturação formal do discurso, ou
seja, da utilização de diferentes ordens de organização da matéria lingüística
e seus aparelhos conceituais (enunciação, narração, argumentação e
retórica).”
Buscando a preparação dos educadores para a nova situação das práticas
educativas, que em breve pedirão a integração de tecnologias da Comunicação,
já que a defasagem vem desde as mais convencionais até a informática, grande
parte dos pesquisadores se refere à capacitação dos profissionais da educação
em serviço. Instituições renomadas como a “Escola do Futuro”, nascida da
organização de pesquisadores de Comunicação da Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP, desenvolveram e
aprimoraram oficinas com esta finalidade, desde meados dos anos 90. As
pesquisadoras Eliana Patero Ozores e Silvia Fichmann, docentes das “Oficinas
Criativas de Projetos Educacionais”, trabalharam com um público de
educadores diversificado (Ozores, 1998: passim).

Com ênfase no uso de

técnicas de criatividade, as oficinas buscavam estabelecer uma relação
amigável entre os educadores e as tecnologias, transformando suas incertezas e
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insegurança num espaço de pesquisa pessoal, curiosidade, aprimoramento,
integração participativa com os conhecimentos dos professores e seus alunos.
Na região amazonense, as pesquisas brasileiras também inovam e as
tecnologias são progressivamente implantadas, mesmo enfrentando as
restrições provocadas pela questão da energia elétrica. Em 1986, Manaus teve
implantada a primeira escola do Brasil profissionalizante em informática, o
CEPI – Centro Educacional de Ensino Profissionalizante em informática,
voltado para a formação de nível médio (Lasalvia, 1998: 13) . Mas, para além
do ensino privado, a nova LDB ofereceu uma política governamental que
permitiu a continuidade da expansão das aplicações da informática educativa
na rede pública de ensino de Manaus. Entre a implantação da informática na
rede pública e privada, existem diferenças importantes, que se constituem em
tendências nacionais e talvez mundiais. Segundo Ana Maria Lasalvia, os
educadores costumam associar o computador à “inteligência, precocidade,
genialidade, matemática e competitividade” (Lasalvia,1998: 3). No entanto, a
diferença se estabelece na recepção dos alunos de diferentes níveis aquisitivos.
Enquanto os alunos provindos das chamadas classes alta e média “estudam
com recursos da informática”, os alunos de menor poder aquisitivo “estudam
informática para fins profissionalizantes” (Lasalvia, 1998: 3).
Antecipando

a

tendência

mundial da

“Educação

inclusiva”,

os

pesquisadores do “Centro de Informática Educativa da Universidade Católica
de Petrópolis – C.I.E. ” desenvolveram projetos voltados para a educação de
surdos e deficientes auditivos com dificuldades em comunicar-se. Alunos com
outras restrições sensoriais , assim como portadores da síndrome de Down,
mereceram projetos e práticas pedagógicas especiais, aliadas a utilização da
informática (Noel, 1998:2). Desde 1990, a pesquisadora Mara Carneiro de
Souza Noel desenvolve a área de “Educação Especial” junto à equipe do
C.I.E., percebendo com a equipe envolvida a necessidade da busca e
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integração de referenciais teóricos da Comunicação, Educação e Biologia
(Noel, 1998: 4).
O ingresso das mídias eletrônicas nas práticas educativas no Brasil teve um
início antecipado nas instituições privadas, provavelmente porquê os
progressos do ensino público geraram um fator de competitividade que não
existia há pelo menos trinta anos. Tentando evitar que esta implantação não
passasse de uma imposição sem sentido para educadores e educandos da rede
privada, os pesquisadores buscaram o domínio das novas linguagens e a
capacitação dos professores em trabalho, mas também foi almejada uma nova
hierarquização dos processos educativos, onde a participatividade dos alunos
ganhou força. Em uma instituição privada religiosa de ensino do município de
Campos, Rio de Janeiro, a pesquisadora Tereza Cristina R. de Souza
Rodrigues trabalhou com a implantação de equipamentos de avançada
tecnologia israelense, que são as mesas interativas “Child-Ware”, para
aprendizagem de crianças com idade inferior à seis anos de idade, assim como
laboratórios com micro computadores e estações multimidiáticas para os
educandos do ensino fundamental, com um patrimônio tecnológico superior ao
de grande parte das instituições de nível superior da época (Rodrigues,
1998:2). Através da capacitação de alunos e professores sob o ponto de vista
da participatividade e da construção coletiva do conhecimento, foi possível a
geração de projetos coletivos dos alunos, que conviveram com os pacotes de
softwares desenvolvidos pela “IBM do Brasil”, dentro do “Projeto Horizonte”
de informática educativa (Rodrigues, 1998:3). O desenvolvimento de projetos
com participação dos alunos e professores foi essencial para desenvolver uma
postura ativa e crítica diante dos materiais já prontos, onde a boa qualidade
não os isentava da descontextualização em relação aos interesses locais da
comunidade estudantil (Rodrigues, 1998: passim).
A ampliação dos horizontes de conhecimento e propostas de novas formas
de olhar estes horizontes, sob o ponto de vista da inter-relação Comunicação e
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Educação significa, para a Universidade, a sistematização de iniciativas
nascidas nos movimentos sociais, que buscam a melhoria da qualidade de vida
através da renovação da consciência humana. Transformar um espaço de lazer
cultural voltado para crianças em situação de risco em

um ambiente de

informática educativa, sem perder as diretrizes buscadas pela própria
comunidade, foi a proposta do projeto da Universidade Católica de Petrópolis,
que associou-se para isso com pesquisadores da Universidade de Campinas –
UNICAMP (Souza, 1998: passim). A prática pedagógica e comunicativa foi
desenvolvida ludicamente, sem a hierarquização e as pressões de um ambiente
educacional formal, de maneira que as crianças sentiram-se acolhidas para
expressarem-se através da linguagem da mídia eletrônica, ampliando e
compartilhando conhecimentos.
Para que o desenvolvimento de relações de ensino e aprendizagem possam
ser estabelecidas a partir das mídias eletrônicas, os pesquisadores Romero Tori
e Claudio Eduardo Saunorins Bueno consideram necessária a formação de
equipe multidisciplinar, onde psicólogos, pedagogos, músicos, programadores,
engenheiros, arquitetos e profissionais foram envolvidos com projetos de
hipermídia (Tori, 1998:2). Esta constatação gera duas demandas sociais, onde
cabem formações profissionais específicas. Uma das principais demandas é a
escalação e gerenciamento de equipes multidisciplinares, “um mal necessário
que, se bem administrado, pode trazer ganhos substanciais de qualidade”
(Tori, 1998:2). Não menos importante é a formação individual destes
profissionais, para que aprendam a entender e respeitar as prioridades de
outros profissionais, comunicando-se e trabalhando harmoniosamente. O
problema é que cursos de formação focados em profissões específicas podem
exacerbar as diferenças, idiosincrasias e preconceitos (Tori, 1998:3). A
formação ideal é aquela onde os profissionais possam estudar conjuntamente,
“vivenciando problemas, necessidades e soluções de áreas diferentes”,
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aprendendo a contribuir com o trabalho multidisciplinar e dele tirar o melhor
proveito (Tori, 1998:3).
A educação a distância foi uma preocupação e motivação predominante
nas pesquisas desenvolvidas, segundo a descrição dos próprios textos
geradores, pois os pesquisadores acreditavam na grande potencialização da
geração de ambientes educativos através das mídias eletrônicas e suas
linguagens. Através da historicização da educação não-presencial formal na
sociedade, Paulo da Silva Quadros (1998) estabelece uma clara associação
entre a evolução da educação a distância associada ao desenvolvimento
tecnológico das mídias e suas linguagens. Sem desprezar esta enorme
potencialização propiciada pelas mídias eletrônicas, há que se estabelecer a
efetividade dos novos projetos de educação a distância também em função da
cultura, da socialização, do desenvolvimento afetivo, do estabelecimento de
relações de mediação, para a geração de um conhecimento vivificado
(Quadros,

1998:

passim).

As

categorias

educacionais

distanciais

discriminadas através das culturas locais e a sua apropriação das mídias
compõe o seguinte elenco: “correspondence education” – Reino Unido; “home
study” – Estados Unidos da América; “external studies” – Austria; “téléenseignement” - França ; “fernstudium/fernunterricht (ensino à distância)” –
Alemanha; “educación a distancia” – Espanha; “ensino por correspondência e
teleducação” – Brasil (Quadros, 1998:5).

Um dos grandes desafios para o

estabelecimento da educação a distância como uma prática educacional
mundial de valor inquestionável, segundo Paulo Quadros, é a promoção da
mesma em consonância com diretrizes determinadas por uma arquitetura de
projetos pedagógicos bem estruturados, em que combinem-se estilos
presenciais e não presenciais de ensino, considerando também os valores
éticos e morais vinculados aos conhecimentos (Quadros, 1998:8).
Ao trabalhar com a evolução sensorial propiciada pelas mídias e suas
linguagens,

a pesquisadora Tania Maria Esperon Porto estabelece a
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prioridade da inserção das novas tecnologias e teorias da Comunicação na
educação formal, antes mesmo da problematização sobre a educação à
distância. A integração da escola e

das mídias educa o olhar, o ouvir, a

percepção, a capacidade de pensar, criar e expressar-se através de diferentes
linguagens (Porto, 1998:4).
As mídias eletrônicas também pode significar, além do estabelecimento de
novos ambientes educativos, a mudança de relações inter-pessoais em todos
processos educacionais formais. O estabelecimento de atividades extra-classe
na educação formal utilizando a Internet podem significar, além de uma nova
forma de aprendizagem, um novo ambiente educativo onde a participatividade
dos pais e da comunidade integre o processo educativo. O espaço informal da
Internet constitui espontaneamente, ambientes de aprendizagem com altas
potencialidade informativas e cooperativas, potencializado a educação,
desenvolvendo também novas formas de comunicação e expressão que
aproximam a linguagem escrita da falada (Moran, 1998:6). Acreditando nesta
potencialidade e em sua aplicatividade em todos os níveis da educação formal,
o pesquisador José Manuel Moran Costas criou uma página pessoal na
Internet, onde são veiculados os conteúdos de suas matérias: de graduação
“Novas fronteiras da televisão” ; “Legislação e ética do radialismo”;
“Mercadologia de rádio e televisão” e de pós-graduação “Redes eletrônicas de
educação”; “Novas tecnologias para uma nova educação” (Moran, 1998a:3).
Num elenco útil e interativo, são veiculados conteúdos sobre as matérias, a
produção dos alunos, com a possibilidade da atualização participativa a
cooperativa elaborada pelos educandos e pelo educador (Moran, 1998a:3).
Tentando estender a democratização de projetos educacionais, políticos e
artísticos de forma global, no chamado ciberespaço, pesquisadores brasileiros
como Fábio Duarte participam e integraram fóruns eletrônicos internacionais
na Internet, como o do jornal “Le Monde Diplomatique” sobre a Internet na
África, ou o “VZ-East”, que vem congregando grupos artísticos do antigo
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bloco comunista para trocar informações com pessoas de outros lugares do
mundo (Duarte, 1998:passim).
Os protocolos da Internet, assim como os formatos de videoconferência e
WEB TV, possibilitados pelas novas tecnologias da comunicação com a
aplicação das mídias eletrônicas e suas linguagens, são associados e
interpretados pelos pesquisadores brasileiros

não só como meios de

comunicação, mas também como modelos abstratos para a descrição de
esquemas cognitivos envolvidos no processo educativo, com ênfase na
educação á distância (Gosciola, 1998: passim). Mas, para pesquisadores como
Vicente Gosciola e Paulo Sérgio Marchelli, as mídias eletrônicas e suas
possibilidades educativas ainda são complementadas pelas mídias tradicionais,
como o correio, o rádio, a TV (em programas normais ou interativos), os
correios eletrônicos, os dados disseminados através de linhas telefônicas para
TV ou micro-computadores (Gosciola, 1998:passim).

6.4

Área da educação para a comunicação
A sistematização dos textos geradores da área da educação para a

comunicação consideraram a evolução de uma das vertentes mais antigas da
inter-relação Comunicação e Educação, que trabalha com as questões
ideológicas da Cultura, buscando habilitar os sujeitos/atores sociais através da
conscientização, apresentando quase sempre uma instrumentalização racional
que para a ressignificação de conhecimentos hegemonicamente impostos.
Adotada por grande parte dos pesquisadores até a aproximada ocasião do
Congresso, a terminologia educação para os meios (Bari, 1998:passim), não
contempla a teorização atual de Jesus Martin Barbero, que enfatiza a função
social das linguagens das mídias como sistemas simbólicos onde ocorrem
mediações culturais, sobrepujando a presença e uso dos suportes tecnológicos.
Após o Congresso, com a melhor difusão e discussão das teorias de Barbero,
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vai se universalizando a terminologia educação para a comunicação (Cogo,
1998: passim).
Como sintoma endêmico da defasagem na apropriação das linguagens das
mídias pelos ambientes educacionais formais, nem mesmo os suportes mais
convencionais foram devidamente incorporados às práticas pedagógicas.
Assim, foram considerados inovadores da inter-relação Comunicação e
Educação mesmo os projetos de aplicação com a imprensa escrita e os
programas de rádio. Apresentando a imprensa escrita como alternativa não
convencional de leitura na educação formal, o projeto “O Estadão na Escola”
envia exemplares do jornal para instituições escolares participantes,
fornecendo insumos para os educadores e estabelecendo um fórum eletrônico
para o esclarecimento e debate das práticas (Trajber, 1998: passim).

A

pesquisadora Raquel Trajber teoriza que projetos como este contribuem
diretamente para o estabelecimento da modernidade ética, que concebe a
educação e o enriquecimento cultural como objetivos de uma sociedade na
qual os direitos individuais são priorizadas não somente pelo Estado, como
também pela sociedade civil (Trajber, 1998: passim).
Propondo a compreensão de como a criança reflete sobre a programação
televisiva, nas representações de seu cotidiano e n apropriação dos conteúdos
escolares, o Projeto “Televisão, Criança e Imaginário” representou o
amadurecimento e articulação de conteúdos de uma pesquisa bem mais
extensa, executada e coordenada pela Psicóloga Elza Dias Pacheco, desde os
anos 70 (Pacheco, 1998: passim). Na ocasião, indo na contra-corrente das
teorias Norte-Americanas que atribuíam à programação televisiva os
problemas de convivência e agressividade das crianças, a pesquisadora Elza
Dias Pacheco inocentou desenhos animados como o “Pica-Pau”, através da
articulação das teorias da Psicologia, da Biologia, da Comunicação e da
Educação.

Progredindo por três décadas de experiência sobre a recepção

infantil dos bens culturais midiáticos, a equipe formada na Universidade de
168

São Paulo organizou-se no “Laboratório de Pesquisas em Infância,
Imaginário e Comunicação” (Pacheco, 1998: 02), atuando desde 1994 na
pesquisa acadêmica e capacitação de educadores em trabalho, em várias
instituições de educação infantil e ensino fundamental.
Carly Batista de Aguiar (1998: passim), que descreve o projeto “Agência
Criança de Notícias – ACRIN”, aplicado na forma de disciplina laboratorial na
Faculdade de Jornalismo da Universidade Estadual de Londrina, como fonte
de informações sobre a legislação e notícias específicas sobre a criança e o
adolescente, em situação de exclusão ou inserido em processos educativos e
sociais que correspondem ao pleno exercício de sua cidadania.
A preocupação com a alfabetização e a educação das crianças pequenas
também foi contemplada, buscando-se a capacitação dos educadores em
trabalho para a utilização de programas televisivos, sensibilizando as crianças
para a interpretação do universo imagético e a linguagem das mídias, segundo
a interpretação de uma “gramática dos meios de comunicação” (Esteves,
1998:5). O curso de capacitação “Televisão na educação escolar”, voltado
para os professores alfabetizadores e oferecido em convênio com a Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo – ECA/USP, foi descrito
como iniciativa de grande efetividade para a rede pública municipal do
município de São Paulo, pela pesquisadora Antonia Petrowa Esteves (1998:89).
Vários projetos na área de teleducação brasileira tiveram o seu espaço de
desenvolvimento garantido através das TVs Educativas, que são amparadas
pelo governo, por instituições de nível superior ou organizações não
governamentais, que estabelecem parcerias e obtém as concessões de forma
diferenciada das emissoras comerciais. Em Minas Gerais, a “TV Cultura de
Ouro Preto – TOP Cultura” estabeleceu-se como uma parceira entre a
Universidade Estadual, a Fundação Cultural de belo Horizonte - FUNDAC e o
Ministério da Educação e Cultura, para veicular uma programação que
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apoiasse a educação, incentivasse as manifestações culturais regionais e
democratizasse as informações jornalísticas locais (Magalhães, 1998:1). A
equipe coordenada pelo pesquisador Claudio Márcio Magalhães desenvolvia,
na época do ICCE, dois projetos que associavam a capacitação de educadores
e de comunicadores

e a teleducação : “Teletalento – programa de

aperfeiçoamento profissional em telejornalismo” e “Curso de iniciação à
teleducação”, voltado para profissionais da educação, utilizando a infraestrutura da TOP Cultura (Magalhães, 1998:2-3). O objetivo destes dois
projetos foi unir as pontas de um processo socialmente visível, onde
educadores e comunicadores tinham restrições, preconceitos e falta de
conhecimento para desenvolverem ambientes educativos na mídia televisiva,
assim como não estavam preparados para produzir uma programação
educativa na TV, ou explorar educativamente bens culturais televisivos em
geral. Uma pesquisa de sondagem à comunidade local constatou que 70% da
população dos municípios vizinhos de Ouro Preto e Mariana assistia a TV
educativa, demonstrando que grande parte dos educadores, comunicadores e
graduandos de ambas as áreas estavam realmente acessando as informações
veiculadas especialmente para eles na programação.
Outros pesquisadores do estado de Minas Gerais, como Rafaela Lima e
Braulio de Britto Neves, trabalham na capital Belo Horizonte com outros
projetos de teleducação, oferecendo as “Oficinas de educação midiática” para
professores e alunos de escolas públicas. As oficinas são desenvolvidas pelo
“Centro de Mídias Comunitárias de Belo Horizonte” da organização não
governamental “Associação Imagem Comunitária”, numa parceria com o
“Departamento de Comunicação Social e Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal de Minas Gerais” (Neves, 1998:1). Ao capacitar
professores e alunos, pretendeu-se introduzir a televisão e o vídeo nas práticas
pedagógicas, de forma democrática, sem as inibições causadas pela falta de
habilidades e competências no manejo dos equipamentos.
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Tratando também do resgate das iniciativas inovadoras na Educação para
a Comunicação ligada aos movimentos sociais no Brasil, a pesquisadora
egressa do Jornalismo Alice Mitika descreve a vida e obra jornalística da
intelectual orgânica Carmen da Silva, que discutiu problemas de gênero e
etnia, assim como o exercício da cidadania, em três décadas de trabalho e
militância (Koshiyama, 1998: passim). Trabalhando na Revista Claudia, no
período de 1963 a 1985, Carmem da Silva manteve permanente diálogo com
as leitoras, através de sua seção “A arte de ser mulher”,

legando ao

jornalismo brasileiro uma escola de veiculação de valores para a sociedade,
localizando a mulher em sua importância e na renovação de seu papel.
Desafiando as leis corporativas do jornalismo brasileiro, os pesquisadores
da área da Comunicação trabalham na capacitação dentro dos movimentos
populares, buscando criar um espaço educacional e de expressão social e
política para toda a sociedade. Professores e alunos de Comunicação da
Universidade de Brasília, liderados pela pesquisadora Arcelina Helena Públio
Dias, trabalharam na formação e articulação de comunidades, através do
“Curso de capacitação em jornalismo comunitário” (Dias, 1998:passim).
Considerando que a leitura e escrita são geradores de transformações sociais
positivas, o projeto foi voltado para uma ação social auto-sustentável, onde
cada comunidade chegaria a produzir e comercializar suas mídias impressas,
exemplificadas através da revista “Nós”, órgão jornalístico com temática de
exclusão social, redigido e comercializado por “Jornalistas Comunitários”(
Dias, 1998:6).

6.5 As concretizações sociais da Inter-relação Comunicação e Educação
no Brasil após o I ICCE
O Brasil encontrava-se em uma situação privilegiada no momento do I
ICCE, já que estava no início de um processo de reforma educacional, através
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da aplicação da recém atualizada Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB (Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996).
Finalmente, iniciativas como a elaboração de currículos locais, a formação a
distância, a flexibilização do ensino e pesquisa superior, a qualificação dos
profissionais da educação infantil e fundamental, a inserção das mídias e suas
linguagens na educação formal, a valorização das vivências sociais e cidadania
na educação tiveram seu espaço consolidado e estavam em processo de
formalização na educação Brasileira.
A reformulação da LDB foi o resultado de quase uma década de
discussões envolvendo diversas lideranças políticas e sociais, sobre as novas
características desejáveis para o ensino brasileiro, protagonizada pelo
Ministério da Educação e do Desporto - MEC, a Câmara de Educação Básica
- CEB, o Conselho Nacional de Educação - CNE. Dentre diversos projetos
apresentados,

foi

democraticamente

escolhido

o

desenvolvido

pelo

antropólogo Darcy Ribeiro, mesmo sendo um texto que não contemplava
completamente a problemática da educação nacional, pois era certamente o
que mais se flexibilizava diante das realidades locais.
Com as mudanças do ensino brasileiro

determinadas pela LDB,

conjugada a necessidade crescente de escolarização para os cidadãos do
mundo todo, a educação terá como uma de suas prioridades proporcionar aos
educandos o domínio das habilidades e competências que permitam assimilar e
utilizar produtivamente as mídias eletrônicas e suas linguagens, recursos
tecnológicos novos e em acelerada transformação. Destaca-se, assim, a
importância que o artigo 36 da LDB (Brasil, 1997:25) atribui as mídias e suas
linguagens, importância social esta que determina sua imediata inclusão nas
práticas educativas presenciais, acenando também para as novas possibilidades
de educação a distância tecnologicamente mediada.
As pesquisas, projetos e capacitações brasileiras descritos em 1998, no I
ICCE,

constituíram-se em protótipos de uma série de ações sociais,
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concentradas principalmente nas mediações tecnológicas voltadas para a
aprendizagem eletrônica, chamada internacionalmente de e-learning. Isto
porquê, no período de quatro anos compreendido entre o I ICCE e a atualidade
houve um salto tecnológico qualitativo inédito na história, que propiciou a
implantação da Internet em todos os continentes, alcançando um número
superior ao de 50 milhões de usuários.
Progressivamente, a Internet tem sido utilizada nas escolas e órgãos
dirigentes educacionais públicos e privados, como nova forma de agilização de
ações administrativas, atualização de dados sobre os estudantes brasileiros e
condições de infra-estrutura educacional local. A disponibilização clara e
atualizada destas informações tem permitido uma melhoria na qualidade da
administração educacional federal, que certamente está destinando e
controlando muito melhor os recursos financeiros. Mas, a renovação da
educação brasileira através da Internet vai muito além de uma mera introdução
de equipamentos e agilização administrativa.
O advento da Internet é determinante para as transformações sociais que,
progressivamente, estão dando maior e melhor visibilidade ao campo da Interrelação Comunicação e Educação na educação escolar brasileira. Isto porquê o
campo mostra os indícios de sua existência através da profusão de ambientes
transdisciplinares próprios das atividades do saber, que são bem peculiares as
novas redes eletrônicas mundiais e tem se difundindo dentro e fora do espaço
escolar brasileiro.
Várias entidades tem surgido no Brasil desde o início dos anos 1990, com
a especial aptidão de estudar o e-learning e outras possibilidades de mediação
tecnológica e gestão de processos educativos voltados para a educação a
distância. A Associação Brasileira de Educação a Distância – ABED, que
vem organizando o “Congresso Internacional de Educação a Distância”
anualmente desde 1993, tem atualmente a

sua maior representação de

pesquisas voltadas para o e-learning, promovendo também atividades do
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gênero, através de seu site educativo e informativo de suas atividades
presenciais (URL: http://www.abed.org.br ).
O e-learning está sendo introduzido como forma de capacitação de
educadores de todos os níveis e complementação para atividades presenciais
de educandos principalmente do ensino médio e superior. Exemplos como o
da Fundação Bradesco, uma organização sem fins lucrativos que trabalha
essencialmente com ações educativas, clarificam a abrangência das ações: no
período de 1998 a 2002, o e-learning foi adotado progressivamente em 38
estabelecimentos escolares de ensino fundamental e médio, distribuídos em 25
estados brasileiros. A Fundação atende a 102 mil alunos com aulas presenciais
nessas escolas, mas alcança a outros 150 mil através da Internet, oferecendo
ensino complementar profissionalizante.

Quanto aos 1.300 educadores

envolvidos, também tem sido capacitados através de e-learning com
constância. (Gandolpho, 2002:03).
Em ações caracterizadas pela gestão de processos comunicacionais, cerca
de 38% das empresas brasileiras já estão implantando projetos de treinamento
e ensino a distância através do e-learning, segundo dados fornecidos pela
empresa “e-learning Brasil”, especializada em aprendizagem em suporte
eletrônico. Além dos sabidos benefícios da rápida atualização e bom nível de
interatividade do e-learning, as empresas tem constatado que os investimentos
nesse tipo de capacitação pode democratizar muito mais os conhecimentos,
representando também uma grande economia com ausências de funcionários,
viagens, hospedagens e alimentação necessárias aos cursos presenciais.
As empresas brasileiras tem oferecido um efervescente campo de
aplicações do e-learning, absorvendo rapidamente as rotinas dos cursos
eletrônicos de diversos níveis, vídeo-conferências e vídeo-seminários. Um
detalhamento da pesquisa realizada pelo site da empresa “e-learning Brasil”
(URL: http://www.elearning-brasil.com.br ) responsável pelas informações
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veiculadas em janeiro de 2002 (Gandolpho, 2002:03), podem ser visualizadas
no seguinte gráfico:

Como é possível constatar pela caracterização do e-learning no Brasil, o
grande estímulo do desenvolvimento do ecossistema comunicacional
eletrônico tem sido de caráter econômico e empresarial, que se volta sobretudo
para o advento da sociedade da informação, teorizada pelos cientistas sociais
da Pós-Modernidade. Existe uma mobilização governamental internacional,
voltada para a implantação de políticas públicas para o domínio nacional da
“economia da informação” (Soares, 2001:37). A importância estratégica da
economia da informação no Brasil é caracterizada pelos problemas relativos a
sua democratização, já que o mundo digital pode agravar as diferenças sociais
já presentes na sociedade brasileira, representando um verdadeiro apartheid
digital (Soares, 2001:37).
As limitações econômicas do Brasil, contudo, podem representar um
verdadeiro entrave nos caminhos da economia da informação pois, enquanto o
Ministério da Ciência e Tecnologia brasileiro previu um orçamento de 3
bilhões de dólares para a implantação do “Programa brasileiro para a
sociedade da informação” em 1999 (Soares, 2001:37), o governo dos Estados
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Unidos liberou 4 bilhões de dólares apenas para a implantação de novas
tecnologias nas escolas presenciais de ensino fundamental e médio em 2002
(Gandolpho, 2002:01).
Apesar do contexto repleto de fatores complicantes, o Brasil tem feito
grandes progressos

nas questões relativas as vivências eletrônicas e a

economia da informação, devido a uma mobilização da própria sociedade, que
já discute há algumas décadas, sob uma perspectiva menos tecnicista e mais
democratizante, sobre as mídias eletrônicas e seu papel nas mediações
socialmente constituídas e na melhoria da qualidade de vida e progresso
nacional (Soares, 2001:37). Assim, a economia da informação no Brasil já
mobiliza 10% do PIB,

incluindo-se nesta estimativa as indústrias de

computação, comunicação e mídia ( Soares, 2001:37).
Outras repercussões relativas às

pesquisas, projetos e capacitações

brasileiras descritos nos textos geradores do I ICCE, são relativas a
apropriação das mídias tradicionais pelos processos educacionais formais, já
que a atualização real do sistema escolar tradicional brasileiro remota à Idade
Média. Ou seja, apesar das diretrizes ditadas no Brasil pela LDB, o despreparo
dos educadores e a precária disponibilização de recursos materiais nas escolas
faz com que o planejamento escolar concentre suas atividades na tradicional
tríade giz/lousa/livro didático.
A proposta oficial das diretrizes da LDB, mesmo muito distante da
realidade institucional aonde pretende se implantar e transformar a realidade,
solicita um esforço que organiza a sociedade em torno do problema da
escolarização e das repercussões sociais presentes e futuras no país.
Articulações promovidas para o atendimento das diretrizes conjugam os
esforços

da

universidade,

das

organizações

governamentais

e

não

governamentais, que estabelecem projetos de ações sociais em parceria,
atendendo com ineditismo necessidades e carências endêmicas da educação
formal brasileira.
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Um projeto exemplar está se desenvolvendo, através da parceira da
Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, do NCE e dos professores
do ensino fundamental da Rede Escolar Municipal de São Paulo. Trata-se do
projeto “Educação nas ondas do rádio – Educom.radio”,

que “pretende

contribuir na formação de profissionais da educação e membros da
comunidade escolar (educomunicadores), de modo a capacitá-los para
explorar e multiplicar as possibilidades de utilização das tecnologias e
linguagens da mídia (iniciando com o rádio) como instrumentos de produção
da cidadania e melhoria do ensino” (Soares, 2001:10).
A inserção progressiva das mídias e suas linguagens no espaço escolar
determinada pelo projeto Educom.rádio é derivada de uma visão progressiva,
que pretende evitar a queima de etapas essenciais a apropriação e
ressignificação dos conhecimentos pelos educadores e educandos. Os
progressos no uso das diferentes mídias também se refere a presença das
mesmas nos ambientes escolares, sendo que o posicionamento pessoal,
comunitário e do poder público deve ser pela equipagem das escolas
condizente as novas vivências propostas. O referencial teórico fundamentador
do projeto, apresentado aos protagonistas e gerador de repercussões teóricas e
práticas no planejamento escolar é o a Educomunicação, como teorizado por
Ismar de Oliveira Soares, pesquisado e aplicado pela equipe do NCE (Soares,
2001: passim).
As ações sociais derivadas das pesquisas, projetos e capacitações
brasileiras , apontando para utopias democráticas de responsabilidade social e
qualidade de vida para os brasileiros, buscam a superação de uma realidade
material muito problemática, assim como das “barreiras epistemológicas
impostas pela visão iluminista e funcionalista de relações sociais, que mantêm
os tradicionais campos do saber isolados e incomunicáveis” (Soares,
2001:44).
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Articulando teorias e práticas de forma dialética e transdisciplinar,
aproximações como a da Educomunicação trazem, para os sujeitos/atores
brasileiros do campo inter-relacional emergente a perspectiva da evolução, da
construção, levando em conta o processo social e os avanços tecnológicos que
transformam as relações e os referenciais da humanidade.
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CAPÍTULO 7
7. As Linguagens comunicacionais privilegiadas nos textos geradores
brasileiros
A produção dos setenta textos geradores brasileiros para o I ICCE
incluíram-se em uma discussão mundial sobre as mídias e suas novas
tecnologias que, dados os imperativos sociais apresentados à sociedade
humana, amplia o conceito de alfabetização, leitura e aprendizagem para as
diferentes linguagens .
A detecção de novas mediações pedagógicas ocorrendo em espaços e
tempos diversos aos da educação formal, assim como a clara inserção das
mídias e suas linguagens nas vivências escolares, foram fatores motivadores de
grande partes das pesquisas e práticas descritas por estes textos geradores,
cujos autores inquietavam-se com a disparidade entre a escola e as mídias,
diante das necessidades formacionais da sociedade.
A detecção mais incômoda para estes pesquisadores brasileiros, no
momento imediatamente anterior ao do I ICCE, foi a constatação de que a
escola perdera seu papel privilegiado na promoção educacional, dividindo este
papel com as mídias e suas linguagens, julgando que nem sempre os seus
produtores assumem as responsabilidades éticas cabíveis a esta nova função
social.
Novas aproximações teóricas, como a de Jesus Martin Barbero
(1988:passim), deram conta de que as mediações ocorridas na educação formal
podiam ser tão importantes como outras, ocorridas nas vivências comunitárias,
nas relações familiares, na audiência das mídias. Onde muitos educadores e
comunicadores

vislumbraram

apenas

um

incômodo

trânsito

de

responsabilidades, os pesquisadores brasileiros participantes do I ICCE
encontraram oportunidades de renovação profissional e social, repensando a
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Inter-relação Comunicação e Educação para projetar novas vivências
socialmente edificantes.
Experimentando

muitos

problemas

para

o

desenvolvimento

de

experiências que envolvessem as mediações que inter-relacionavam os campos
Comunicação e da Educação, os pesquisadores brasileiros trabalharam em
ambientes escolares e comunicacionais, unindo as pontas dos processos de
produção e consumo dos bens culturais das mídias sob uma intencionalidade
transformadora da sociedade.

A Inter-relação Comunicação e Educação

manifestou-se então como uma nova preocupação com a formação plena do
cidadão, a sua inserção social em boas condições de empregabilidade e fruição
estética, ou seja, uma proficiência em diferentes leituras e ressignificações que
abrangesse os diferentes sistemas simbólicos das mídias tradicionais e
tecnológicas.
Compreendida nas metodologias utilizadas para a sondagem dos textos
geradores brasileiros, a verificação da incidência das diferentes linguagens
comunicacionais no discurso dos pesquisadores gerou um cômputo, que
explicita de forma clara uma hierarquização entre as mesmas e seu destaque na
formação do campo inter-relacional no Brasil.
As linguagens comunicacionais compreendem as mídias, seus suportes
tecnológicos e a intencionalidade da produção cultural envolvida. As seis
maiores freqüências de aparição detectadas podem ser visualizadas no seguinte
gráfico:
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Linguagens Comunicacionais
11%

14%

36%
1
2
3
4

15%

5

24%

Linguagens Comunicacionais
1
2
3
4
6

Televisiva
Virtual eletrônica (Informática e Internet)
Cinematográfica (incluindo reproduções em vídeo)
Jornalística (mídia impressa)
Radiofônica

Verifica-se,

36%
24%
15%
14%
11%

pelas informações contidas no gráfico, que a linguagem

televisiva é a mais presente no universo conceitual contemplado pela Interrelação Comunicação e Educação nos textos geradores brasileiros. Esta
presença

preponderante

da

televisão

nas

medicações

culturais

foi

posteriormente estudada por Jesus Martin Barbero e German Rey, constatando
que na América Latina a televisão mobiliza as pessoas como nenhuma outra
mídia, representando os cidadãos não só da forma distorcida ditada pela trama
de interesses econômicos hegemônicos, mas também mostrando a cidadania
cheia de medos. Assim, a televisão atrai tanto porque a violência das ruas está
expulsando as pessoas das vivências públicas, sendo que e a própria linguagem
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televisiva alimenta os medos da população e mantém seu público cada vez
mais confinado no lar, em frente ao aparelho de TV (Barbero, 1999:29).
Sobre estas linguagens comunicacionais privilegiadas nos textos
geradores, cujos suportes são o computador, a televisão, o rádio, os jornais e as
películas cinematográficas originais ou minimizadas para o suporte do vídeocassete, os pesquisadores brasileiros teceram diferentes considerações,
convergindo para as aplicações culturais e os enfrentamentos com relação a
quebra das tradições que apartam as vivências comunicacionais e
educacionais.
Vários dos textos geradores brasileiros também abordam outro ponto
importante, que é a convergência das mídias e suas linguagens, que tem
progressivamente suas manifestações transliteradas para as mídias e
linguagens comunicacionais virtuais eletrônicas.

7.1 A linguagem comunicacional televisiva genérica e educativa nos
textos geradores brasileiros
As referências à linguagem televisiva, que aparecem em 36% dos textos
geradores brasileiros, tem uma peculiaridade única em relação aos países
circunvizinhos, assim como aos países de desenvolvimento sócio-econômico
similar ou até superior: um dos maiores e melhores sistemas de produção e
difusão do mundo, com fortíssima penetração pública e privada.
Muito embora a abertura política e o processo de democratização
brasileiro já tenha caminhado muito e certamente modificado o quadro
hegemônico das ideologias apregoadas na mídia televisiva, a sua pecha
manipulativa causa grandes bloqueios emocionais aos educadores brasileiros,
que a tratam com repulsa ou ignoram o seu impacto enquanto fenômeno social.
Assim, o trabalho com a mídia televisiva e sua linguagem no ambiente escolar
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é quase sempre instrumental e meramente ilustrativo de temas tratados nas
mídias tradicionais, enquanto os produtores desta mídia consideram que a
intencionalidade educativa prejudica o ritmo e a ludicidade da sua linguagem.
Neste contexto conceitualmente problemático e repleto de preconceitos,
os pesquisadores brasileiros narram o desenvolvimento de suas teorias e
experiências envolvendo a televisão e sua programação, enfatizando em alguns
casos suas diferentes intencionalidades.
Os estudos e práticas mais freqüentemente descritos não discutem a
intencionalidade da programação, caracterizando a linguagem televisiva de
forma genérica. Surpreendentemente, grande parte destes estudos são voltados
a aplicações no ensino básico e fundamental de crianças. Esclarecendo esta
abordagem mais genérica, os pesquisadores brasileiros consideram que o gosto
das

crianças não corresponde somente a programação infantil, já que as

novelas e séries voltadas para o público adulto são também de seu agrado.
A busca das crianças pela programação televisiva adulta não é motivada
apenas pelo gosto pessoal, mas também por uma falta de variação significativa
no que é ofertado a elas nos programas infantis, ao menos da televisão aberta.
Com a rara exceção da programação desenvolvida

e veiculada pela TV

Educativa brasileira, os programas infantis tem estruturas bastante similares:
“Eles oferecem basicamente desenhos [animados], brincadeiras, jogos,
números musicais e dançantes e alguns quadros dramáticos. A atratividade
dos programas se fundamenta no carisma de seus apresentadores e nos
desenhos animados...”(Sampaio in Dowbor, 2000:212).
Outra programação televisiva freqüentemente descrita é a didática ou
paradidática, onde fica clara a intencionalidade pedagógica, mesmo que o
programa seja voltado para o lazer e entretenimento. Os textos geradores
descrevem aí uma área onde os contrastes da sociedade brasileira são
reproduzidos, por clarificar o embate entre a programação educativa brasileira,
que é de excelente qualidade tanto na televisão aberta quanto nos canais
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educativos fechados, mas que perdem em audiência para programações que
apelam para os atrativos da sexualização, da exposição da vida privada, do
sensacionalismo.
A programação televisiva claramente didática no Brasil é chamada de
teleducação, e se refere aos programas voltados prioritariamente para a
educação formal a distância, cujo maior destaque é o Telecurso, desenvolvido
pelas fundações Padre Anchieta e Roberto Marinho e veiculado em diversas
emissoras abertas e horários diferenciados. Evoluindo a proposta da simples
veiculação dos programas e da edição de materiais didáticos, as estratégias de
aplicação do Telecurso incluem a organização de grupos comunitários e a
formação das chamada tele-salas, onde uma comunidade educativa é orientada
para estabelecer mediações de forma participativa e coletiva.
Sempre que caracterizada segundo sua intencionalidade, a programação
televisiva informacional ou documental, teve contudo uma incidência inferior
a

10% nos textos geradores. A ausência desta especificidade nos textos

geradores brasileiros explica-se devido a uma visão mais abrangente, que
compreende a programação de entretenimento e informacional inseridas em
uma mesma linguagem televisiva, que integra estas funções mesmo em outras
Linguagens de programação. Além disso, “na perspectiva construtivista, a
mídia é vista na qualidade de um sistema observante” (Sampaio in Dowbor,
2000:217), sendo que a apropriação e ressignificação dos sujeitos sociais da
realidade será progressivamente um processo mediado pelas mídias,
vinculando o conceito de documento e a informação a um contrato simbólico.
Excetuando-se as evoluções que consagraram a teleducação brasileira na
década de noventa, que geraram uma programação compartilhada por diversas
emissoras e voltada para a educação formal a distância, é notável que
educadores e comunicadores não tinham desenvolvido estratégias refinadas de
produção e apropriação da televisão como ambiente de mediação cultural,
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desconsiderando as programações televisivas que poderiam ser melhor
exploradas em suas particularidades.
Outra reflexão abordada pelos textos geradores que também ajuda a
caracterizar o campo inter-relacional da Comunicação e Educação refletido na
linguagem televisiva, é a audiência muito elevada das crianças brasileiras.
Enquanto uma criança brasileira vê televisão por pelo menos quatro horas
diárias, a criança estadunidense a assiste em média por três horas e a européia
por menos de duas horas (Sampaio in Dowbor, 2000:213). A mediação
cultural através da linguagem televisiva para as crianças brasileiras, em um
período de assistência voluntária tão grande, fica clarificado através do
desenvolvimento de interesses e demandas que as mesmas acabam levando
para o universo escolar.
Ficou constatado em grande parte dos textos geradores brasileiros que as
crianças estabelecem mediações diversas envolvendo a linguagem televisiva,
iniciadas em frente ao aparelho transmissor e estendidas ao círculo familiar,
aos amigos da comunidade e aos colegas da escola. Ainda segundo os textos
geradores, estas mediações culturais não podem ser desprezadas pelos
programas escolares, assim como a mídia televisiva deve responsabilizar-se
mais pela qualidade de sua programação infantil.
Uma perspectiva apontada pelos textos geradores e progressivamente
comprovada nos textos científicos posteriores é a convergência entre a mídia
televisiva e a virtual eletrônica, ou seja, computador e televisão serão
integrados, em uma nova revolução técnica que também pode envolver o
cinema (Trevisan in Dowbor, 2000:325). Um excelente benefício para a interrelação Comunicação e Educação será a possibilidade da “existência de
emissoras bem temáticas, preocupadas em atender [as demandas de]
segmentos específicos”(Trevisan in Dowbor, 2000:325), de forma a abrir
novos espaços de interlocução voltados para a responsabilidade social,
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democratização cultural, difusão da memória e das manifestações culturais
populares.
Outra vantagem interessantíssima para a Inter-relação Comunicação e
Educação na convergência das mídias televisiva e virtual eletrônica são
voltadas à democratização e apropriação de grande quantidade e qualidade de
informações atualizadas em tempo real, sem a necessidade de um aparato caro
e restritivo, como o atual sistema virtual eletrônico,

composto por

equipamentos como o computador, CD-Room, linha telefônica (Trevisan in
Dowbor, 2000:328).

7.2

A linguagem comunicacional virtual eletrônica nos textos geradores

brasileiros

Com uma incidência de aparição em

24% dos textos geradores, a

linguagem comunicacional virtual foi sempre abordada como motivo de
grande

preocupação,

por

seus

inevitáveis

impactos

nas

práticas

tradicionalmente consagradas do ensino formal em todos os níveis
Várias são as impressões causadas aos pesquisadores brasileiros, que
redigiram seus textos geradores sobre a linguagem virtual eletrônica sem
terem conseguido, contudo, definir claramente suas fronteiras. Trata-se de
uma área onde as tecnologias, mídias e linguagens ainda não estabilizaram seu
processo

de

evolução,

promovendo

convergências

e

introduzindo

modificações severas em outras mídias mais tradicionais. Para efeito de
planejamento de projetos de pesquisa e ação social, considerou-se que o acesso
aos bens culturais das linguagens virtuais eletrônicas poderia ser feito através
dos computadores e linhas telefônicas, que possibilitariam o acesso à Internet.
As aproximações sobre as possibilidades de mediação tecnológica
inseridas no universo virtual eletrônico foram orientadas predominantemente
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para a empregabilidade do educando, principalmente nas escolas públicas e
nas comunidades indicadas como carentes, caracterizando uma preocupação
que não observa a fruição estética e o potencial de ampliação de horizontes
culturais e sociais. Numa leitura mais aprofundada do problema de fundo que
estrutura grande parte das pesquisas e projetos brasileiros descritos, “enquanto
os alunos de classe média estudam com recursos de informática, os alunos das
classes subalternas estudam informáticas para fins profissionalizantes”
(Lasalvia, 1998:3).
Assim, a visão tecnocrática que vai pouco a pouco sendo superada, foi
em grande parte substituída por um utilitarismo que também não facilita a
democratização integral do universo virtual eletrônico, reduzindo sua ampla
gama de possibilidades comunicacionais e educacionais inter-relacionadas, em
vista de um pragmatismo voltado para as demandas econômicas das
comunidades.
A informatização das escolas públicas promovida pelo Ministério da
Educação e Desporto – MEC – através do Programa Nacional de Informática
na Educação, implantado no biênio 1997/98, foi uma ação governamental que
buscou a resolução dos problemas materiais mais urgentes do ensino público
na área. No entanto, a inserção dos computadores nas escolas se deu de uma
forma outorgada, sem que fossem consideradas outras necessidades prementes
dos estabelecimentos, que já se acumulavam. Não sendo a panacéia apregoada
pelo discurso político federal do momento, nem contemplando as necessidades
formacionais

dos

próprios

educadores,

o

referido

programa

foi

descompreendido pelo professorado brasileiro e gerou um sentimento
negativo, que foi outro dos problemas importantes na implantação de práticas
pedagógicas presenciais.
Este contexto foi determinante dos projetos e práticas inter-relacionais da
Comunicação e Educação no Brasil através da mediação tecnológica das
mídias eletrônicas. As vivências ligadas à informática aplicada à educação
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presencial descritas nos textos geradores brasileiros foram predominantemente
consideradas formadoras de alunos adolescentes, voltadas para a sua
empregabilidade. Os poucos casos onde crianças menores foram inseridas
nestas práticas pedagógicas, foram descritos inseridos em estabelecimentos
escolares particulares, freqüentados por alunos oriundos de famílias de bom
poder aquisitivo.
Quando desenvolvidos para atender programas de educação a distância,
os projetos e ações descritos nos textos geradores brasileiros denotam uma
aceitação muito boa dos protagonistas envolvidos, já que as práticas
pedagógicas estavam sendo desenvolvidas em conformidade com a vontade
dos sujeitos.
A questão da educação a distância mediada tecnologicamente pelas
mídias eletrônicas, que possui a propriedade de estabelecer ambientes
educacionais virtuais com grande interatividade, elimina a necessidade de
deslocamentos e edificações, é então encarada com muito positivismo. A
inserção das mediação tecnológica na educação a distancia gera novas
esperanças para a atenuação das desigualdades culturais do país, de forma que
“poderá ser vencida a batalha dos números e da qualidade em nossa
educação” (Niskier apud Hack, 1998:03). Estas iniciativas de educação a
distância descritas nos textos geradores brasileiros utilizam-se dos recursos
informacionais e interativos da Internet, geralmente são voltadas para a
capacitação de profissionais de nível superior em serviço, considerando a
futura possibilidade da formação superior completa.
A linguagem comunicacional virtual eletrônica parece desconcertar não
só aos educadores, como também aos comunicadores e ciberneticistas. Isto
porquê, muito embora a aproximação de McLuhan tenha mostrado enorme
fôlego, considerando as mídias como extensões do corpo e seus sentidos, as
mídias eletrônicas constituem uma extensão do cérebro humano. Este cérebro
estendido interage com uma mente-rede que interliga e se sobrepõe ao
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conjunto dos cérebros individuais. “A passagem da televisão para a Internet
como mídia definidora de um período efetua esta alteração: enquanto a
televisão dizia respeito a um conjunto de sensações integralizadoras de um
corpo humano que, segundo a tese de McLuhan, teria estado seccionado pelo
mundo da visão e da leitura do texto [escrito] antes das mídias
contemporâneas, a Internet hoje realiza realizaria não mais uma prática de
integração sensória, mas uma atividade de integração intelectiva” (Menezes
in Dowbor, 2000:121).
Além das novas interações possíveis apenas nos ambientes digitalmente
gerados na linguagem comunicacional

virtual eletrônica, as linguagens

comunicacionais de várias outras mídias vão se transmigrando para estes
ambientes digitais, numa convergência que as articula e gera mediações
progressivamente mais complexas.
Assim, a grande alteração envolvendo a Comunicação e a Educação, que
enfatizam epistemologicamente a emergência de um campo inter-relacional
que articula estas duas áreas do conhecimento, é a modificação da recepção
sensória dos bens culturais das mídias, apontando para uma participação
protagonizada por todos os integrantes do processo comunicacional,
substituindo uma centralidade da emissão das mensagens por uma
participatividade difusa nos ambientes digitais.
O grande complicador desta alteração no Brasil é a ausência dos artefatos
envolvidos nestas novas formas de mediação, assim como a alfabetização dos
educadores e de grande parte dos membros da sociedade brasileira para as
linguagens das mídias eletrônicas, tudo isto causado muito mais por questões
econômicas do que por resistências ideológicas.
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7.3

A Linguagem Comunicacional videográfica nos textos geradores

brasileiros

A inserção da linguagem videográfica nas práticas de ensino e
aprendizagem,

aparece em 15% dos textos geradores brasileiros, como

sistema simbólico audio-visual que certamente tornará a aprendizagem mais
cooperativa e prazerosa, pois introduzirá mediações diretamente ligadas a
sensibilidade estética e a afetividade.
A popularização dos recursos para a produção audiovisual amadora,
propiciada pelos avanços tecnológicos eletrônicos e digitais, proporcionou a
possibilidade da apropriação dos processos de criação de peças de vídeo e em
película por pessoas com qualquer nível de formação e faixa etária mínima
para segurar uma câmera de vídeo portátil. Guardadas as devidas proporções,
fica aberta a possibilidade da criação, da pesquisa, do desvelamento, do jogo
emocional, que a educação formal presencial tem aproveitado de maneira
muito pobre.
Mesmo em situações de escolarização presencial, onde existem
possibilidades infra-estruturais do trabalho com as linguagens videográficas,
os professores resistem as novas práticas pedagógicas propostas. É alegado
pelos professores, que não dispõe de conhecimentos suficientes para a
avaliação dos processos e produtos finais destas práticas, a inadequação das
mesmas aos objetivos da educação formal .
Alguns discursos mais inflamados dos textos geradores brasileiros se
contrapõe a esta posição precavida dos educadores presenciais, questionando
como os protagonistas dos processos educativos formais querem mediar
conteúdos audio-visuais, enriquecidos e sua analogia pelo advento das mídias
digitais, utilizando os recursos modestos que caracterizaram o ambiente
escolar dos últimos séculos. O pesquisador Eduardo Monteiro, por exemplo,
faz a seguinte colocação: “Como é que o professor quer falar na base do
190

‘cuspe-e-giz’ com alunos que já apresentam seus trabalhos de pesquisa, por
sua própria conta, com dados colhidos na Internet e produzidinhos em vídeo,
com a câmera que a família comprou para documentar os aniversários e
passeios de férias?”(Monteiro, 1998:02).
Muito embora haja uma resistência cultural ao uso de recursos
audiovisuais na educação presencial brasileira, os textos geradores já citam
uma série de estratégias desenvolvidas no país para o seu uso através do
suporte tecnológico do vídeo-cassete, caracterizadas nas modalidades de:
 Videolição : quando um programa de vídeo se incumbe de mediar
informações que são temas de aulas, sem alterar o esquema expositivo
tradicional;
 Videoapoio: quando cenas gravadas em filme ou vídeo são utilizadas
para ilustrar, demonstrar ou completar um discurso expositivo;
 Programa motivador: quando existe

um aproveitamento da

afetividade inerente a linguagem videográfica para atingir um
objetivo de aprendizagem específico;
 Videoprocesso: quando os protagonistas da educação presencial
utilizam os processos produtivos da linguagem videográfica
diretamente na prática pedagógica, apropriando-se dos esquemas
mentais técnicos necessários (Ferrés apud Martirani, 1998:03).
A educação a distância, caminhando em outro sentido, tem recorrido
cada vez mais as técnicas cinematográficas, na criação de vídeos educativos
agradabilíssimos e de excelente qualidade, muito embora não envolvam a
própria prática videográfica nos processos de aprendizagem propostos. Muitas
vezes, o aluno dos processos distanciais se ressente da falta de interatividade,
pois quase nunca é possível demonstrar sua aprendizagem através do diálogo
ou da produção em outros sistemas simbólicos que não o escrito.
Fora das situações e processos do ensino formal, projetos de pesquisa e
ações ligadas ao desenvolvimento comunitário utilizando a linguagem
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videográfica também foram descritos nos textos geradores. Tanto para um uso
em organizações da comunidade, quanto para a veiculação nas TVs
comunitárias, a produção de filmes com funções de entretenimento, formação
e

informação

envolveram

estratégias

simbólico-discursivas,

que

desenvolveram informalmente a cognição nos protagonistas dos processos.
(Lourenço, 1998:passim).
A produção videográfica comunitária, muito embora não possua a
sofisticação dos bens culturais veiculados nas redes televisivas privadas e nos
cinemas, suplantam a incompatibilidade estética através da novidade do
discurso, do viés político e social diferenciado da produção hegemônica, da
estrutura de um espaço de mediação da cultura local. Assim, a inter-relação
Comunicação e Educação fica evidenciada nesta produção não só pela questão
da apropriação da própria linguagem videográfica, mas pela ressignificação da
mesma no processo de construção da identidade cultural do sujeito local .
Se para os adolescentes e adultos engajados nos movimentos
comunitários a construção da identidade é importante, as primeiras
construções mentais da mesma são muito significativas para as crianças. Já
que as crianças brasileiras tem grande afinidade com a produção audio-visual,
conforme já encontra-se indicado em sua relação com a linguagem televisiva,
deveriam ter a possibilidade de apropriar-se e ressignificar, em suas vivências
sociais comunitárias ou escolares, o processo de construção das mídias e
linguagens onde avistam grande parte da agenda pública, dos ídolos que
chamam de astros e estrelas, as primeiras representações complexas de
vivências no mundo adulto. Isto porquê as crianças percebem paulatinamente
que existem filmes que não são documentários verídicos, mas recriações
ficcionais, o que não os impede de formular teorias sobre a natureza humana
que são essenciais as vivências adultas em sociedade, apropriadas através da
sua fruição estética.
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Sem a pretensão de inverter a inevitável internacionalização dos
referenciais estéticos audiovisuais no mundo, os textos geradores brasileiros
expressaram uma grande esperança na manutenção da produção videográfica e
cinematográfica brasileira, que consegue sobreviver e expressar a ideologia e
cultura local mesmo desprovida de incentivos governamentais. Muito embora
os filmes brasileiros representem menos de 10% do mercado cinematográfico
nacional, atendem a uma demanda local e a um mercado internacional, sendo
que as novelas e propagandas brasileiras também destacam-se pelo excelente
domínio das técnicas cinematográficas.
Os primeiros sinais da convergência das técnicas cinematográficas para a
linguagem comunicacional virtual eletrônica foram comentados nos textos
geradores brasileiros, que falaram nas imagens arquivadas em formato digital,
em efeitos especiais compondo os filmes em conjunto com imagens
analogicamente captadas.
Uma das principais

obras de observação do

início desta convergência das linguagens, simulando
uma realidade alternativa, é o filme Norte-Americano
“Star Wars”, produzido em 1977 pelos estúdios Fox.
(Negroponte, 1995:120). Com a intenção de criar
uma

ilusão

mais

“realista”,

o

produtor

Star Wars – Holograma da
Princesa Léia

cinematográfico George Lucas e sua equipe fez as primeiras utilizações de
recursos da linguagem virtual eletrônica, sem dispensar contudo os recursos da
filmagem analógica de dioramas e maquetes. Na época do I ICCE, a indústria
cinematográfica estava em um momento transitório, entre o resgate do suporte
analógico e convergência para o digital.
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Apenas vinte e quatro anos depois, no ano de
2001, temos o filme
spirits

within”,

“Final Fantasy: the
que

tem

as

imagens

completamente digitalizadas. Ou seja, nada que
Aki Ross – Final Fantasy –
Personagem Digital

aparece neste longa metragem tem origem
analógica, inclusive os “atores”. Equipes do

Japão, Canadá, Estados Unidos, Tailandia, Havay e Alemanha trabalharam
cooperativamente, na produção Norte-Americana dos estúdios Columbia
Tristar. A trilha sonora musical também é executada digitalmente, assim como
todos os efeitos sonoros. A única exceção são as vozes dos personagens, que
foram dubladas por atores reais, como Alec Baldwin, James Woods e Stevie
Buscemi. Incrivelmente, o filme constitui-se em um simulacro tão perfeito da
realidade que gerou um sentimento de insegurança entre grande parte dos
astros da indústria internacional do cinema.

7.4

A Linguagem Comunicacional Jornalística na mídia impressa nos

textos geradores brasileiros

A referência a linguagem jornalística na mídia impressa está presente em
14% dos textos geradores, concentrando suas observações nos periódicos
especializados da imprensa escrita, os jornais diários.
A aproximação entre a imprensa escrita e a educação formal, segundo os
textos geradores brasileiros, contou predominantemente com a iniciativa e o
fomento dos profissionais e empresários das mídias. Isto porquê a abertura
política no Brasil enfatizou a função informativa da mídia impressa, que
livrou-se das limitações impostas pela censura governamental.
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Em uma nação onde ainda predominam os analfabetos totais ou
funcionais, os jornalistas da imprensa escrita já enfrentam historicamente uma
limitação de público, agravada por perseguições políticas que chegaram
repetidamente até o empastelamento das oficinas gráficas e prisão política dos
jornalistas.
Assim, sem tentar promover alterações profundas nas práticas
pedagógicas da educação formal presencial e a distância, muitos órgãos de
imprensa escrita tem apresentado projetos de ação nas escolas de diferentes
níveis, com ênfase no aproveitamento dos jornais como material de leitura
alternativo aos livros didáticos e paradidáticos.
A principal argumentação apresentada pelos jornalistas e plenamente
reconhecida pelos professores na inserção da imprensa escrita no universo
escolar, é a possibilidade de aprofundamento das questões sociais de interesse
da comunidade escolar, através da leitura e entendimento dos artigos, que são
muito mais analíticos do que outras formas de apresentação de informações e
notícias. Este aprofundamento da linguagem jornalística na imprensa escrita
está diretamente ligada a questão da relação de tempo/espaço de leitura,
totalmente diferenciado do jornalismo radiofônico e televisivo.
O que os projetos descritos nos textos geradores se propõem, ao inserir a
imprensa escrita nas práticas pedagógicas, é a análise da possibilidade da
mediação de conhecimentos essenciais a vida em sociedade, que são então
interpretados

criticamente

através

das

habilidades

e

competências

desenvolvidas na educação formal. Os estudantes e seus educadores ainda
podem compartilhar dialogicamente suas idéias e discutir suas opiniões sobre
temas noticiados, transversalizando conhecimentos escolares para a formação
de opinião sobre assuntos considerados polêmicos. A chance de conhecer
pontos de vista diferenciados, que ajudam a constituir um horizonte mais
diversificado, é privilegiada no ambiente escolar, já que os estudantes e
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professores somam ao diálogo suas vivências comunitárias e familiares
diferenciadas.
Para que os protagonistas dos processos educacionais presenciais tenham
a possibilidade de apropriar-se efetivamente da linguagem comunicativa
jornalística, alguns projetos dos órgãos de imprensa escrita inclusive prevêem
a capacitação dos professores e chegam organizar e veicular uma produção
desenvolvida nas escolas. Programas exemplares, como O Estadão na Escola,
desenvolveram um manual de orientação e um suplemento específico para a
veiculação da produção escolar no jornal, o “Zap!”, estabelecendo metas para
as escolas e fornecendo os materiais necessários, inclusive um certo número de
exemplares da edição do jornal diário “O Estado de São Paulo”, apelidado
pelos paulistas de Estadão.
A convergência entre a linguagem comunicacional jornalística da
imprensa escrita e a virtual eletrônica foi mencionada nos textos geradores,
clarificando que a transposição do suporte de papel para o suporte eletrônico
favorece a interatividade com os leitores, sem alterar os fundamentos que
norteiam a produção e a difusão da imprensa escrita. Outrossim, foi enfatizado
que o suporte eletrônico agilizaria a atualização das notícias em tempo real,
difundindo informações importantes para os leitores de forma mais ágil e
concentrando as energias da produção na elaboração de análises mais
elaboradas, conservando o recurso do texto escrito.
Assim, a grande ênfase da aproximação entre a imprensa escrita e a
educação é a oferta de uma leitura não convencional no espaço escolar,
cumprindo uma função ética social inerente ao jornalismo. Do ponto de vista
mercadológico, contudo, é visível que os investimentos generosos dos órgãos
de imprensa também se baseiam na potencialização de sua demanda e o
aumento de seu mercado consumidor, já que outras mídias e linguagens
compartilham a sua função social de documentação, difusão e análise dos fatos
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relevantes à comunidade, através de formas de veiculação que exigem muito
menos esquemas mentais analíticos.

7.5

A Linguagem Comunicacional Radiofônica nos textos geradores

brasileiros

O rádio constituiu-se, desde a sua invenção, em um aparato tecnológico
de grande popularidade. Os textos geradores brasileiros, embora referenciem a
linguagem radiofônica em apenas 11% dos casos, o tratam com um carinho
muito especial. Trata-se de uma mídia universalmente acessível, amigável à
praticamente todo o tipo de audiência, constituindo o primeiro veículo de
comunicação multicultural da civilização moderna. Ao mesmo tempo que o
rádio constitui-se neste espaço privilegiado, onde as manifestações musicais
do mundo todo tem oportunidade e espaço, historicamente foi a primeira mídia
a estabelecer relações de confiança com a audiência iletrada, democratizando a
informação e muitas vezes a formação, sempre contribuindo com a construção
da identidade cultural brasileira.
A linguagem comunicacional radiofônica também é a geradora
prototípica dos programas que, meio século mais novos, consagraram a
linguagem comunicacional televisiva. Porém, as emissoras televisivas levaram
outro meio século para chegar a um nível de interatividade com seu público
apenas semelhante ao das emissoras de rádio. A proximidade entre os
produtores da programação radiofônica e os ouvintes sempre evidenciou a
existência de uma via de mão dupla, que gerou a credibilidade, a confiança e o
carinho das audiências, dos radialistas e dos artistas.
Do ponto de vista da constituição da Inter-relação Comunicação e
Educação, a linguagem comunicacional radiofônica é paradigmática no Brasil
e em toda a América Latina. Nela, foram veiculados os primeiros programas
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de intencionalidade didática e paradidática, como os programas de educação a
distância, os documentários, as teatralizações históricas, as entrevistas em
profundidade com autoridades e especialistas, as campanhas publicitárias de
interesse social. Até a atualidade, muito embora convivendo livremente com
outras linguagens das mídias mais sofisticadas, a linguagem radiofônica ainda
representa um espaço de representação pública para a população, assim como é
a via privilegiada de veiculação da cultura popular brasileira.
Assim, se a utilização da linguagem radiofônica foi por algum tempo
ofuscada pelo refinamento tecnológico de outras linguagens e suportes no
Brasil, os textos geradores resgatam o seu grande valor educativo, resgatando e
aprimorando as práticas consagradas onde a inter-relação Comunicação e
Educação ocorre com grande êxito há quase de um século. O rádio ainda se
constitui numa mídia essencial na construção de ambientes complexos de
aprendizagem, que não encontra-se esgotada.
Na educação a distância, a interatividade da linguagem radiofônica é
identificada e melhor explorada pelos projetos brasileiros. As interações mais
óbvias nos processos com intencionalidade educativa são estabelecidas entre o
locutor/educador e o ouvinte, sendo que o primeiro se comportaria como fonte
da informação e o ouvinte como interlocutor na sociedade. Nas interações
com intencionalidade documental ou informativa, a interação ocorre entre o
repórter e o ouvinte, onde a relação invertida coloca o repórter como
interlocutor e multiplicador, enquanto o ouvinte tem a possibilidade de
integrar-se com a fonte, sob a mediação do repórter (Patrício, 1998:05).
Na educação presencial, a simplicidade da apropriação da linguagem
comunicacional radiofônica, em vista da sofisticação de outras mídias
tecnológicas, representa uma via de acesso para professores e alunos, na
alfabetização e apropriação dos diferentes sistemas simbólicos que mediam a
cultura na sociedade. As idéias que foram oxigenadas e renovadas no I ICCE
geraram ou aprimoraram uma série de projetos, onde a produção e veiculação
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radiofônica foi progressivamente vinculada às práticas pedagógicas do ensino
presencial fundamental. O último aprimoramento destas práticas pedagógicas
está representado pelo Projeto “Educomunicação nas ondas do rádio Educom.rádio”, desenvolvido pela equipe do NCE desde o ano de 2001.
A convergência entre a linguagem comunicacional radiofônica e a virtual
eletrônica já teve a sua teorização exposta e a sua aplicação exemplificada em
um dos textos geradores brasileiros. Através dos recursos da Internet, é
possível gerar um ambiente de radiodifusão em suporte eletrônico,
denominado audiodifusão, “ou seja, a transmissão de audio[programação]
em tempo real (ao vivo)”, identificada como forma de comunicação
amplamente utilizada por países do Primeiro Mundo, como os EUA, o Canadá
e a Inglaterra (Amaral, 1998:04).
No caso descrito, a audiodifusão foi experimentalmente desenvolvida
para integrar um programa de educação distancial, na área de graduação
superior em Pedagogia. A audiodifusão foi acompanhada

de forma

concomitante pela transmissão de materiais hipertextuais, sendo que todos os
participantes da audição podiam fazer perguntas, em tempo real, com a
possibilidade de terem suas respostas sistematizadas e compartilhadas durante
a exposição, reproduzindo com muita proximidade uma estrutura dialógica e
expositiva de seminário em sala de aula presencial (Amaral, 1998:passim).

7.6

A convergência das mídias e suas linguagens na emergência do

campo da Educomunicação

O deslocamento metodológico das teorias da Comunicação das mídias
para as

mediações, conforme teorizada por Jesus Martin Barbero

(1997:passim), tornou primordiais as questões relativas à Cultura, que não é só
formada de conhecimentos, mas de reconhecimentos. As investigações sobre
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as tecnologias da Comunicação, sob esta nova aproximação metodológica,
enfatizam as mediações e seus sujeitos (Barbero, 1997:17), em detrimento dos
próprios suportes tecnológicos.
Nesta perspectiva , as teorias relativas a inter-relação Comunicação e
Educação, ou Educomunicação, segundo a teorização de Ismar de Oliveira
Soares, estabelece como uma de suas vertentes teóricas e áreas concretas de
intervenção social a mediação tecnológica (Soares, 1999c:12).
A vertente da mediação tecnológica teoriza que as reflexões em torno
das relações comunicacionais e educacionais mediadas pelas mídias
tecnológicas devem ser estudadas através de suas linguagens, não de seus
suportes tecnológicos (Soares, 1999c, passim). Assim, o domínio das técnicas
dos aparatos tecnológicos perde importância para o domínio dos processos de
alfabetização e ressignificação das linguagens, nas práticas pedagógicas onde
progressivamente estão ingressando as mídias.
O uso instrumental das mídias, que contraria a aproximação teórica desta
vertente, gerará um conjunto de saberes e conhecimentos que ficarão
confinados na obsolescência das tecnologias da atualidade. E esta
obsolescência está sendo cogitada para a próxima década, no final da qual
grande parte dos suportes tecnológicos atuais terão desaparecido, sendo que as
linguagens das mídias se articularão em suportes digitais.
A convergência das mídias mais visível da atualidade está aproximando a
linguagem televisiva e a virtual eletrônica, através do advento da Internet.
Acompanhando as mudanças tecnológicas que transformaram os pesados
computadores dos anos cinqüenta em Palm-Tops que cabem na palma da mão,
a Internet integra espaços e se estabelece enquanto ecossistema comunicativo,
tendo o seu uso desvinculado de artefatos computacionais sem mobilidade e
sendo transmitida via satélite, como os sinais da televisão completamente
digitalizados. As mesmas empresas de transmissão via satélite que revendem
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os sinais da chamada “banda larga”, também já diponibilizam teclado
integrado, que permite o acesso à Internet através do aparelho de televisão.
O próximo salto tecnológico, citado por diversos teóricos dentre os quais
Nícolas Negroponte, é a substituição dos próprios artefatos por estruturas
holográficas, onde a luz e a energia ocuparão o lugar de grande parte das
interfaces físicas, como telas e teclados (Negroponte, 1995:120-123). A
questão tecnológica do novo milênio será mais relativa a transmissão de Bits
do que ao transporte de átomos (Negroponte, 1995:05).
Assim, a mediação tecnológica é centralizada na construção processual
de conhecimentos e bens culturais nas linguagens das mídias, sendo prioritário
que os educadores desenvolvam habilidades e competências neste sentido e
possam estabelecer

suas

práticas

pedagógicas

apesar

dos

aparatos

tecnologicos, não em função deles. Os comunicadores também tem uma
função imprescindível neste processo, já que terão de construir com a
sociedade os bens culturais que serão mediados, em uma relação
progressivamente mais descentralizada, participativa e coletiva.
Os problemas envolvidos nas novas mediações tecnológicas não são mais
inerentes à Educação ou à Comunicação, ou mesmo à Engenharia Eletrônica e
à Cibernética, mais dizem respeito preponderantemente às possibilidades de
vida plena dos indivíduos na sociedade, enquanto sujeitos/atores com
habilidades e competências desenvolvidas, identidade própria, senso de
pertencimento, devidamente sociabilizado e afetivamente equilibrado.
Assim, a Educomunicação promove, através da área da mediação
tecnológica, a renovação dos projetos e práticas educativas, que enfatizarão o
processo de apropriação e ressignificação dos sistemas simbólicos, a
constituição de conceitos e juízos e a formação de esquemas mentais
perpétuos, em detrimento de uma Educação com excesso de carga
informacional e pouco voltada para o desenvolvimento de habilidades e
competências.
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A vertente da mediação tecnológica também promove uma integração
teórica das linguagens das mídias, que antecede o seu inexorável processo real
de convergência de suportes. Assim, a Comunicação passa a preocupar-se
também com seus processos produtivos e de ressignificação, já que o domínio
conceitual das linguagens é o que garantirá a qualidade e as aptidões dos bens
culturais das mídias.
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CAPÍTULO 8

8.

Considerações finais e conclusões

As compreensões produzidas sobre os campos do conhecimento da
Comunicação e Educação e suas relações foram elaboradas sob o ponto de
vista das premissas metodológicas, elencadas e determinadas por uma escolha
interpretativa que representa a espinha dorsal deste trabalho dissertativo: a
Inter-relação Comunicação e Educação estudada como campo emergente do
conhecimento, segundo a aproximação teórica de Soares, que define a
Educomunicação.

I ICCE – Grupo Temático – Auditório do Instituto Itaú Cultural – da esquerda para a direita,
(1) Ismar de Oliveira Sores, (2) Mariazinha Felisminda de Rezende e Fusari, (3) Luiz Roberto
Alves .
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Assim, ao escolher e interpretar os temas centrais e a articulação do
discurso constituído neste trabalho, foi essencial a confrontação dos diversos
olhares sobre o problema de fundo:a observação epistemológica da forma de
convergência dos campos Comunicação e Educação. Através de alinhamentos
e negações nos discursos analisados, que foram epistemologicamente
posicionados como teses e antíteses sobre as hipóteses levantadas, foi possível
detectar e testar o modelo teórico proposto por Soares, demonstrando sua
efetividade através da síntese das idéias apresentadas sobre o problema de
fundo.
Superando o paradigma científico positivista, que determina a função da
ciência como a “desvendadora das verdades”, a visão integracionista PósModerna determina que as ciências nos dão acesso aos modelos possíveis da
interpretação das realidades, sempre mediados por sistemas simbólicos,
inseridos em contextos sociais específicos. Assim, a efetividade do modelo
interpretativo proposto por Soares está positivamente determinada pela análise
contida na pesquisa, muito embora não exclua outras aproximações possíveis.
Se, ao interpretar os Anais do I ICCE, foi possível compreender e explicar os
fenômenos envolvidos na Inter-relação Comunicação e Educação, entendendo
a natureza do objeto estudado, sua complexidade, sua forma de atuar e sua
liberdade individual, sem deformações ou reduções, o modelo interpretativo de
Soares é efetivamente correto e suas hipóteses se confirmam exemplarmente.
Para atingir os objetivos da pesquisa, através da aplicação dos princípios
e premissas metodológicas básicas (Capítulo 1), foi descrito o referencial
teórico, de forma a constituir o panorama histórico e conceitual (Capítulo 2),
essencial para a contextualização da Inter-relação Comunicação e Educação a
partir do I ICCE (Capítulo3). A sondagem mais aprofundada dos textos
geradores brasileiros que compuseram os Anais do I ICCE foi organizada
através do estudo comparativo dos juízos e conceitos (Capítulo 4), o perfil
profissional atual e projetado (Capítulo 5), os projetos e ações sociais
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(Capítulo 6), as linguagens das mídias (Capítulo 7), para então argumentar a
respeito de todo o processo de pesquisa e tecer considerações sobre a
experiência desenvolvida (Capítulo 8).
O esquema experimental do Positivismo, se aplicado nesta pesquisa,
reduziria a mesma a um simples relatório de causas e efeitos. Assim, sob o
risco de construir inferências inapropriadas, a opção de articular sob a
metodologia dialética a Inter-relação Comunicação e Educação, revelou-a
como um fenômeno multi-causal, encadeando fatores de natureza e peso
variáveis, que foram conjugados para interagirem sob a interpretação da
pesquisadora sob orientação. Desta forma, o ponto de referência para a
determinação das convergências e divergências dos discursos analisados foi a
própria interpretação e visão da pesquisadora, no seu entendimento sobre a
aproximação teórica de Soares. Isto significa que a superação da metodologia
positivista também inclui a constatação de que não foi buscada uma produção
de conhecimentos neutra, mas um trabalho opinativo que respeitou a
diversidade das idéias sobre o problema de fundo.
A conjugação de procedimentos qualitativos e quantitativos na
observação epistemológica da

forma de aproximação dos campos

Comunicação e Educação demonstrou ser o procedimento mais apto para
chegar à compreensão visada pela pesquisa. As evidências da emergência do
campo da Educomunicação que apareceram nos textos geradores do I ICCE
foram organizadas para que não somente os protagonistas da pesquisa
tivessem suas necessidades cognitivas satisfeitas, mas que fosse possível a
todos os interessados entender melhor o fenômeno estudado. Utilizando estes
procedimentos sob a intencionalidade da explicação, foi possível gerar uma
dissertação que valorizou as motivações, as representações, os valores, os
olhares, tanto quanto as aproximações teóricas utilizadas nos textos geradores.
A transdisciplinaridade que reorganizou os aportes teóricos anteriores a
teorização da Educomunicação foi necessária para a comprovação das
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premissas tomadas como referencial da pesquisa. A compartimentalização dos
conhecimentos utilizados em disciplinas apartadas e regidas por axiologias
independentes,

como

é

proposto

pelo

Positivismo,

impediria

o

desenvolvimento da compreensão completa da Educomunicação, caracterizada
como um campo emergente das bordas de diversas disciplinas, reorganizadas
de forma sistêmica. Desta forma, foi possível constatar os fatores interrelacionados que fazem a Educomunicação ser caracterizada, ao mesmo
tempo, como um conjunto dinâmico de vertentes teóricas e áreas concretas de
intervenção social. Por estas características particulares, esta pesquisa não
respeitou as fronteiras de objeto/tempo/espaço da Comunicação e da Educação
entendidos como disciplinas, e paga o ônus de não se constituir em um
trabalho fundamental ou aplicado, mas em um trabalho inter-relacional menos
verticalizado.
Considerando que as Ciências Humanas devem ser exercidas em resposta
às necessidades concretas da sociedade, a pesquisa desenvolvida considerou as
responsabilidades sociais envolvidas no desenvolvimento do campo da
Educomunicação,

constatando que esta aproximação teórica é de grande

efetividade. Estruturando-se através da teoria das mediações sob o aporte
gramsciano, a Educomunicação se alinha ideologicamente pela preservação
dos direitos do cidadão e de sua comunidade, no momento histórico
caracterizado pela “sociedade da informação”, onde as limitações cognitivas
serão diretamente proporcionais à exclusão social.

8.1 Considerações sobre o Capítulo 1

O capítulo introdutório da dissertação, sob a tranqüila aparência sua da
sistematização, representou a descrição das inquietações que posicionaram a
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pesquisa epistemológica sobre a emergência do campo inter-relacional
estudado.
A operação transdisciplinar que dá origem a construção do problema da
convergência dos campos da Comunicação e da Educação, passa pela
formulação de uma pergunta inédita até então: Como estudar os fenômenos
que relacionam aprendizagem e mediação da atualidade? Assim, foi essencial
para a teorização da Educomunicação a renovação construtivista da Pedagogia,
que mudou a ênfase do ensino para a aprendizagem, conjugada a renovação
teórica da Comunicação, que mudou a ênfase das mídias para as mediações.
Para responder a pergunta que orientou a formulação da hipótese da interrelação Comunicação e Educação, houveram diversas aproximações teóricas,
que consideraram o problema inscrito de forma parcial ou total. De todas as
hipóteses levantadas, a da Educomunicação mostrou ser a mais completa e,
por isso, foi adotada enquanto premissa organizadora da dissertação.
Se o Capítulo introdutório convida à exploração do trabalho
desenvolvido, também clarifica a importância das inferências do próprio leitor,
num jogo dialético que orienta uma leitura opinativa e solicita um julgamento.
Assim, melhor do que afirmar que foram atingidos os objetivos propostos, é
necessário relativizar o êxito da pesquisa ao julgamento e uso futuro de seus
conteúdos.

8.2

Considerações sobre o Capítulo 2

A forma de constituir um panorama histórico e conceitual para embasar a
pesquisa revela, além do elenco e organização das teorias e sujeitos que
dialogam sobre os assuntos tratados, os limites teóricos que cercam a pesquisa
e o apagamento de tantas outras abordagens, que foram consideradas
inadequadas para o estudo dos tópicos explorados.
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As questões relativas à memória e esquecimento dos diversos fatores que
poderiam vir a compor outros panoramas são vinculadas principalmente ao
posicionamento ideológico que norteia a aproximação teórica, tornando alguns
pontos de vista inadequados para a

janela que se quer compor para a

exposição deste panorama.
Assim,

as

escolhas

relativas

ao

referencial

teórico

utilizado

transcenderam a validade científica possível das formulações, avançando para
os posicionamentos políticos e sociais das teorias. Esta é mais uma constatação
que corrobora o fato de que o conhecimento científico produzido sob o
paradigma da Pós-Modernidade não tem a pretensão de ser neutro ou esgotar
completamente o problema estudado, mas pretende oferecer um conhecimento
estruturado em uma intencionalidade e atitude diante da vida.
A Educomunicação só pode oferecer o panorama das suas teorias
formadoras, que buscam a valorização

do ser humano em toda a sua

complexidade, buscando o pleno exercício de sua cidadania, a preservação de
sua Cultura, identidade, dignidade. Assim, as teorias que não se alinham com a
responsabilidade social, por divergência ou neutralidade, são inadequadas para
a inserção no texto do Capítulo 2. O fato de não terem sido citadas não exclui
sua existência e valor científico, mas apenas está de acordo com a metodologia
de desenvolvimento da dissertação, que tenta estabelecer um espaço de
construção de sentidos orientado politicamente.

8.3

Considerações sobre o Capítulo 3

O Capítulo 3 pretende vincular as ideologia que articula a formulação
teórica da Educomunicação com os sujeitos/atores de seus aportes teóricos,
inseridos em um contexto histórico, sócio-econômico e pessoal distinto.
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As lutas pessoais de Vygotsky, Gramsci, Itard, aliadas as suas
contribuições

de

valor

inquestionável

ao

conhecimento

humano,

demonstraram a superação do ser humano, que pode ser maior e ir além do que
sua vida cotidiana lhe oferece. Para estes três homens, que viveram apartados
no tempo e espaço, a aproximação teórica esteve sempre ligada a uma
militância social, que pregava pela importância suprema da vida humana feliz
e plena, numa valorização que ofuscava e tornava menores todas as outras
questões envolvidas.
Assim, os processos observados e descritos pelos cientistas que seguem
esta linha, ainda melhor organizados pelo aprofundamento desenvolvido por
Jesus Martin Barbero, entendem a Comunicação, a Educação e a
Educomunicação como

abordagem mediativa não só da Cultura, como

também da consciência.

8.4

Considerações sobre o Capítulo 4

A forma de expressar as idéias também diz muito a respeito de uma
determinada pesquisa. Isto porquê a utilização dos sistemas simbólicos não é
apenas uma codificação da realidade, mas expressa um olhar individual ou
grupal, um ponto de vista e sua negociação dialógica.
Ao acolher democraticamente todos os pesquisadores que se propuseram
a construir um discurso sobre os temas propostos pelo I ICCE, a organização
demonstrou que o principal interesse do evento foi a construção dialética de
uma massa crítica de conhecimento, sintetizada através do contato destes
pesquisadores, antes apartados.
A diversidade de abordagens, pressupostos, formas de interpretar a
realidade social, ao invés de gerar inquietação entre os participantes,
enriqueceu a experiência do diálogo, pois houve uma intenção consciente de
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buscar o aprimoramento e o amadurecimento através da participatividade e da
construção coletiva de conhecimento.
Graças à todas estas características, o estudo lingüístico dos textos
escolhidos como amostragem gerou um resultado muito mais interessante do
que supunha a proposta de sondagem apresentada.
Da elaboração do Capítulo 4, fica a impressão mais prazerosa da
pesquisa, pois os processos envolvidos guardaram muita semelhança com a
leitura de entretenimento, onde se deseja que o livro interessantíssimo nunca
termine.

8.5

Considerações sobre o Capítulo 5

O Capítulo 5 é revelador, sob o aspecto dos sujeitos/atores envolvidos no
desenvolvimento da Educomunicação no Brasil. Atuando de forma distribuída
nos diversos setores da sociedade, estes profissionais têm em comum a
preocupação com a qualidade de vida de suas comunidades, que gera sua
opção profissional (sempre excêntrica em relação a sua formação de origem).
Na referência cultural que constrói a imagem pública do pesquisador
acadêmico, figura uma pessoa que se desliga das realidades cotidianas, perdida
em seus problemas científicos, apaixonada por seus problemas empíricos.
Neste sentido, a verificação dos atributos pessoais descritos pelos
participantes brasileiros do I ICCE, está um ponto de ruptura que os torna
peculiares em relação a esta imagem convencional: o envolvimento em ações
sociais como fator estruturante do perfil profissional.
Outra ruptura relacionada é relacionada a atitude destes profissionais
pesquisadores, revelando que os mesmos não buscam o isolamento e o
desligamento social através de seu auto-didatismo, mas se preparam para
multiplicar os conhecimentos e descobertas, formando progressivamente e
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participativamente novas categorias profissionais, para trabalharem em equipes
multidisciplinares.

8.6

Considerações sobre o Capítulo 6

Para que o trabalho desenvolvido no Capítulo 5 saísse do terreno das
conjecturas, o Capítulo 6 se insere como organizador e expositor dos projetos e
ações sociais que efetivamente foram descritos nos textos geradores
brasileiros.
Este capítulo, que foi dimensionado como uma vitrine de concretizações
sociais da Educomunicação, também contextualiza a situação educacional e
comunicacional da época da produção dos textos geradores.
Ao longo dos quatro anos que se sucederam ao I ICCE, felizmente se
observa que este contexto melhorou consideravelmente, devido ao trabalho de
militância cultural dos sujeitos/atores envolvidos nas ações descritas na
pesquisa. Afortunadamente, a aproximação teórica e a rede de contatos interpessoais estabelecidos no próprio congresso fortificou as iniciativas
individuais, facilitou a multiplicação da formação e informação, trazendo uma
grande evolução para a Educomunicação no Brasil.
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8.7 Considerações sobre o Capítulo 7

As linguagens das mídias caracterizam o campo das Comunicações, não
apenas pelo envolvimento dos suportes que armazenam e distribuem os bens
culturais midiáticos, mas também por desenvolver novas sensibilidades, de
acordo com a evolução tecnológica de sua época.
O Capítulo 7 primou pela análise de novas práticas educativas, sua
aceitação pelos protagonistas dos processos de mediação envolvidos, sob a
estruturação das linguagens das mídias, enquanto sistema simbólico.
De fato, fica difícil atribuir somente aos educadores o anacronismo que
caracteriza as práticas pedagógicas da atualidade, já que as estratégias para a
incorporação das linguagens das mídias nas práticas pedagógicas ficaram tão
defasas sem que a sociedade se mobilizasse a respeito. Os educadores que, por
outras razões sociais, encontram-se feridos em seu amor próprio, acabam
sentindo algumas iniciativas de trabalho transdisciplinar como uma invasão de
espaço, sem admitir que a questão das mudanças profissionais atingem ao
mundo, num contexto econômico globalizado.
Em críticas abertas ou veladas, os professores ainda demonstram a
vontade de manter a hierarquização e a imobilidade do espaço/tempo escolar,
exercendo uma pressão psicológica e forçando para fora da escola grande parte
das inovações propostas pelos Educomunicadores.
Assim, indo além da missão de inserir as linguagens das mídias nas
práticas educativas (necessidade premente da Educação da atualidade),
também é necessário um trabalho afetivo e psicológico que trabalhe a autoimagem dos professores, aumente sua segurança, gere uma relação de simpatia
e empatia pelas mídias.
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8.8 Considerações sobre a Bibliografia

Para a efetivação de uma pesquisa que trabalha com um campo gerado
nas bordas de diversos outros, foi necessária a leitura de uma grande
quantidade e qualidade de literatura científica. A complexidade do campo
inter-relacional emergente foi explorada com efetividade, de forma que as
todas as fragilidades fosse supridas e o estabelecimento de inferências
procedentes fosse efetivado.
No entanto, destacando-se em todo o elenco de obras que compõe a
Bibliografia, está o livro de Jesus Martim Barbero “Dos Meios às Mediações”.
Esta é certamente a obra paradigmática da teoria da Comunicação da
atualidade, inigualável em sua abrangência da questão dos fenômenos
comunicacionais. Através da evolução da metodologia da pesquisa
comunicacional

proposta

nesta

obra,

se

estruturou

o

campo

da

Educomunicação e foi possível a elaboração desta pesquisa, entre outros
inúmeros trabalhos mais significativos.
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8.9 Considerações sobre uma pesquisadora paradigmática

Assim como a obra de Barbero foi paradigmática para a estruturação da
Educomunicação como um conjunto de vertentes teóricas, a intervenção social
de uma pesquisadora exemplar foi essencial para a transposição do modelo
teórico para sua concretização. Esta é Mariazinha Fusari.
Participando da formulação do
campo da Educomunicação, esta grande
arte-educadora militou pela aproximação
dos

campos

da

Comunicação,

Educação

muito

antes

e

da

que

a

abordagem teórica ganhasse corpo.
Professora

da

Faculdade

de

Educação da Universidade de São
Paulo – FEUSP, produziu inúmeros
materiais

e

educativas
envolvimento
linguagens.

desenvolveu
consagradas
das

com

mídias

Colaborou

práticas

e

o
suas

imensamente

tanto para a formação do NCE quanto
Mariazinha Fusari

para a implementação de seus programas
de capacitação e pesquisa.

Tendo falecido precocemente em 1999, legou aos educadores brasileiros
um referencial teórico e um elenco de práticas pedagógicas educomunicativas
de relevância indiscutível. Esta educadora significou, para o convívio dos
pesquisadores do NCE, a peça chave que iniciava a aproximação profissional
entre comunicadores e educadores, perdida por uma fatalidade do destino.
Apesar de sua importância indiscutível na Educomunicação, Mariazinha
não está referenciada no corpo da pesquisa, devido a um de seus traços de
214

personalidade mais belos e interessantes: a generosidade. Ela deixou de
elaborar um texto gerador e reivindicar um espaço de fala distinto, para
cooperar ao máximo com a organização do I ICCE, a mediação de mesas e
grupos temáticos.
Porém, como a contribuição e presença
desta

brilhante

pesquisadora

foram

imprescindíveis ao estabelecimento do objeto
de observação da pesquisa, que é formado
pelo conjunto de textos geradores que forma
os anais do I ICCE, o registro de sua presença
é importante para o entendimento pleno da
dissertação.
Mariazinha Fusari

8.10

Conclusões finais

O desenvolvimento da pesquisa correspondeu aos objetivos que
motivaram o seu desenvolvimento, isto é:
A

presença

da

Inter-relação

Comunicação

e

Educação

foi

positivamente identificada nos textos geradores que compõe os anais
do I ICCE;
 O tratamento desta inter-relação a dimensiona epistemologicamente
como um campo emergente do conhecimento;
 Foram encontrados juízos e conceitos que, egressos dos campos da
Comunicação, Educação, Biologia, Economia, Matemática, Psicologia
e outros, deslizaram de suas centralidades disciplinares para compor
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uma linguagem inter-discursiva e meta-cognitiva, caracterizando uma
nova área do conhecimento;
 A reflexão epistemológica organizada sob a aproximação teórica de
Soares, ou seja, a Educomunicação, evidenciou a procedência do seu
modelo teórico, através da plena adequação de suas premissas
metodológicas

básicas,

enquanto

mapa

epistemológico

de

desenvolvimento da pesquisa.
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10. Anexos

 Procedimentos Metodológicos efetivados através do tratamento dos
textos geradores brasileiros

Como pode ser constatado no decorrer da dissertação, a sua pesquisa
seguiu um série de princípios metodológicos, nos quais estão calcadas todas as
técnicas utilizadas.
Para efetivar a sondagem em profundidade nos setenta textos geradores
brasileiros, selecionados a partir do material publicado nos Anais do I ICCE,
foi desenvolvida uma leitura com inferências técnicas, no sentido de coletar os
dados, a terminologia, os juízos e conceitos envolvidos na Inter-relação
Comunicação e Educação.
Esta sondagem também envolveu os aspectos geradores e organizadores
racionais do texto, como proposto no ítem 1.5 da dissertação:


Tropismo;



Juízos e conceitos em relação à comunicação;



Juízos e conceitos em relação à educação;



Juízos e conceitos em relação à inter-relação comunicação e

educação;


Conceitos formadores e incidência numérica;



Características do profissional da Inter-relação Comunicação e

Educação;


Áreas ou vertentes da inter-relação comunicação e educação;



Projetos de pesquisa ou aplicação;



Modalidade educacional privilegiada;
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Modalidade comunicacional privilegiada;



Forma e estilos de expressão dos especialistas (com linguagem

acadêmica ou ensaísta) e


Mapeamento das contingências.

A leitura técnica dos 70 textos geradores brasileiros gerou um registro
escrito, que foi progressivamente se categorizando, constituindo-se no
tratamento inicial dos textos.
Para pleno entendimento deste tratamento inicial, de seu desenvolvimento
e dos resultados qualitativos e quantitativos do mesmo, que foram essenciais
na composição da dissertação, os anexos trazem:
a. O Tratamento Inicial do texto “Pedagogia da Comunicação: desafios
e perspectivas” de Tânia Maria Esperon Porto;
b. O

próprio

texto

“Pedagogia

da

Comunicação:

desafios

e

perspectivas”, com as incidências pesquisadas destacadas em cores.
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Tratamento inicial dos textos
Para que o processo de sondagem possa ser compreendido através
de sua observação rápida, vários fatores e itens descritos no
tratamento inicial estão destacados em cores no texto analisado.

Título: Pedagogia da Comunicação: desafios e perspectivas.
Autor:
Porto, Tania Maria Esperon.
1. Tropismo
Local de Produção: Pelotas, RS.
País: Brasil
Continente:
(X) América Latina
( ) América Anglo-Saxônica
( ) Europa
( ) Ásia
( ) África
( ) Oceania
2. Filologia
Língua original do texto:
(X) Português
( ) Espanhol
( ) Inglês
( ) Francês
( ) Outra , citar ___________________
Linguagem utilizada:
(X) Linguagem acadêmica
( ) Linguagem informal
3. Características do Educomunicador e da Educomunicação (destacados em

marrom)
 Atributos Acadêmicos existentes ou propostos:
Pós Graduação em Educação e Pós Graduação em Comunicação (passim)
 Atributos profissionais existentes ou propostos:
Capacitação do professor, através de práticas pedagógicas e estudos no próprio ambiente
escolar formal (pág. 11)

1

 Espaço real ou virtual de aplicação da Educomunicação existente ou proposto:
A escola, onde é preciso integrar a escola e as linguagens das mídias, educando o olhar, o
ouvido, a percepção, a capacidade do pensar, criar e expressar-se através de diferentes
linguagens (pág.4)
 Projetos de pesquisa ou aplicação da Educomunicação :
Pesquisa desenvolvida com crianças de do Ensino Fundamental (5 a.série), com a faixa etária
entre 10 e 15 anos, utilizando os princípios da educomunicação (pág.4).

4. Vertentes da Educomunicação contempladas pelo texto (materializações do campo
ou áreas de intervenção social) :
(
) Educação para a Comunicação ;
(
) Mediação tecnológica;
( x ) Reflexão epistemológica ;
(
) Gestão de processos comunicacionais.
5. Espaço de observação da Educomunicação :
( X ) Educação Formal genérica
( ) Educação infantil
( X ) Ensino Fundamental (crianças e adolescentes)
( ) Ensino Fundamental (educação de adultos)
( ) Ensino profissionalizante
( ) Educação Especial
( ) Ensino Médio
( ) Graduação superior
( ) Educação para a terceira idade
( ) Educação especial
( ) Educação superior seriada
( ) Especialização
( ) Pós-graduação
( X ) Educação informal
( ) Educação não-formal
( ) Educação comunitária
( X ) Metodologia Presencial
( ) Metodologia Distancial
Formação dos profissionais envolvidos :
(X ) Magistério – médio
( ) Magistério superior
(X ) Capacitação – professores do ensino fundamental e médio
(X ) Capacitação – pedagogos
(X ) Pedagogia (Educação)
( ) Licenciatura
( ) Pós-Graduação em Pedagogia
( ) Comunicações – médio (técnico)
(X ) Comunicações – superior
( ) Capacitação – comunicadores nível médio (técnico)
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( ) Capacitação – comunicadores nível superior
(X ) Pós-Graduação em Comunicações
( ) Outros cursos superiores
( ) Outros cursos técnicos
( ) Outras Pós-Graduações

6. Linguagem comunicacional privilegiada no discurso (destacada em azul)
( X ) Televisiva genérica (pág. 6,11,14,15,16)
( X ) Televisiva de entretenimento (telenovela pág. 11)
( ) Televisiva didática ou paradidática
( ) Televisiva noticiosa, informacional ou documental
( ) Radiofônica genérica
( ) Radiofônica de entretenimento
( ) Radiofônica didática ou paradidática
( ) Radiofônica noticiosa, informacional ou documental
( ) Imprensa genérica
( X ) Imprensa Escrita – Jornal (pág. 14)
( X ) Revista genérica (periódicos pág.5) (pág.14)
( ) Revistas de entretenimento
( X ) Revista em quadrinhos (pág.6)
( ) Revistas didáticas ou paradidáticas
( ) Revistas noticiosas, informacionais ou documentais
( X ) Videográfica genérica (pág. 6,14,16)
( X ) Videográfica de entretenimento (vídeo-clip pág.14)
( ) Videográfica didática ou paradidática
( ) Videográfica noticiosa, informacional ou documental
( ) Virtual eletrônica genérica – (informática incluindo internet)
( ) Virtual eletrônica (informática incluindo internet) de lazer
( ) Virtual eletrônica (informática incluindo internet) didática ou paradidática
( ) Virtual eletrônica (informática incluindo internet) noticiosa, informacional ou
documental
( X ) Outras, citar :
 Meios impressos ( pág.1)
 Livros (pág. 1, 5, 14)

3

Incidência dos termos conceituais (destacados

Termo
Comunicação
Educação
Ensino
Escola
Processo

em verde):

Incidência
57
28
08
57
15

Citações selecionadas para o capítulo 4

(destacado em lilás)

Comunicação e Educação:



“A educação escolar, como parte da totalidade social,

caracteriza-se por ser um modo de comunicação, que se utiliza dos meios
de comunicação, ou mídias articuladas entre si e a sociedade na qual se
insere, a despeito da própria presença dos meios na escola e da
consciência deste fato pelos sujeitos dela participantes” (Porto, 1998:2).
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PEDAGOGIA DA COMUNICAÇÃO:
DESAFIOS E PERPECTIVAS
Profª. Dr.ª Tania Maria Esperon Porto – Faculdade de
Educação da Universidade Federal de Pelotas – UFPel/ RS
RESUMO
O presente texto propõe-se a discutir as relações que se estabelecem (ou podem ser
estabelecidas) sob a orientação da escola a partir da realidade cultural de seus integrantes e
das linguagens dos meios de Comunicação. A Educação escolar como situação
comunicacional tem sob sua responsabilidade criar espaços para vivência de uma pedagogia
da Comunicação. Não é uma pedagogia sobre os meios de Comunicação. É uma pedagogia
que estabelece Comunicação escolar com os conhecimentos, com os sujeitos, considerando
os meios de Comunicação. Dialoga-se com os meios e suas linguagens, ao invés de falar
dos meios.

O que era causa de alienação será oportunidade para formação. O que era
um convite à hipnose passará a uma provocação para reflexão crítica. A
televisão transformar-se-á em um meio que enriquece.
Férres, 1996

1. INTRODUÇÃO:
A presença massiva dos meios eletrônicos e de Comunicação em nossas vidas vem
alertando aos educadores para sua importância na transmissão/construção de conhecimentos,
valores, conceitos e culturas. Somos constantemente bombardeados por informações que nos
chegam sob diferentes apelos sensoriais: visuais, auditivos e emocionais.
Apesar de as novas gerações serem criadas em ambientes comunicacionais,
interagindo com tecnologias e recursos de várias espécies, em muitas situações escolares, o
conhecimento lhes chega através de discursos vazios de significados, muitos dos quais
emitidos pelos professores, livros e meios impressos, organizados racional e linearmente.
Nestas situações, as escolas numa postura tradicional, continuam reticentes para integrar em
seu contexto as novas tecnologias (dominadas pelo som e, principalmente, pela imagem)
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reproduzindo situações de perplexidade frente às mudanças da sociedade. Gardner apresenta,
com propriedade, que a maioria das escolas apresenta uma estrutura para resolver problemas
que deixaram de existir. A escola tem se mantido praticamente com a linguagem falada e
escrita, desconsiderando as diferentes linguagens culturais presentes em seu interior.
As linguagens da escola não se esgotam no oral e no escrito. É preciso abrir o leque
que a palavra "linguagem" encerra. Esta atitude implica, conforme esclarece Penteado, em
avanços em diferentes direções, desde "as formas de expressão até os modos de produção
que colocam o homem em Comunicação" (1991, p. 170).
A Educação escolar, como parte da totalidade social, caracteriza-se por ser um
modo de Comunicação, que se utiliza de meios de Comunicação, ou mídias articuladas entre
si e à sociedade na qual se insere, a despeito da própria presença dos meios na escola e da
consciência deste fato pelos sujeitos dela participantes. Esse modo de Comunicação, de
acordo com Fusari (1990), expressa um dado conhecimento dos fatos, das pessoas
participantes da história, potencialmente desvelador de características da sociedade mais
ampla.
O homem, como ser de relações (não só com os pares, mas com as situações, as
informações, os objetos), vive processos de reciprocidade, de Comunicação. No entender de
Freire a Comunicação gira em torno de um significado. Desta forma não há sujeitos passivos.
"Os sujeitos co-intencionados ao objeto de seu pensar se comunicam..." (1979, p.67) E
completa o autor, que a característica da Comunicação, é que ela envolve diálogo.
Para Morán (1993), a Comunicação expressa trocas sociais, tanto no nível
simbólico, como nas relações interpessoais, grupais e institucionais. Os meios são um dos
componentes dessa expressão. São mediadores sociais.
Considerando as diferentes situações comunicacionais, acrescentamos que, numa
relação comunicativa, os sujeitos interlocutores relacionam-se através de sistemas comuns de
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signos e códigos. Por exemplo, os meios de Comunicação de massa em geral, apesar de não
possibilitarem feedback imediato, possuem códigos específicos de Comunicação, que são
conhecidos e entendidos pela maioria da população.
Numa pedagogia concebida para trabalhar em perspectiva de Comunicação
democrática, os meios de Comunicação fazem parte do currículo (conforme princípios do
Ensino presentes no artigo 3º. da atual LDB: 9394/96), atendendo às necessidades de
cultura, aprendizagem, prazer e lazer relativos aos estudantes que dialogam com a cultura
das mídias a partir de suas vivências.

2. MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA ESCOLA:
Algumas instituições escolares, conscientes das contradições presentes na sociedade
e, conseqüentemente na escola, têm incorporado em seu contexto, meios de Comunicação,
entendidos como recursos facilitadores do trabalho docente. Acreditam, assim, que com a
utilização de linguagens audiovisuais, o aluno não encontrará tanta diferença entre a escola e
a sociedade. Isto nós consideramos apoio visual.
O que falta a estas instituições, no entender de Soares (1995), é uma "reflexão
contextualizada sobre a realidade representada pela presença da Comunicação na sociedade
contemporânea, uma reflexão que supere o inócuo deslumbramento frente às novas e sempre
mutantes tecnologias" (op. cit., p.44). Falta uma reflexão conduzida a partir das contradições
construídas pelo sistema dos meios de Comunicação para que o sujeito possa se expressar
democraticamente nos espaços da escola e da sociedade.
Discutindo a relação entre escola e mídias, Belloni (1996) propõe introduzir no
cotidiano da escola, como objeto de estudo e de reflexão, as linguagens das mídias e os
temas por elas difundidos, tão presentes na vida das crianças e dos jovens telespectadores.
"Não se trata de substituir a palavra pela imagem, ou a ciência pelo sentimento. Trata-se de
3

integrar estas duas linguagens até agora tão divergentes. Integrar estas duas instituições até
então paralelas: a escola e as mídias (op. cit.)1
E continua a autora, enfatizando que é preciso educar o olhar, o ouvido, a
percepção para preparar os estudantes para serem sujeitos ativos do processo de Educação e
de Comunicação, sujeitos capazes de pensar, criar e expressar-se através de diferentes
linguagens. A escola, além de educar o aluno, o receptor crítico, precisa formar o professor
usuário desta Comunicação, o que Soares (1995) chama de "educomunicador".
Basicamente, segundo esta concepção está em jogo a formação do receptor ativo
(idéia presente nos Seminários Latino-americanos de Educação para a televisão - 1985 a
1992) capaz de dizer a sua palavra, "afirmar valores próprios e compreender o que acontece
no seu interior quando consome os chamados produtos da indústria cultural" (Gomes, apud
ABT, 1987, p.10). O sujeito desenvolve uma consciência crítica frente aos meios de
Comunicação que lhe permite, como ser histórico que é, ter uma visão do mundo e ser capaz
de construir, com maior lucidez, sua cultura. O sujeito ativo faz suas escolhas, tece seus
julgamentos sobre o que vê, ouve ou lê e usa a liberdade para se afastar do objeto quando
não se interessar por ele. Não se fala apenas em introduzir os recursos nas escolas, mas em
utilizá-los como objeto de estudo, de reflexão.
No entender de pesquisadores do Centro de Indagación y Expresión Cultural y
Artística do Chile - CENECA, Educação para o meios, ou Educação para a mídia representa
"um processo que tende a problematizar tanto o conteúdo como a relação que estabelece
o sujeito receptor com os meios de Comunicação, confrontando a proposta cultural dos
meios (como parte da sociedade) com a sua, esclarecendo as convergências e as
divergências. Em definitivo, o objetivo é produzir um conhecimento para a ação, numa
perspectiva de liberação" (1992, p. 20).

Discutindo a Educação para os meios de Comunicação, os Seminários
Latino-americanos de Educação para a televisão apontaram os seguintes fins educativos:

1

A este respeito ver Fusari (1990), Penteado (1991), Belloni (1994) e Porto (1995) que complementam as
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* compreensão do processo de produção de mensagens e signos para entender a linguagem
dos meios e da sociedade;
* confrontação entre os valores do sujeito e dos meios de Comunicação, fortalecendo a
capacidade de distinguir a que fins se destinam;
*

conscientização grupal para obter compromisso de mudança social e para exercer

influência em perspectivas sociopolíticas mais amplas;
* liberação da criatividade grupal, muitas vezes reprimida pelos processos sociais.
A partir de então nos perguntamos:
A escola, modelada por uma cultura oficialmente padronizada e demonstrando
alheamento aos meios de Comunicação de massa, é capaz de responder a estas
necessidades?
As considerações colocam em pauta o enfrentamento com a realidade cultural das
mídias para, além de utilizar e ultrapassar as experiências dos aprendizes, despertar outras
necessidades, desvendar estereótipos, modelos, determinações, verdades encobertas e
pressões (subliminares ou não) das ideologias dominantes que suportam a cultura escolar.
O conhecimento das linguagens das mídias habilita o aluno, em certa medida, a viver
como sujeito e participar num mundo de relações (Porto, 1996a). Linguagens que
ultrapassam a relação deles com os meios de Comunicação, porque possibilitam
comunicações entre professores, alunos e saberes populares e/ou científicos veiculados pelas
diferentes mídias, desde as tradicionalmente aceitas pela escola (livros, periódicos), até as
mais atuais e muitas vezes não exploradas no âmbito escolar (vídeos, revista em quadrinhos,
TV...).
A dimensão dos desdobramentos comunicacionais que as linguagens das mídias
propiciam é sugestiva de que a relação da escola com os meios de Comunicação precisa ir

considerações sobre escola e mídias
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além da formação do receptor crítico que configura uma Educação para a mídia, cuja
preocupação maior se completa numa relação lúcida de usuário com o meio de
Comunicação. A abordagem pedagógica precisa, ainda, superar o uso dos meios como
recursos auxiliares de um Ensino, preocupado com a ilustração de suas proposições e que
freqüentemente se completa com a tomada da "representação" pela "habilidade",
subaproveitando a potencialidade reveladora da representação utilizada e distorcendo a
realidade que pretende ser focalizada.
Sabemos que os meios estão na escola, não apenas na forma de recursos auxiliares,
mas na cultura dos alunos que a ela acorrem.
É preciso que a relação da escola com estes meios encaminhe-se para uma abordagem
pedagógica que tenha por meta legitimar uma ideologia democrática de Educação, tornando
significativo e por esta razão, dinâmico e interessante o Ensino-aprendizagem, pelo
entrecruzamento intencional de duas instâncias sociais do saber - meios de Comunicação e
escola - segundo o qual seja possível:
"- preconizar o espaço escolar como um local de produção de conhecimento e, portanto, de
cultura;
- considerar a realidade dos alunos, profundamente marcada pela experiência comunicacional
com as mídias;
- recorrer à utilização da imagem e do processo dialógico para a conscientização do aluno no
processo de leitura da realidade;
- considerar a importância do lazer e do prazer existentes nesta aprendizagem;
- possibilitar a expressão do aluno através das linguagens comunicacionais" (op. cit., p. 16).

3. PEDAGOGIA DA COMUNICAÇÃO
Não é uma pedagogia sobre os meios de Comunicação. É uma pedagogia que
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estabelece Comunicação escolar com os conhecimentos, com os sujeitos, considerando os
meios de Comunicação. Dialoga-se com os meios e suas linguagens, ao invés de falar dos
meios.
O meio não é a mensagem. Para Kenski (apud Porto, 1996a), a mensagem está no
efeito do meio sobre o aluno, ou seja, no uso do meio que ele for capaz de fazer, e é esta
mensagem que a escola precisa recuperar nos alunos para, a partir dela, realizar, completar,
ampliar a aprendizagem.
É necessário que a escola defina, não de antemão, o que é significativo ou não para
o aluno, em função de sua cultura de origem, mas considere os diferentes segmentos
culturais presentes na escola. Assim, o significativo para os alunos surge e é construído a
partir das atividades e experiências destes, dos conhecimentos e iniciativas didáticas dos
professores, observando a sistematização lógica dos conteúdos focalizados. Nessa
reconfiguração e redimensionamento da escola, um dos caminhos é ensinar o aluno "a
trabalhar a informação, dando-lhe condições de incorporá-la a partir do conjunto de idéias,
valores e objetivos de sua cultura, utilizando-a para colaborar na solução dos problemas de
sua realidade" (Baccega, 1996, p. 8).
A ação educativa não deve se reduzir unicamente ao racional. Babin e
Kouloumdjian (apud Porto, 1996a) propõem o funcionamento da "escola em estéreo", que
significa utilizar duas pistas, dois tempos no sistema de formação do aluno. Para os autores,
as duas pistas significam trabalhar considerando o raciocínio, a cognição, sem deixar de
atender aos apelos dos sentidos, das emoções. A afetividade, a imaginação e a análise
compreensiva acontecem num entrecruzamento, sem sobreposição de uma sobre a outra.
O "diálogo problematizador" é utilizado para desvendar símbolos imagéticos e
cognoscitivos e propiciar ao aluno um ambiente estimulante à construção de conhecimentos.
O diálogo faz parte do ser humano enquanto ser de Comunicação. Freire (1979,
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1993) propõe o "diálogo problematizador" como forma de despertar no aluno a leitura do
mundo e a conscientização para o alcance da verdade. O diálogo independentemente do
conteúdo, "é a problematização do próprio conhecimento em sua indiscutível relação com a
realidade concreta na qual se gera e sobre a qual incide, para melhor compreendê-la,
explicá-la e transformá-la" (Freire, 1979, p. 52, grifos da pesquisadora).
Surge,

assim,

uma

"pedagogia-comunicacional

que,

considerando

as

comunicações (as mídias, as relações com elas e as relações permeadas por elas), pretende
contribuir com o exercício da prática da liberdade, fazendo da Educação um ato de
aproximação com a realidade" (Porto, op. cit., p.27).
Neste contexto, Gutiérrez

2

apresenta propostas alternativas para o estabelecimento

de relações que geram processos educativos:
* EDUCAR PARA AS INCERTEZAS pois vivemos em um mundo assinalado por riscos e
incertezas que necessita de uma Educação distante de afirmações e respostas
preestabelecidas presentes nas escolas


EDUCAR PARA GOZAR A VIDA. A busca do prazer é um ponto de partida e de
chegada, um

incentivo para viver e aprender.
* EDUCAR PARA A SIGNIFICAÇÃO. O processo educativo acontece quando o estudante
compreende o processo, encontra sentido no que faz e compartilha sentidos
* EDUCAR PARA A EXPRESSÃO. A escola de que se necessita deve promover formas de
expressão nas diferentes disciplinas, mediante as variadas linguagens em uso na sociedade
atual.
* EDUCAR PARA A CONVIVÊNCIA. Não se pode educar para conviver, se não se educa
2

Entrevista concedida a esta autora, pelo professor pesquisador Dr.
Francisco Gutiérrez, do Instituto Latinoamericano de Pedagogia da Comunicação
- Costa Rica, sobre o tema "Relações que a TV e a escola propiciam aos
educandos".
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na cooperação e participação coletiva.
* EDUCAR PARA SE APROPRIAR DA HISTÓRIA E DA CULTURA. O aluno é o
protagonista de seu processo educativo, apropriando-se da história para desmistificá-la. O
ato educativo é entendido como construção de conhecimentos, intercâmbio de experiências.
Apoiando-nos nestes desafios, nestes caminhos, nestas possibilidades, delineia-se,
para nós, um entendimento do que seja Educação, a partir de um paradigma de totalidade.
Educação envolve um processo de desenvolvimento global da consciência e da
Comunicação, integrando, numa visão de totalidade, os diferentes níveis de conhecimento e
de expressão. Educar o ser integral (corpo, mente, sentimentos, espírito) é a meta, buscando
as relações entre o pessoal e o grupal, o sensorial e o racional, o abstrato e o concreto.
"Educação é não colecionar informações na cabeça (...) é saber processar criticamente as
informações (...) é preparar para a liberdade. As pessoas são livres porque podem
escolher. E só podem escolher quando conhecem alternativas (...) sem alternativas não
há liberdade (...) é saber acreditar, desconfiar, investigar a realidade" (Dimenstein, apud
Porto, op. cit., p.82)

Estas considerações encaminham-nos à Pedagogia da Comunicação, que se preocupa
com os "desejos" dos sujeitos, desejos de ser, de viver, de construir e de saber, pois os
conhecimentos adquiridos pelas necessidades são substanciais e geradores de novos
conhecimentos.
A Pedagogia da Comunicação, área emergente que entende a atividade didática
como ato comunicativo e integrador vem sendo sistematizada e utilizada por Gutiérrez
(1984, 1993), Penteado (1991) e Porto (1996a, b).
Fazem parte da pedagogia, atividades escolares significativas que estimulem a
curiosidade e a iniciativa dos alunos, despertando-os para a compreensão da realidade e para
a recepção participativa.
A escola torna-se lugar de satisfação cultural, obtida, segundo Snyders (1988) pela
revitalização e superação da cultura primeira a partir de uma ligação com os
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questionamentos dos alunos, de seus problemas reais.
Cultura primeira não é só ponto de partida. Segundo o autor, não é apenas "matéria
primeira, mas matéria constante, contém valores a manter no programa que tem um papel a
desempenhar (...) ela aí introduz uma espécie de fermento" (op. cit. p.89). Não se pode
pensar em nenhuma pessoa que não tenha "uma concepção de mundo (...) uma presciência
da mais sábia filosofia contida na mais simples atividade intelectual" (op.cit. p. 91).
Na referida pedagogia, os conhecimentos e a metodologia surgem a partir da
dialogicidade do professor-comunicador com os alunos, destes entre si, e de ambos com os
meios de Comunicação disponíveis ao aluno em sua casa e no espaço escolar. A escola
aproveita as experiências dos alunos adquiridas a partir do contato com estes meios, com os
amigos e com a família. Os alunos trazem para a escola as culturas, valores, conhecimentos e
atitudes adquiridos nestes contatos.

4.

UMA

EXPERIÊNCIA

COM

A

PEDAGOGIA

DA

COMUNICAÇÃO:
Apoiando-nos nestes princípios, organizamos situações de ensino-aprendizagem que
foram utilizadas como instrumentos de investigação numa pesquisa realizada com alunos de
uma 5ª série do Ensino fundamental de uma escola pública de periferia (no interior de São
Paulo, SP), com idades entre 10 e 15 anos. A pesquisa aconteceu nas disciplinas de
Português, Artes e História.
A seguir apresentamos uma síntese das principais etapas por nós utilizadas na
experimentação da referida pedagogia (Porto, op. cit.).

a) LEVANTAMENTO DE DADOS SOBRE A REALIDADE, tendo como objetivos
conhecer o contexto escolar e levantar o envolvimento dos alunos com as mídias em geral e
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com as preferências televisivas, em particular. Nesta etapa, utilizamos questionários e
entrevistas com alunos e professores e realizamos observações sistemáticas no cotidiano
escolar, por exemplo nos espaços do recreio, nas salas de aulas e nas reuniões.

b) LEITURAS DE TELENOVELA (ou de outra mídia, dependendo do interesse coletivo),
para levantar a visão, a representação que o aluno tem sobre o programa escolhido,
encaminhando-o para análises críticas das situações ocorridas. Para tanto, realizamos as
seguintes atividades: solicitação aos alunos para que assistissem ao programa em suas casas,
relatando, em classe, os aspectos considerados, por eles, importantes; diálogo sobre os
personagens, cenas e idéias que se repetiram no programa, estabelecendo comparações entre
ficção e realidade; criação, pelos alunos, de alternativas de ação que envolvessem decisões
sobre os rumos do programa (em nosso caso, da telenovela).

c) LEVANTAMENTO DE TEMAS GERADORES, com o objetivo de selecionar, junto
com os alunos, os principais assuntos percebidos na novela. Realizamos encontros com os
alunos encaminhando-os para discussão e seleção dos temas de seus interesses.
d) PREPARAÇÃO DO PROFESSOR-PESQUISADOR, para selecionar e elaborar material
de reflexão e de apoio que contribuísse para superar os problemas encontrados. Realizamos
as seguintes atividades: análise de planos curriculares, análise e seleção de textos de mídias
variadas, elaboração de exercícios problematizadores, discussão e reflexão com outros
professores e pesquisadores. Esta etapa aconteceu entrelaçada com as demais.

e) ESTUDO ANALÍTICO DOS TEMAS e PREPARAÇÃO DOS TRABALHOS FINAIS,
com a realização de exercícios variados com o uso das mídias como recurso, suporte e/ou
conteúdo. Esta etapa compreendeu um conjunto de exercícios propiciadores de
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dialogicidade, de participação e incentivo à iniciativa do aluno.

f) EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS: Nesta etapa aconteceu, através de uma exposição na
escola, o retorno à comunidade dos trabalhos elaborados pelos alunos. Os trabalhos foram
organizados na sala de exposição e os alunos acompanharam os visitantes prestando
esclarecimentos sobre os temas e procedimentos vividos.

5. ALGUMAS CONCLUSÕES
A oportunidade dada para os alunos realizarem observações, estudos e análise de
temas do cotidiano relacionados com seus interesses, inquietações e dúvidas vitais, conferiu
valorização às suas questões e os estimulou para as respostas produtivas que apresentaram.
As metodologias adotadas possibilitaram uma prática sociopedagógica mais ampla, que
extrapolou os muros escolares. Os alunos, agentes sociais por natureza, mergulharam na
realidade, procurando, primeiramente, compreendê-la pelas experiências, para depois
proceder ao distanciamento reflexivo e pensar sobre ela (Freire e Shor, 1987; Babin e
Kouloumndjian, 1989), ainda que este pensar se apresentasse marcado por características da
etapa do processo de maturidade em que se encontravam.
As atividades introduziram elementos pouco (ou nunca) explorados com estes
alunos, como: refletir, expor seu ponto de vista, expor-se a outros pontos de vista (de
colegas, de professores, de mídias). Assim, contribuíram com diferentes relações educativas:
- dos alunos entre si;
- dos alunos com os professores;
- dos alunos com as linguagens e informações presentes nas mídias;
- dos alunos com o conhecimento elaborado presente na mídia impressa (livros, jornais e
revistas) e trabalhado em sala de aula;
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- dos alunos com os saberes populares oriundos de seus amigos e/ou familiares;
- dos alunos com diferentes recursos tecnológicos presentes no dia-a-dia da maioria dos
cidadãos brasileiros.
Houve relação dialógica e, por isso mesmo, dialética, entre os sujeitos do Ensino
e entre o processo pedagógico e a prática social global. Comprovou-se que a prática social
pode e deve ser utilizada como ponto de partida e ponto de chegada (Porto, op. cit).
A convivência com os jovens estudantes e os trabalhos realizados com mídias,
evidenciaram a importância educativa de um recurso que a escola há muito tempo deixou de
utilizar: a própria vida. As mídias destacam e privilegiam a apreensão de aspectos do
cotidiano, trabalhando com propriedade o texto imagético, para chegar, através da fantasia,
da imaginação, da arte, ao receptor. Os alunos, imersos nas culturas audiovisuais, trouxeram
para a escola temas ai presentes, com pontos de identificação com seus cotidianos de
adolescentes. As mídias foram, assim, usadas não apenas como auxiliares, mas como
caminho central do Ensino, pois são portadoras de "verdades" a serem descobertas,
trabalhadas segundo a concepção de quem as vê, no caso os alunos (Porto, 1997).
Os jovens representam uma cultura audiovisual que, segundo Babin e
Kouloumdjian (1989) e Gutiérrez (1994) é repleta de afetividade, raciocínios analógicos.
Respondem aos estímulos imagéticos primeiramente a partir de emoções e sentimentos, até
chegar às descrições mais objetivas.
Os exercícios contribuíram para que os alunos percebessem a abrangência do
signo imagético, bem como a diferença entre realidade e ficção e entre imagem e realidade.
As metodologias propiciaram uma leitura mais elaborada do programa televisivo e um
estudo sobre realidades de interesse dos alunos.
Os alunos tiveram dificuldades de concentração

em conceitos, discursos

desprovidos de ritmos, sons, imagens e vibrações , porém concentraram-se com facilidade
13

nas novelas, nos video-clips , no bate-papo com os amigos que atendem ao seu ritmo e
favorecem à gratificação sensorial, visual, auditiva.
Para que a relação com o meio ganhe espaço é preciso que a escola proporcione
um ambiente educacional que não tolha a sensibilidade a intuição e o imaginário do aluno. E,
se quiser acompanhar a velocidade das transformações que as novas gerações estão vivendo,
tem que se voltar para a leitura deste traço cultural, aproveitando a participação do aprendiz
na reconstrução crítica da imagem/ mensagem, sem perder de vista o envolvimento
emocional proporcionado pelo espetáculo televisivo. Para tanto, tem que se fazer real e
dinâmica, ouvindo as necessidades dos sujeitos da Educação (Porto, op. cit.).
A pedagogia por nós vivida procura que o educando se converta de agente passivo
em consumidor ativo, livre, responsável e crítico dos meios de Comunicação através de
diferentes formas de expressão criativa - livro, jornal, revista, vídeo, TV, etc. (Gutiérrez,
apud Porto, 1996b).
É uma pedagogia que procura fazer do aprendiz operador principal de sua
aprendizagem, oportunizando o entendimento de suas necessidades postas pela realidade
social e o trabalho com a curiosidade e a percepção crítica que lhes são inerentes,
considerando:
a) a importância do prazer, da fruição e do envolvimento emocional na aprendizagem;
b) os envolventes valores, modelos de conduta, carga artística que o espetáculo televisual
apresenta, especialmente aos adolescentes, que vivem inúmeros problemas existenciais
característicos da construção da identidade nesta faixa etária;
c) a ausência de um espaço cultural educativo onde tal exposição possa ser revista,
examinada e reelaborada, com vistas a contribuir para a construção de conhecimentos
significativos para o desenvolvimento do raciocínio e para a formação da personalidade
sadia" (op. cit., p. 28).
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