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Resumo 

O objetivo deste artigo é discutir a naturalização do discurso de que a melhoria das 

escolas se daria a partir da introdução de tecnologias dentro de um cotidiano escolar. 

Para tal, os conceitos de dialogia (FREIRE, 1967), de cotidiano (HELLER, 2016; 

KOSIK, 1995) e de Cultura das Mídias (KELLNER, 2001) serão cruzados para uma 

reflexão sobre a necessidade do investimento em Educação crítica para as Mídias 

enquanto política pública como sendo a alternativa para a melhoria da qualidade de 

ensino das escolas brasileiras. 

Palavras-chave: Mídia e Cotidiano, Educação Crítica para as Mídias, Práticas 

Educativas. 

 

Introdução 

O objetivo deste artigo é discutir o que aqui se considera como a naturalização 

da ideia da necessidade de que a escola da rede pública, especialmente, de precisa de 

tecnologias para melhorar a qualidade do ensino. Sustentam nossa discussão os 

seguintes pontos: (1) a dialogia, de Paulo Freire (1967), na medida em que propõe uma 

relação de aprendizagem pautada em desfazer a construção defasada que orienta a 

escola para o mercado de trabalho sem uma reflexão crítica e, também, contrária à visão 

tradicional e bancária (Id., 2015) que coloca o professor como possuidor dos saberes a 
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se transmitir sem levar em conta a experiência do estudante; (2) a distinção entre 

cotidiano e rotina escolar, a partir de autores como Agnes Heller (2016) e Karel Kosik 

(1995) que problematizam o conceito de ‘cotidiano’ em uma perspectiva de que é 

necessária uma reflexão crítica acerca da realidade posta diariamente; (3) a cultura da 

mídia, a partir de Douglas Kellner (2001), no sentido de que o autor questiona a 

superficialidade posta diariamente através dos veículos midiáticos. 

Pretende-se, com tal estrutura de argumentação, introduzir a prevalência ou, no 

mínimo, o paralelo de um investimento em Educação crítica para as Mídias para 

introduzir as mídias a partir da reflexão que considera o processo produtivo e 

distributivo da informação enquanto capital simbólico de poder. Ou seja, assume-se, 

aqui, a necessidade desta pauta como política pública que deve romper com o ‘senso 

comum’ que exige tecnologia como solução de todos os problemas sem que ocorra uma 

melhoria na formação dos professores para a utilização crítica das mídias. 

Em síntese, precisamos repensar a escola como um espaço em que o indivíduo 

social vá além da práxis utilitária da tecnologia e, deste modo, torne-se um sujeito da 

ação – como exemplo, trabalhar a temática do golpe civil-militar de 1964 no Brasil a 

partir de reportagens de veículos diferentes para compreender a disputa simbólica nas 

guerras de posições (MORAES, 2010) contribui com a formação crítica para uma outra 

interpretação do que é transmitido pelos veículos de comunicação. 

 

A dialogia enquanto proposta4 

A obra de Paulo Freire pode ser lida a partir da compreensão de um 

amadurecimento do pensamento sobre a interface da Educação com a Comunicação, 

especialmente na ideia de que a coletividade é o motor da solidariedade e participação 

no processo educacional. Deste modo, a Educação tem como um de seus víncuos o 

papel fundamental para a transformação social quando se busca a democracia. 

A ‘Pedagogia da Comunicação’, proposta por Freire (1967), coloca o diálogo 

como forma de romper com a ‘Pedagogia do Silêncio’ que nos oprime através da 

educação bancária. Contudo, devemos nos recordar de que o poder institucional busca 

silenciar as vozes destoantes, mas não consegue impedir que ocorram as lutas pelo 

espaço de fala dentro do cotidiano escolar. 

                                                 
4 Esta subdivisão é uma síntese e contém reflexões contidas no Trabalho de Conclusão de Curso defendido no ano de 

2016 Cf. ASSIS, Leandro Marlon Barbosa Assis. A Educomunicação como proposta educacional: o ensino de 

História no Programa Autonomia. Trabalho de Conclusão de Curso. ICHS/UFRRJ. Seropédica, RJ: 2016. 
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Assim, quando Paulo Freire se refere à eficácia que não existe na Educação de 

seu tempo, sugere indiretamente uma participação através de metodologias ativas e esta 

maneira de construir o raciocínio parte da educação popular por procedimentos 

investigativos da pesquisa participante. Segundo Soares (2014, p.10), “a força do 

pensamento latino-americano no campo da comunicação para o desenvolvimento, com 

ênfase no planejamento participativo, exerceu profunda incidência na construção do 

conceito da educomunicação, como gestão de processos comunicativos”. 

A proposta pensada por Paulo Freire (1967) encontra consonância em Mario 

Kaplún (2011; 2014) e Daniel Prieto Castilo (2014), ao proporem a dialogia como 

metodologia oposta ao modelo educacional praticado nas escolas fechadas que 

reproduzem hierarquias em que falta o compartilhamento de saberes, como já citado. Os 

pensadores mencionados rompem, portanto, com um modelo tradicional que se deforma 

por reproduzir diversos preconceitos em seu interior e por simplificar a complexidade 

do cotidiano escolar e o exercício do poder na sociedade.  Por conta disso, o uso do 

diálogo fortalece redes educativas que garantem à escola, enquanto espaço de 

socialização, o papel ativo na complexa teia e saberes que os jovens educandos possuem 

e vão desenvolver ao longo de sua experiência em contato com diversos pontos de 

aquisição de conhecimento com a construção de sua identidade cidadã e de sua 

intervenção na sociedade. 

Portanto, o desenvolvimento enquanto sujeito é complexo pelas dimensões 

ilimitadas do mundo globalizado e contemporâneo no qual vivemos. A escola, deste 

modo, ainda é uma estrutura hierárquica que tende a utilizar a tecnologia como uma 

imposição (através dos Parâmetros Curriculares Nacionais, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais ou mesmo da Base Nacional Comum Curricular, em discussão atualmente) 

sem a formação e reflexão adequadas dos professores. Por conta disso, os conflitos – 

que já aconteciam anteriormente e eram controlados disciplinarmente – estão mais 

evidentes, constantes e instáveis pela aceleração do fluxo de informações 

(LIPOVÉTSKY, 2004; Id., 2011) a partir cultura de mídia (KELLNER, 2001) que atua 

diariamente oferecendo informações de maneira prática, simples e superficial. 

Desse modo, a conscientização crítica – enquanto meta a ser atingida – requer 

equilíbrio a ser buscado que fuja de estruturas hierárquicas e bancárias. Esse equilíbrio, 

portanto, garante que se impeçam projetos autoritários e absolutos como uma forma a 

ser seguida de modo naturalizado por outros profissionais. Pois, 
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[...] tanto a visão de si mesmo, como a do mundo, não pode 

absolutizar-se, fazendo-o sentir-se um ser desgarrado e suspenso ou 

levando-o a julgar o seu mundo algo sobre que apenas se acha. A sua 

integração o enraíza. Faz dele, na feliz expressão de Marcel, um 

ser‘situado e datado’. (FREIRE, 1967, p. 42) 

Assim, ao se pensar na proposição do que é a Comunicação pensada por Paulo 

Freire (2011), percebe-se que ela é o meio pelo qual a humanidade chega à concretude 

de sua realidade histórica, ou seja, coletiva. O comunicar-se, para Freire (2011, p. 25), é 

uma busca permanente e constante de invenção e reinvenção já que 

educar e educar-se na prática da liberdade, não é estender algo desde a 

‘sede do saber’ até a ‘sede da ignorância’ para ‘salvar’, com este 

saber, os que habitam nesta. Ao contrário, educar e educar-se na 

prática da liberdade, é tarefa daqueles que sabem que pouco sabem 

[...] em diálogo com aqueles que, quase sempre, pensam que nada 

sabem, para que estes, transformando seu pensar que nada sabem em 

saber que pouco sabem, possam igualmente saber mais. 

 

Cotidiano versus rotina: a naturalização de uma dominação tecnológica 

 O cotidiano escolar é pensado como o espaço para que o conhecimento, não 

dissociado do senso comum, propicie uma tomada de posição a partir do exercício da 

reflexão sobre a produção constante, volumosa e rápida das mídias na 

contemporaneidade5. 

 Deste modo, é preciso compreender o cotidiano escolar como um dos múltiplos 

cotidianos existentes na sociedade e, por conta disto, não podendo se dissociar das 

relações muitas vezes antagônicas estabelecidas na vida social. Portanto, compreender 

os olhares sobre estes conflitos/disputas é a essência da teoria reflexiva da prática social 

sobre o cotidiano ao qual o presente trabalho de alinha. 

 A reflexão crítica proposta por Agnes Heller (2016) e Karel Kosik (1995) é 

compreendida como uma forma de contrapor a comunicação mediada pela mídia, que se 

abstém de exercer uma produção crítica por conta do fluxo acelerado de produção que 

pouco se aproxima da experiência prática. 

 A escola, deste modo, enquanto espaço de ensinar-aprender, precisa ser 

recuperada em sua essência formativa e, portanto, romper com a automatização do ethos 

midiatizado (SODRÉ, 2012). Deste modo, somente a reflexão crítica sobre as novas 

formas de costumes, condutas e cognições, surgidas a partir do estabelecimento das 

mídias com o papel que possuem hoje, pode nos reorientar para um projeto educacional 

                                                 
5 Reconhecemos a existência do debate sobre o período compreendido pela contemporaneidade a partir e múltiplas 

perspectivas, entretanto, não é nosso objetivo entrar nesta seara no presente artigo. 
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que preze pela coletividade e para o desenvolvimento do ser humano em sua condição 

de se posicionar no mundo. Conforme analisam Assis e Farbiarz (2017, p.2), 

o humano genérico é, segundo as correntes marxistas, aquela condição 

que atende aos valores essenciais do homem, categorizados como: o 

trabalho, a sociabilidade, a universalidade, a consciência e a liberdade. 

Portanto, ele é quem pertence à humanidade e só é possível realiza-lo 

através do processo histórico. Assim, o capitalismo e o Estado 

capitalista acabam por limitar esse desenvolvimento/busca por colocá-

lo como indivíduo. Compreendo, desse modo, essa individualização 

como um dos componentes da passividade proposta por Carvalho & 

Netto (2007): a transformação do cidadão em usuário.  

 Neste cenário, a sociedade contemporânea, concomitantemente, é atravessada 

pelas mídias e pelas práticas de consumo oriundas das esferas sociais hegemônicas já 

vinculadas à noção de espetacularização pelo entretenimento. Deste modo, a formação 

dos professores deveria se orientar para a reflexão crítica sobre como as mídias estão 

penetrando na prática educativa e precisa, também, evitar que a inserção das tecnologias 

no ambiente escolar se dê por um viés de prótese, ou seja, como mero aparelho pronto a 

substituir o professor ou entreter o estudante. 

 Esta compreensão se dá pela naturalização no senso comum de que as escolas 

necessitam de tecnologias para que ocorra uma melhoria no ensino sem que as políticas 

públicas orientem reformas pedagógicas que prezem pelo desenvolvimento crítico dos 

envolvidos no projeto6. Entretanto, os materiais divulgados que veiculam estas 

necessidades acabam por se orientar mais pelos modos de usar do que pela reflexão 

acerca da produção daquela tecnologia. Ou seja: como analisam Selma Pimenta e 

Umbero Pinto (2013), precisamos tornar o processo produtivo mais próximo dos 

estudantes para que a sociedade possa ser pensada e debatida enquanto projeto de 

futuro. 

 Neste cenário, consideramos a vida cotidiana como aquela em que o ser humano 

ativo busca as possibilidades para o desenvolvimento do ‘homem genérico’ (HELLER, 

2016) pelo viés da coletividade. Portanto, compreende-se que, impregnada pelos 

discursos e práticas hegemônicas, a vida cotidiana impõe um vir a se alienar pela prática 

da reflexão sobre a rotina ser dificultada pela excessiva carga de trabalho que nos retira 

                                                 
6 A propaganda do curso de idiomas Wizard de que no ato da matrícula o estudante ganharia uma caneta que falava 

inglês e que isto o ajudaria no aprender a língua é um exemplo. Contudo, reconhecemos o valor dos debates sobre os 

PCN, DCN e Base Nacional como passos no projeto de reforma educacional ao mesmo tempo que reconhecemos a 

falta de um diálogo com prática e realidade das escolas. 
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a possibilidade de nos afastarmos dos fenômenos (KOSIK, 1995) – e aqui reside o pano 

de fundo para uma Educação para as Mídias e uma escola reflexiva e atuante.  

 Dito isto, somente teríamos tal possibilidade de rompimento com o modelo 

tradicional de ensinar (FREIRE, 2015) a partir da efetiva implantação de políticas 

públicas orientadas pela crítica e pela formação de professores para atuar nas escolas do 

século XXI. Inicialmente, como dito a priori, Paulo Freire (1967) sintetizou esta idéia 

através do processo de dialogia percebendo que somente através da troca de saberes 

oriundos de todos os cotidianos disponíveis será possível uma educação emancipadora e 

apta a disputar posições com a hegemonia midiática (MORAES, 2010). 

 A posteriori, seguindo o pensamento de Agnes Heller (2016), “a vida cotidiana é 

a vida do homem inteiro” (p. 17), ou seja, não há formas de que se possa dissociar o que 

se é do que se faz. Deste modo, dialeticamente, “o homem da cotidianidade é atuante e 

fruidor, ativo e receptivo, mas não tem tempo nem possibilidade de absorver 

inteiramente em nenhum desses aspectos; por isso, não pode aguçá-los em toda sua 

intensidade” (Ibid., p. 17-18). 

 Assim, ao se ponderar sobre a dialética citada e a não possibilidade de absorção 

das contradições, pode-se aferir que o homem tende a viver no mundo da 

pseudoconcreticidade (KOSIK, 1995). Tal proposta se fundamenta na ideia de que 

somos conhecedores de uma realidade que se apresenta como possibilidade prático-

sensível para sua utilização. Dito isto, tende-se a reduzir as ações dentro da sociedade 

por uma práxis utilitária dos fenômenos postos diante de nós enquanto realidade. 

 O cotidiano, tratado como rotina por observações do senso comum, tende a nos 

colocar em um lugar em que não compreendemos as coisas e menos ainda a 

regularidade, o imediatismo e a evidência das estruturas postas à experimentação 

repetidas vezes. Assim, a pseudoconcreticidade se sustenta pela “noção de imaginário 

social [...] composto por um conjunto de relações imagéticas que atuam como memória 

afetiva de uma cultura, um substrato ideológico mantido pela comunidade” (MORAES, 

2009, p.29). 

 Ao se considerar o imaginário social posto pela mídia contemporaneamente, 

pode-se reconhecer a afirmação de que “o homem nasce já inserido em sua 

cotidianidade” (HELLER, 2016, p.18) e a de que “o pensamento comum é a forma 

ideológica do agir humano de todos os dias” (KOSIK, 1995). Em síntese, a prática 

irrefletida e não compreensiva posta pelas mídias tende a fundar e naturalizar uma 
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rotina em que o ser humano deixa de se portar como agente da transformação social 

(nossa compreensão de cidadão) e passa a ser um consumidor hedonista e superficial. 

 Tal compreensão se coloca pela impossibilidade de se pensar o cotidiano escolar 

sem a presença das tecnologias advindas dos múltiplos cotidianos que se colocam para 

além dos muros das escolas: quantos não são os jovens que chegam trocando mensagens 

por aplicativos e posando para selfies enquanto as aulas não começam? E os grupos de 

professores nos mesmos aplicativos que são usados para transmitir recados de maneira 

imediata e para avisos sobre atrasos? E quantas não são as escolas que recebem as 

portarias e comunicados via e-mail? 

 Deste modo, não há como negar que ocorre uma invasão da prática utilitária da 

tecnologia dentro do ambiente escolar. Contudo, baseando-nos nos pensamentos de 

Heller (2016) e Kosik (1995), devemos problematizar a naturalidade das ações para 

afastar o fenômeno da coisa em si, e alcançar sua essência que não é posta direta e 

imediatamente à nossa cognoscência.  

 Portanto, pensar a utilização da tecnologia, em especial as mídias, requer a 

Educação e a Comunicação caminhando juntas aos conceitos de Paulo Freire para 

tomarmos posse do conhecimento e nos tornarmos agentes ativos na sociedade. 

O conhecimento, pelo contrário, exige uma presença curiosa do 

sujeito em face do mundo. Requer sua ação transformadora sobre a 

realidade. Demanda uma busca constante. Implica invenção e 

reinvenção. Reclama a reflexão crítica de cada um sobre o ato mesmo 

de conhecer, pelo qual se reconhece conhecendo e, ao reconhecer-se 

assim, percebe o “como” de seu conhecer e os condicionamentos a 

que está submetido seu ato (FREIRE, 2011, p. 28-29) 

 

 Ao se buscar a compreensão e a reflexão dialética sobre os diversos processos 

naturalizados no dia a dia, é possível, então, reconhecer as estruturas de poder e 

alcançar o conhecimento que diferencia a aparência midiatizada e fetichizada do mundo 

real. Ou seja, com uma Educação crítica para as Mídias podemos romper com os 

“espetáculos sedutores [que] fascinam os ingênuos e a sociedade de consumo, 

envolvendo-os na semiótica de um mundo novo de entretenimento, informação e 

consumo, que influencia profundamente o pensamento e a ação” (KELLNER, 2004, 

p.11). 

 Nesta influência informacional e de disputa pela produção de conhecimento 

estão os jovens consumidores do ambiente virtual e televisivo. Por este sentido, 

precisamos repensar o processo educativo para além da mera inserção das mídias e, 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 8 

portanto, chegar à formação crítica dos que consomem por considerarmos que “a 

informação é hoje um recurso tão valioso quanto o capital. As informações custam 

dinheiro para serem adquiridas, processada, armazenadas, distribuídas e protegidas” 

(GADOTTI; GUTIERREZ, 2005, p.18) 

 Assim, toda a construção pensada para a vida cotidiana, posta pelas forças 

hegemônicas detentoras dos meios de comunicação, possui “jogos de consenso e 

dissenso que atravessam e condicionam a produção simbólica na ambiência midiatizada 

atual” (MORAES, 2010, p.77), e precisa ser considerada pelo professor, sob os olhos 

hellerianos, por características7 que perpassam quaisquer que sejam os modos de 

produção. Por este pensamento, visto a necessidade de reflexão e pensamento crítico, 

não se pode absolutizar estas características para não incorrer na alienação da vida 

cotidiana – possível, como exemplo, pela naturalização do uso das tecnologias na vida a 

partir do desenvolvimento do capitalismo. 

 Deste modo, a individualização posta pela mídia capitalista particulariza o 

pensamento e gera uma sensação de imediatismo que fragmenta o ser social em partes 

isoladas (BAUMAN, 2001). Desta forma, a educação para as mídias fornece a 

possibilidade de aproximar o ser humano de sua condição de produtor e agente – 

coletivamente – da história. Em outras palavras, “o privilégio do leitor crítico está na 

possibilidade da desocultação das ‘tramas’ da comunicação, das tendências dominantes 

nas interpretações e suas manobras de convencimento” (SOARES, 2000, p. 48). Neste 

sentido, como afirmam José Marques de Melo e Sandra Pereira Tosta (2008, p. 24), 

o professor, desde a sua formação inicial e continuada, deve se 

preparar para desenvolver com seus alunos processos de mediação. Se 

a mídia é, em larga medida, o grande aparato de mediação social hoje, 

a escola, bem como outras instituições socialização, não pode abrir 

mão desse papel que também é seu. 

 

 Deste modo, a partir da cultura da mídia, a perspectiva de um consumo orientado 

ao hedonismo se apresenta como realidade pela compreensão do que é a dinâmica 

capitalista que imputa desejos extras num fluxo constante e crescente. Esta realidade 

acaba por soterrar as questões que pautariam uma sociedade civil engajada na solução 

dos problemas sociais. Neste sentido, o individuo afasta-se da responsabilidade pelos 

outros e da ideia de que pode cometer erros que afetariam a dinâmica social. Portanto, 

este projeto de sociedade, pautado no consumo, enraíza-se na subjetividade e evita o 

                                                 
7 As características podem ser colocadas como sendo: heterogeneidade, hierarquia, espontaneidade, economicismo, 

possuidora de juízos provisórios, probabilística, ultrageneralizante e imitação. 
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pensamento futuro num presenteísmo (LIPOVÉTSKY, 2007) incompleto que impede o 

processo de reflexão. 

Consequentemente, perceber a ideologia do consumo enquanto uma retórica para 

mascarar uma dominação nos faz perceber que, sendo uma construção simbólica para 

manutenção desta sociedade capitalista, se expressa nas diferentes práticas e seduções 

hegemônicas (MORAES, 2009; Id., 2010). Logo, o discurso midiático que defende a 

modernização do ensino pela simples utilização tecnológica afasta a criticidade do 

movimento de defesa de uma política pública oposta à educação capitalista e orientada 

para o mercado de trabalho. Ou seja: enfraquece-se a luta por um projeto coletivo de 

sociedade democrática  - em longo prazo - em nome de uma prática superficial que 

satisfaz a ética indolor (LIPOVÉTSKY, 2007) e que não reflete sobre o 

processo.Portanto, o mundo real, como descreve Kosik (1995, p. 23),  

[...] é o mundo da práxis humana. É a compreensão da realidade 

humano-social como unidade de produção e produto, de sujeito e 

objeto, de gênese e estrutura. [...] É um mundo em que as coisas, as 

relações e os significados são considerados como produtos do homem 

social, e o próprio homem se revela como sujeito real do mundo 

social. 

 Assim, reconhecendo o poder estrutural de setores econômicos consolidados 

pela dinâmica capitalista, precisamos avançar para além do olhar de que a classe 

operária guiaria um processo de transformação e, portanto, mantendo a base helleriana, 

a escola se coloca como uma das instituições portadoras da mudança social (PIMENTA; 

PINTO, 2013). Como salienta Dênis de Moraes (2009, p. 34), baseando-se em Leandro 

Konder e Russel Jacoby,  

[...] as utopias são necessárias para reviver a imaginação política da 

sociedade, desvelando o que se oculta por trás do império do visível e 

reerguendo convicções e questionamentos que o imediatismo 

intencional de telas e monitores menospreza ou sufoca.  

 Em linhas gerais, a escola, como o espaço potencializador da reflexão, da crítica 

e da libertação se propicia a partir de pequenas conquistas e de questionamentos 

diversos sobre a vida cotidiana que cada agente do processo educativo carrega junto 

consigo – a dialogia. Desta forma, é o espaço escolar que possibilita uma consciência 

transformadora da sociedade e, por conseguinte, garante que a gerência do processo 

transformador do cotidiano escolar se dará fora dos escritórios burocráticos de 

sindicatos ou líderes envenenados pela naturalidade de práticas postas como rotina. 
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A Cultura da Mídia: o espetáculo enquanto entretenimento 

A proposta de que o espetáculo segue ampliando seu poderio imagético e, 

consequentemente, propiciando o deslocamento do humano em nós não nos impede, 

como salienta Douglas Kellner (2004), que reconheçamos possibilidades de resistência 

de públicos diversos. Caso contrário, qual seria a necessidade de um trabalho reflexivo-

crítico sobre a atual conjuntura escolar brasileira? Ou mesmo, qual seria a motivação de 

um profissional decidir lecionar em uma escola pública com os baixos salários que 

sustentam o fracasso do modelo público de gerir a Educação? 

Portanto, mantendo a ótica contida nas análises de Agnes Heller (2016), a crise 

da educação pode ser compreendida pela diferente construção cultural dos agentes 

escolares: passando desde um jovem que não tem almoço em casa por conta do baixo 

salário que seus pais recebem; por uma diretora que não sai de sua sala para resolver os 

problemas pedagógicos, por encarar que a administração e os números são mais 

importantes dos que as pessoas envolvidas no processo de aprendizagem; chegando aos 

funcionários terceirizados ou não que estão com seus salários atrasados há mais de três 

meses.  

Assim, ao sinalizarmos as propostas de reflexão sobre o espetáculo, contidas em 

Kellner (2004), pode-se perceber que, mesmo seguindo a linha dos Estudos Culturais8, o 

autor sinaliza como eles podem fornecer indícios de funcionamento da sociedade atual: 

o entretenimento, a velocidade e a informação em excesso. Ou seja, se cruzarmos este 

pensamento com o de Agnes Heller (2016), perceberíamos a proposta da autora de que 

somente pelo processo de se distanciar e estranhar o naturalizado é que se pode destruir 

a pseudoconcreticidade (KOSIK, 1995). 

Consideramos a escola, a partir do pensamento do pesquisador Dênis de Moraes 

(2009), como um dos órgãos formadores de consenso. Desta forma, poderíamos 

questionar as escolhas que fazemos na vida cotidiana e, também, as distorções 

existentes no interior da sociedade. Consequentemente, quando Moraes cita Carlos 

Nelson Coutinho, pautando-se por teses gramscianas, faz uma crítica à ideia de que a 

revolução será um rompante violento como em outros tempos. A transformação, 

                                                 
8 Não pretendemos uma integração total de visões e correntes distintas. Apenas julgamos necessário e oportuno 

ampliar olhares com proposições teóricas e/ou interpretações que são úteis para explicar situações que se colocam 

diante de nosso estudo. 
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portanto, será lenta e gradual com a participação da grande maioria da população, 

oriunda de instituições diversas - dentre elas a escola - formadas ao longo dos anos. 

De um lado, “[...] o discurso midiático se propõe a determinar a interpretação 

dos fatos por intermédio de signos fixos e constantes que tentam proteger de 

contradições aquilo que está dado e aparece como representação do real, como verdade” 

(Id., 2010, p.95). Do outro, a escola fornece a possibilidade de acessar diversos saberes 

“colocando as desigualdades no terreno da inteligência e da cultura” (PIMENTA; 

PINTO, 2013, p.18) e reconhecendo a luta de classes no interior da comunidade escolar. 

Entendendo esta disputa a ser enfrentada a partir de uma Educação para as 

Mídias, salienta-se, assim, que a vida cotidiana se coloca como uma contradição 

dialética que precisa se opor ao que se naturaliza a partir do entretenimento 

informacional através das mídias e o que se estabelece como reflexão para suspender o 

cotidiano. 

 

A espetacularização da tecnologia em sala de aula 

O professor chega à escola e ouve em bom tom que a mudança chegou. Pensa 

em todos os pais de alunos que devem ter conseguido trabalho digno; pensa no salário 

dos terceirizados terem sido pagos; pensa que a quadra de esportes passa a ter a 

estrutura para a prática de todas as modalidades de desportos; pensa que o seu salário, 

congelado há três anos sem reajuste ou aumento, vai propiciar menos turmas para 

trabalhar. Pensou em todas as possibilidades concretas de se transformar o cotidiano 

escolar, mas não se deu conta de que a mudança é o novo datashow entregue pela 

secretaria de educação. 

A história contada acima em forma de exemplo pode parecer desprendida do 

artigo como um todo, mas precisamos reconhecer que o senso comum, como dito 

anteriormente, acredita que a simples inserção de um aparelho tecnológico é capaz de 

revolucionar o sistema educacional repleto de problemas de diversas origens. Tal crença 

permanece pela 

[...] astúcia das ideologias tecninisctas [que] consiste geralmente na 

tentativa de deixar visível apenas o aspecto técnico do dispositivo 

midiático, da ‘prótese’, ocultando a sua dimensão societal 

comprometida com uma forma específica de hegemonia, onde a 

articulação entre democracia e mercadoria é parte vital de estratégias 

corporativas. (SODRÉ, 2012, p.22) 
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 Deste modo, as mídias precisam ser pensadas em sua complexidade: desde a 

produção através de práticas pedagógicas até sua distribuição até  o compartilhamento 

de conteúdos pelos mensageiros eletrônicos. A partir de seu poder comparável à prática 

pedagógica e às instituições sociais (SETTON, 2015), precisamos pensar que elas são 

produzidas por hegemonias que aceleram as formas midiatizadoras em nome da 

manutenção de estruturas de poder vigentes. 

 Assim, como analisa Maria Aparecia Baccega (2011, p. 320), a 

“comunicação/educação [...] tem, sobretudo, o objetivo de construir a cidadania, a partir 

do mundo editado devidamente conhecido e criticado”. Portanto, os cotidianos dos 

estudantes precisam ser inseridos nas práticas dos professores e, concomitantemente, a 

reflexão sobre a produção midiática, para que se possa identificar que tudo o que existe 

é fruto de trabalho humano em diversos níveis da cadeia produtiva. Deste modo, pode-

se romper ou, no mínimo, limitar a midiatização enquanto  

[...] uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da 

comunicação entendida como processo informacional, a reboque de 

organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de 

interação [...] caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e 

mercadológica da realidade sensível. (SODRÉ, 2012, p.21) 

 Nesta linha, como salientam Selma Pimenta e Umberto Pinto (2013) sobre a 

evolução tecnológica, o processo de midiatização9 tende a ocultar a produção do 

trabalho humano e o desumaniza ao ponto de fortalecer o processo de reificação10 para 

todas as esferas das relações face a face. Assim, devemos “recuperar o debate 

ideológico nestes tempos de hegemonia do pensamento neoliberal” (PIMENTA; 

PINTO, 2013, p.37) para se pensar que “o problema não está apenas em trazer os meios 

de comunicação para dentro das escolas, mas em saber a quem eles estão servindo 

(FREIRE; GUIMARÃES, 2011, p. 122). 

 Em suma, a prática dos profissionais de ensino deveria se pautar em analisar; 

propiciar a possibilidade de reflexão; utilizar a produção midiática como trampolim para 

a compreensão das desigualdades sociais postas como naturalizadas; e possibilitar a 

formação cidadã dos estudantes e de si próprios como interventores na vida pública11. 

                                                 
9 A midiatização vai além e, como aponta Muniz Sodré (2012, p.34), propicia a despolitização midiática ou 

tecnológica.  
10 Forma de alienação do modo de produção capitalista que, em linhas gerais, é a coisificação das relações sociais 

através da mercantilização dos relacionamentos. 
11 Zygmunt Bauman (2001) nos coloca, atualmente, como usuários/consumidores que desejamos ser servidos 

enquanto indivíduos e que não nos importamos com os outros. Esta situação impede de nos sentirmos realizados por 

não termos condições de alcançar a nossa condição humana (coletiva). Deste modo, a partir das mídias, somos 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 13 

 

Considerações finais 

 Um novo tempo, fundamentado na aparelhagem eletrônica, coloca-se como a 

saída para o fracasso da escola enquanto instituição. A prática de professores é 

menosprezada se não utilizam tecnologias e, quase sempre, questiona-se por qual 

motivo não é uma recorrência seu uso. Vivemos tempos em que a velocidade torna-se 

um deus a ser cultuado em nome do progresso e da aptidão a atender aos chamados da 

rotina posta socialmente. Contudo, a escola precisa ser outro espaço neste contexto. 

 Cabe a ela, segundo nosso olhar, resistir às investidas dos movimentos 

empresariais que possuem uma retórica modernizadora que oculta interesses diversos. O 

Movimento Todos pela Base e o Todos pela Educação, para escolher os campos de 

batalhas atuais, estão impregnados de empresas financeiras (MARTINS, 2016) e 

corporações midiáticas que são portadores de um desejo simples e objetivo: buscar 

consumidores e mão-de-obra dita qualificada com o menor custo. 

 Diante deste cenário, pautando-nos pelos debates realizados, a Educação para as 

Mídias pode fortalecer a escola e potencializar seu papel de formadora de cidadania. 

Mais do que isto, como defendeu Paulo Freire (1967; 2011), precisamos de uma escola 

que seja tão formadora quanto informadora. Se decidirmos por um único caminho, 

perderemos um dos últimos espaços institucionalizados de batalha contra as hegemonias 

do capital. 

 Portanto, que se abram as portas da escola para as novelas, telejornais, celulares, 

televisões, Internet, Netflix, Whatsapp e qualquer outro gênero textual que, com a 

formação do professor, possibilite a liberdade de escolha ou de comunicação entre os 

membros da comunidade escolar. Por isto, que se formem profissionais de educação que 

estejam prontos a utilizar destas produções como recursos pedagógicos e, também, as 

utilizem como exemplificações do que se pode fazer hoje em dia ao se aliar reflexão-

criatividade-Internet. 

 O presente artigo busca abrir uma brecha de dialogo para que se possa, 

conjuntamente, refletir sobre os rumos da educação, da comunicação, das políticas 

públicas educacionais e que, ao fim, possamos saber que ainda é possível sonhar e amar, 

como dizia Paulo Freire (2015).  

                                                                                                                                               
treinados a obedecer e seguir todas as regras que nos criam as rotinas naturalizantes de desigualdades para vivermos 

num sofrimento perpétuo de nunca sermos completos. 
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O diálogo, ou a comunicação dialógica, portanto, é a base da proposta 

educacional freireana e nossa compreensão para uma Educação para as Mídias. Deste 

modo, ao apropriar-se de instrumentos hegemônicos de poder, o educador e o educando 

precisam reconhecer o rompimento com a narração de conteúdos pré-estabelecidos para, 

de fato, aplicar uma comunicação-educação libertadora e engajada no empoderamento 

da palavra/prática. 
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