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Resumo: Este estudo discute as mediações como conceito e práxis de formação e 
trabalho docente em projetos educomunicativos, centralizando-as como princípio e 
continuidade da atividade profissional em tempos acelerados. Parte da perspectiva de 
que são construídas com os outros e o mundo nas práticas em transformação do 
cotidiano dos processos laborais da modernidade tardia. Para tanto, analisa a interface 
comunicação e educação no “espaço-tempo” de criação do diálogo entre os sujeitos e os 
meios como eixos norteadores da formação e orientação à práxis. A metodologia é de 
abordagem qualitativa e encontra no campo das observações e experiências, o percurso 
fenomenológico como inspiração e a hermenêutica filosófica contemporânea como 
metodologia. 
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Introdução 

O objetivo deste estudo é discutir as mediações e sua centralidade como 

conceito, práxis e princípios que potencializam a continuidade dos processos 

educacionais e comunicacionais necessários à formação docente. Para tanto, 

compreende que estão imbricadas nos campos, propondo pautas e referências que 

promovem nos contextos hodiernos, a inter-relação do trabalho docente com 

proposições educomunicativas.  

A opção metodológica qualitativa tem inspiração na abordagem da hermenêutica 

filosófica contemporânea cuja proposta é interpretar e compreender os estudos e 

processos, onde se pretende investigar as possibilidades de criação teórico-

metodológicas, tendo como referência a relação da Educação e a Comunicação/

Comunicação e Educação, nas propostas formativas com as mídias e tecnologias.  
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O desafio inicia com a interpretação/compreensão do campo de atuação do 

docente, necessário para redimensionar a prática, e, para tanto, destaca a necessidade de 

repensar as fronteiras da educação com as outras áreas, em especial, no contexto 

contemporâneo, midiatizado, tecnológico e hipertextual, o qual exige reelaborações 

contínuas do fazer pedagógico em coerência com os discursos constituídos no cenário  e 

processos comunicacionais.  

Assim, para compreender as construções potencializadas pelas mediações nas 

formações, é preciso fazê-lo desde o processo inicial, onde, o lugar em movimento e de 

criação, parte das interações dos sujeitos nos contextos que pertencem e constroem. 

Pois, a mediação é um processo importante para os novos modos de promoção da 

formação e do trabalho docente, sobre a qual, se faz necessário situar o lugar e tempo 

onde acontece. Lugar-tempo este, que “bombardeia” a educação pelos meios, opiniões, 

ideias, determinações e sistematizações sobre como deve ser e acontecer. Entretanto, 

geralmente o que se percebe é que tais escolhas nem sempre veem do campo da 

pesquisa educacional em diálogo com o comunicacional, ou ainda, na busca por 

interpretação e entendimento das complexidades dos discursos que as constituem.  

Geralmente, o que se vê, são políticos, empresários, mídia (muitas vezes não em 

uma perspectiva democrática e de difusão de conhecimentos), profissionais de diversas 

áreas com o envolvimento da sociedade civil, onde propõem “o melhor percurso, quais 

recursos e de que forma estes podem acontecer”. Afinal, como é construída a formação 

dos profissionais de educação em um contexto imerso em discursos midiáticos e 

tecnológicos de transformação acelerada? É evidente, a importância destes setores e 

campos em uma atividade profissional tão complexa como a educacional, entretanto, 

este é o campo que define e apresenta um percurso científico, o qual, mesmo 

questionado, é essencial para as demais formações e profissões na sociedade, mas que 

precisa dialogar e incluir novos modos de interação com o mundo que se constrói em 

uma realidade muito diversa da que está presente nos currículos e formações.  

Isso não quer dizer que a inter-relação comunicação e educação não esteja 

presente, ela apenas não é evidenciada com frequência como aspecto essencial do 
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processo de formação e trabalho docente. Há nesta perspectiva, uma sobrecarga além da 

proposta e arcabouço teórico-metodológico dos currículos, os quais sofrem acréscimos 

dos meios e demandas que partem dos externos, de outros campos, formações e 

profissionais que propõem o percurso. Assim, como age a educação em meio a esta teia 

infinita de proposições? 

O trabalho docente sempre foi marcado por uma grande complexidade, e por trás 

das escolhas efetivadas existem proposições que pautam as ações. Portanto, envolver o 

discurso da complexidade é também entender que durante toda a sua história, este é 

marcado por processos com vistas ao “futuro”, na perspectiva e busca de uma 

“educação melhor”. Entretanto, é preciso viver no presente.  

Das políticas públicas às mídias, as sugestões são inúmeras, desde programas 

relevantes com resultados de pesquisas (REIS e TELES, 2015) como, por exemplo, o 

PIBID  e PNAIC , às incoerências conceituais e limitadas como a proposta da Escola 3 4

sem partido , ou ainda de projetos que irão “erradicar problemas da escola” como o 5

analfabetismo, e assim, escolhas que dizem (por escrito e em percursos metodológicos 

definidos) as possibilidades de melhorias da educação e formação docente, como 

atividade necessária para a transformação da práxis. 

 http://portal.mec.gov.br/pibid Programa Instituição de Bolsas de Iniciação a Docência. O programa 3

oferece bolsas de iniciação à docência a graduandos de cursos presenciais para participação e realização 
de projetos em escolas públicas, com vistas a despertar e potencializar o comprometimento e exercício do 
magistério na rede pública de ensino. Além de antecipar o vínculo, o programa tem conquistado muitos 
sucessos na realização de suas ações, divulgado em eventos científicos e inúmeras publicações no país. 

 http://pacto.mec.gov.br/o-pacto Programa denominado Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 4

Certa, que propunha o compromisso entre governos federal, os estados e municípios em assegurar a todas 
as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.

 http://www.programaescolasempartido.org/  “Por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar”. 5

Tema redundante e incoerente no que se refere à práxis docente, uma vez que há um currículo e escopos 
definidos, a prática docente não se torna mais eficaz com proibições e acusação de supostos “abusos”. A 
autonomia e liberdade docente devem ser respeitadas, pois, são livres para fazer suas escolhas em um 
contexto democrático e, afirmar ou sugerir que os docentes estão nos contextos escolares “abusando e 
induzindo” os sujeitos a fazerem escolhas pessoais pautadas nas do docente é descaracterizar todos os 
fundamentos de compreensão da aprendizagem e cognição, desprezar que os discentes são capazes de 
construir o próprio conhecimento na interação com elementos e artefatos da cultura e o contexto que 
interagem. O que demonstra desconhecimento do campo e as teorias que o fundamenta, assim como, 
sugere que os docentes e as escolas não têm compromisso ético profissional.
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Estas proposições foram aqui destacadas para ilustrar uma pequena parcela das 

muitas sugestões que a formação e educação recebem. Uma vez que, os principais 

problemas da educação no Brasil ainda não foram superados, como por exemplo, o 

analfabetismo, e, a este se agrega a dificuldade de leituras e reflexões críticas que 

podemos fazer às mídias e tecnologias, as quais também influenciam as mudanças. 

Estas últimas evidenciam nas formações e trabalho docente, ainda que de forma rasa, de 

que é preciso um encontro entre os campos de conhecimentos para a elaboração dos 

percursos. Pois, o que se tem visto é uma continua “difusão” de proposições, muitas das 

quais não são de profissionais que conhecem os campos e a docência, evidenciando a 

complexidade do processo de formação.  

Assim, a busca por alternativas que superem as problemáticas que dificultam o 

fazer da práxis profissional contínua. As propostas educacionais e pedagógicas não 

garantem o reconhecimento da atividade intelectual, pois, o cenário cultural, social e 

político também entram em jogo na teia de relações e arcabouço de formação, exigindo 

dos sujeitos interpretar e compreender os processos e mediações dos campos com as 

mídias na construção da imagem dos profissionais e da educação nos dias de hoje 

(CITELLI, 2012). Entretanto, vale destacar que esta atividade é de “responsabilidade” 

como gênese de formação e delimitação de campo, da educação que, em diálogo com 

outrem, propõe os próprios percursos de formação e trabalho, abrindo possibilidades às 

inter-relações, para a superação das próprias fronteiras do conhecimento, partindo do 

tempo-lugar que situa. 

Mediação, Formação e atividade profissional 

A mediação constitui a atividade central e aberta, às múltiplas possibilidades que 

dinamizam os processos de formação e atividade intelectual. Em uma breve busca pelo 

conceito, este aparece de forma generalizada, como “função que relaciona dois termos 

ou objetos em geral” (Abbagnano, 2007, p. 756), assim, configura-se em uma “ação/

atividade”, onde o ato busca relacionar com muitas “coisas” e possibilidades; a qual se 

apresenta, como um conjunto de ações que promovem as relações, ou ainda uma “ponte 

intermediária”, a fim de possibilitar a passagem de uma ação ou algo a outros processos 
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(Japiassú e Marcondes, 1996). A filosofia relaciona à problemática de imbricamento e 

“troca”, a explicação da necessidade das interações, mesmo quando os termos e objetos 

possuam naturezas distintas, há uma ação voltada para o alcance de um encontro ou 

acordo. Ou ainda, no campo da aprendizagem na perspectiva sócio cognitiva, este se 

relaciona à construção dos processos e compreensões que perpassam por uma rede de 

construções abertas e mutantes por conta da interação dos sujeitos como os “elementos 

e artefatos da cultura”. (Vigostky, 2007) 

As mediações  nas práticas de formação e trabalho docente fazem emergir os 6

elementos que as constituem na interação, onde a troca de informações, a motivação do 

sujeito diante da formação e processos comunicacionais e, as muitas possibilidades que 

não dependem unicamente dos elementos externos, como também dos internos, 

promovem e formam as atividades profissional e intelectual. Cabe refletir a ação 

formativa planejada com e a partir da centralidade dos processos que desencadeiam as 

mediações, remetendo a estas a continuidade das mudanças nos campos. Questiona-se: é 

possível definir as mediações como princípio de formação e trabalho docente? Como 

podem colaborar com os processos de mudança e direcionamentos da formação na 

promoção de uma “aprendizagem mediada”, onde se coloca em jogo as relações e as 

fronteiras do conhecimento do/no campo em tempos acelerados?   

Como afirma Padoan, (2000), o ser humano, é um “ser” em relação, que produz 

e vive nas redes das relações sociais e pessoais as “influências”, trocas e construções 

dos comportamentos e processos de vida (pessoal e profissional). Assim, as inter-

relações, os processos formativos e a atividade laboral docente são potencializados por 

ações interativas na perspectiva comunicacional, desafiando a educação na relação e 

imbricamento com a linguagem, a qual se constrói na total imersão das elaborações dos/

nos discursos, fazendo destes o próprio percurso. Desta forma, há neste contexto as 

relações entre linguagem, comunicação e educação como bases desta elaboração.  

 Inicio a partir deste momento, a referir-me ao conceito no plural, por compreender que não há uma 6

única possibilidade de construção, interpretação e entendimento, mas uma multiplicidade de 
possibilidades que se efetivam desde a gênese aos muitos processos que envolvem sujeitos, 
aprendizagem, cultura e contextos. Corroborando com a “noção plural” apresentada por Martín-Barbero.
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Mesmo que estas aconteçam apenas nas relações de um pequeno grupo, a partir 

das mediações como possibilidades em aberto da interface, supõe-se que os sujeitos 

comunicam-se no ato de construção identitária, onde os processos comunicacionais 

constituem uma das condições indispensáveis na atividade da existência humana. 

Assim, ao interagir com o mundo criado tecnologicamente pelo homem, o uso de signos 

torna-se interação permanente nos processos formativos e relacionais, em fluxos tão 

velozes que chegam a serem confundidos como único.  

Lopes e Orofino, (2014) apresentam o conceito desenvolvido por Martín-

Barbero, destacando que este não possui uma definição única, pois é pensado como uma 

“noção Plural”, como mediações. O qual, 

Trata-se de um conceito que capta a comunicação a partir de seus 
nexos, dos lugares a partir dos quais se torna possível identificar a 
interação entre o espaço da produção e do consumo da comunicação, 
de modo que a própria produção seja vista em diálogo com as 
demandas sociais, as novas experiências culturais que emergem 
historicamente a partir da materialidade social. (Idem, p. 367) 

Assim, ao discutir o cotidiano das formações e o trabalho docente em processos 

educomunicativos, analisam-se as práticas e processos em transformação, buscando, 

viver no presente, com as demandas sociais e as experiências culturais. Neste contexto é 

o futuro “promissor” que se promove, dialogando sobre as categorias do trabalho e da 

formação. A definição deste cenário compreende o trabalho docente como produção e 

ação intelectual dos sujeitos, cujo entendimento da categoria, torna-se central diante a 

complexidade que é a ação profissional, partindo do conceito à proposição como 

aspecto importante nos processos e mediações.  

Ainda sobre os processos que se relaciona com o conceito, Baccega, (1995, p. 

31) afirma que “[...] entre o homem e a realidade objetiva é exercida pelas linguagens, 

sobre tudo pela linguagem verbal, pela palavra”. Há ainda, as influências que os meios 

provocam nos sujeitos, desafiando as mediações. Por fim, as mediações dos sujeitos 

com o mundo a sua volta, na interação e produção como princípios de formação, ou 

seja, constituem/constroem uma importante categoria que amplia a compreensão do 

trabalho e formação, construída na linguagem. Desta forma, “O campo daquilo que 

denominamos mediações é constituído pelos dispositivos através dos quais a hegemonia 
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transforma por dentro o sentido do trabalho e da vida da comunidade […]" (Martín-

Barbero, 2006, p. 265).  

Esta última, interage e dialoga com a categoria e os construtos que os sujeitos 

promovem na inter-relação com o campo comunicacional, que, mesmo sem evidenciá-

la, potencializa o imbricamento com os processos e mediações, como médium de 

desvelamento, possibilidade de interpretação e compreensão do mundo.  

A perspectiva das mediações nas formações (leitura, desenho, escrita, 

interpretação, uso dos sistemas...) estruturam a base para o desenvolvimento das 

operações com os signos, despertando, para o que Vigotsky (2007) chamou de memória 

indireta mediada que, mesmo nos estágios mais primitivos do desenvolvimento social, 

existem pelo menos dois tipos de memória.  

Elas estendem a operação da memória para além das dimensões biológicas do 
sistema nervoso humano, permitindo incorporar a ele estímulos artificiais, ou 
autogerados, que chamamos de signos. Essa incorporação, característica dos 
seres humanos, tem significado de uma forma inteiramente nova de 
comportamento. A diferença essencial entre esse tipo de comportamento e as 
funções elementares será encontrada nas relações entre os estímulos e as 
respostas em cada um deles. As funções elementares têm como característica 
fundamental o fato de serem total e diretamente determinadas pela 
estimulação ambiental. No caso das funções superiores, a característica 
essencial é a estimulação autogerada, isto é, a criação e o uso de estímulos 
artificiais que se tornam a causa imediata do comportamento. (IDEM, 2007, 
p. 32-33)  

A atividade demanda uma resposta à situação-problema também pelo organismo, 

o que, desperta nas relações que envolvem as operações com os signos a exigência de 

um elo intermediário entre estímulo e resposta. Para que o processo seja desencadeado, 

o sujeito deve “estar ativamente engajado com [...] no estabelecimento desse elo de 

ligação”. Haverá aí, o despertar do processo S- R (estímulo e resposta) que é 

substituído por ações e atos mais complexos e mediados. Entre parte do estímulo e da 

resposta, acontecerão no elo, os atos que se caracterizarão em ações e “instrumentos”. 

Desta forma, os processos dinamizam e estabelecem as relações e compreensões 

temporárias gradativamente, pois, o elo intermediário, não pode ser visto como uma 

fórmula ou um método que pode aumentar a eficiência da operação. Vigotsky afirma 

que,  
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[...] à medida que tem ação específica reversa, dá à operação psicológica 
novas formas qualitativas e superiores, dando ao sujeito com o auxílio de 
estímulos extrínsecos, “controlar o próprio comportamento”. (Ibid, p. 34)  

Ao fazer isso, o sujeito está ativamente em sua condição/estrutura simbólica. 

Aqui, trata-se do tempo do sujeito, como cognição e ação intelectual com e a partir de 

sua interação com o mundo e contexto que o cerca. Sugere ainda (Ibid.), que a mediação 

é base dos processos psicológicos superiores, que são as ações racionalizadas que 

caracterizam o funcionamento psicológico que é tipicamente humano. Ações 

conscientemente controladas, de atenção voluntária, memorização ativa, pensamento 

abstrato, comportamento intencional, que diferenciam dos mecanismos mais 

elementares, como reflexo, reações automáticas, associações simples.  

As mediações e o outro social podem apresentar-se por meio de objetos, da 

organização do ambiente, do mundo cultural, entre outras possibilidades que o rodeia. 

Em suas raízes histórico-sociais do desenvolvimento humano, também envolve a 

questão da mediação simbólica. Esta é caracterizada na relação do homem com o 

mundo e com os outros homens. É através do processo “mediado” que as funções 

psicológicas superiores se desenvolvem. Assim, há dois aspectos a considerar: o 

primeiro refere-se ao “instrumento”, que tem a função de “regular” as ações sobre os 

objetos e, o segundo, representado pelo signo que revela as ações sobre o psiquismo das 

pessoas (objeto, figura, forma, fenômeno, gesto ou som – representa algo diferente de si 

mesmo). Ao mesmo tempo em que está fora, no mundo e contexto, também está dentro 

do sujeito. Porque fazem parte das suas elaborações simbólicas (Ibid).  

A origem das atividades psicológicas deve ser procurada nas relações sociais 

com o meio externo. Na relação fica evidenciado o papel importante da comunicação 

(gestos, sons, interações diversas, produções como médium, entre outros) assim, como a 

“linguagem sonora articulada”, expressa na forma de palavra, argumento e discursos. 

Para Leontiev, (2004, p. 93)  

[...] para que um fenômeno possa ser significado e refletir-se na linguagem, 
deve ser destacado, tornar-se fato de consciência, o que, [...] se faz na 
atividade prática dos homens, na produção.  

Na perspectiva sociocognitivista, o conceito de mediação se refere à construção 

dos processos e atividades construídas pelos sujeitos nas relações sociais como o meio 
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que interage. Esta compreensão apresenta com o em diálogo consigo e mundo, a 

transformação dos processos de construção de conhecimentos, interpretações e 

entendimentos que promovem ao fazê-lo, transforma o homem que constrói as 

atividades e desencadeiam as mediações. E, nestas, a linguagem desempenha papel de 

meio (Idem), como forma de consciência e pensamento, de “suporte” de construção da 

realidade. 

Trabalho docente, mediações e práticas educomunicativas  

No mundo do trabalho, os processos comunicacionais construídos na interface 

dos campos encontram na linguagem e relação com a cultura a possibilidade de 

configuração da uma perspectiva voltada para o humano e as relações que constrói. Em 

qual conceptualização de trabalho? O que significa para vida, formação e 

desenvolvimento no contexto social e cultural das pessoas? Refletir sobre o trabalho 

docente na contemporaneidade é também compreender que a economia e  o mercado 

buscam limitar e direcionar esta construção, na perspectiva crescente de relação da 

mercantilização de tudo, inclusive da educação, o que amplia a difícil ação de propor 

percursos e não produtos, processos e não resultados descontextualizados (Gentili, 

1995).  

Na perspectiva contemporânea de aceleração social do tempo (ROSA, 2015), os 

tempos-lugares têm levado cada vez mais a não escolha da educação e sim da 

“visualização” dos produtos. O cenário muda constantemente, e, ao que parece busca na 

limitação rasa de produtos e ganhos, a supressão dos “benefícios” para o entendimento 

de homem, uma vez que a exploração tira continuamente a vitalidade e, na educação 

promove a crescente demanda de uma formação contínua que olha para o “futuro” e 

negligencia o presente. Assim, de encontro às muitas demandas dos sujeitos, a educação 

se “complexiza” mais, por vezes adoece, ignora, desiste, sufoca. Enfim, discutir 

formação e trabalho docente é também um posicionamento político, social e cultural de 

defesa e luta que reivindica o lugar do docente nas elaborações dos processos e 

mediações que sofrem continuamente as pressões tradicionais e reacionárias do 

mercado, descaracterizando o real significado da educação.  
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Assim, a crise dos processos aumenta, e as respostas da sociedade civil precisam 

promover coerências e o bom senso do significado da atividade profissional docente, 

tanto para si como para os outros e consequentemente para o mundo e contextos. O 

trabalho não está relacionado exclusivamente à socialização de propostas de formação 

tendo como pauta um currículo definido “temporalmente”, envolve também a formação 

do ser em sua totalidade e complexidade, não excluindo as lacunas que poderão ficar no 

percurso, por que a forma-ação se faz no processo, na continuidade e que não apresenta 

um fim em si mesmo, caracterizando, portanto, o trabalho docente assim, como os 

demais, como uma “atividade intelectual criadora”.  

Como afirma Gramsci, “Todos são intelectuais, poder-se-ia dizer então; mas 

nem todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais” (1991, p.7). 

A atividade docente exige elaboração/intervenção intelectual constante, entretanto, 

também neste campo “[...] não se pode separar o homo faber do homo sapiens”, pois 

as formações num contexto acelerado de mudanças exigem do profissional a 

“capacidade” contínua de reelaboração de processos, ações e propostas que são 

construídas com os outros, nos contextos, pautados na diversidade. Tendo como 

referências, proposições teórico-metodológicas “temporalmente construídas” que 

promovam nas formações dos sujeitos, ações necessárias de valorização dos contextos 

socioculturais nos quais atuam. Assim, qual consciência e discursos estão em jogo? “O 

cotidiano de cada indivíduo está inserido nesse universo de discursos. E é a partir 

dessa materialidade discursiva que se constitui sua subjetividade.” (Baccega, 1995, p.

22) 

No campo e contexto educacional, ainda não está claro o papel formativo que as 

mediações promovem ao conhecimento (como construto dos sujeitos), como elemento 

propulsor das mudanças. Uma vez que, a formação construída na perspectiva criativa e 

dialógica entre os campos não fique apenas no campo das ideias e dos discursos, mas 

além destas, evidencie a relação de imbricamento entre o “dizer e fazer” do trabalho 

docente, onde práticas e processos em transformação são frequentes no cotidiano nas 

ações laborais dos docentes como trabalhadores intelectuais e não meros “reprodutores” 

de ações já definidas. Da consciência dos discursos que constrói.  
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Para Leontiev (2004, p. 76)  

A passagem à consciência é o início de uma etapa superior ao 
desenvolvimento psíquico [...] O aparecimento e o desenvolvimento do 
trabalho, condição primeira e fundamental da existência do homem, 
acarretaram a transformação e a hominização do cérebro, dos órgãos de 
atividade externa e dos órgãos dos sentidos”. (p.76) 

Sobre a atividade intelectual, Gramsci (1991) afirma que esta “[...] deve ser 

diferenciada em graus” os quais darão lugar a uma diferenciação qualitativa. Porém, 

como falar de atividade intelectual, quando nos vemos num “redemoinho” de processos 

velozes que pouco compreendemos? Hoje vivemos tempos distintos na sociedade, o 

mundo vive um processo acelerado ainda pouco investigado e discutido pela escola e 

formação. É preciso ir além do espaço acadêmico, pois a formação construída numa 

perspectiva aberta ou mesmo, delimitada como campo sistematizado, desafia e assusta a 

escola, a qual prefere atuar nos moldes que se formou, o que destaca contradições e 

antagonismos nas propostas que realiza.  

Gramsci (Idem, p.9) vai afirmar que “A escola é o instrumento para elaborar os 

intelectuais de diversos níveis”, quais intelectuais? Vamos contextualizar com os dias 

de hoje. Quais processos e formações são necessários para ampliar e acompanhar os 

tempos de formação dos sujeitos? É preciso clareza teórico-metodológica sobre o 

campo de possibilidades formativas, a perspectiva deve ser de inclusão e possibilidade 

interpretativas e de compreensão dos sujeitos na melhoria da qualidade de vida, de 

reivindicação aos acessos e garantias do processo de cidadania. Afinal, o que significa o 

movimento histórico de sujeitos que não são do campo educacional dizer ao docente o 

que deve fazer? É preciso que os docentes não sejam os “comissários” dos ideais da 

classe dominante, da formação para “levantar” e dar continuidade ao exercício das 

“funções subalternas” da hegemonia social e política. É preciso ser otimista, acreditar 

na capacidade democrática em promover o diálogo (conflituoso) de lutas e busca das 

conquistas de emancipação intelectual e de direito cidadão, de assunção do lugar que 

tem na sociedade, todos os campos perpassam pela educação para manter sua 

existência, o que caracteriza o “perigo” da própria educação, assim, os limites impostos 

são previsíveis, mas muito difíceis de serem detectados e “mediados”. 

!  11



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

Não é simples definir o processo de formação num contexto de mudanças, 

quando repetimos o “modus operandis” do monólogo de difusão de conhecimentos em 

discursos construídos no tradicionalismo do passado, temos limitações e dificuldades a 

superar, dar o passo, ficamos na história do passado, da modernidade tardia, temos 

dificuldades de construir um novo presente.  

A formação em massa estandardizou, na qualificação intelectual e na 
psicologia, determinando os mesmos fenômenos que ocorrem em todas as 
outras massas estandardizadas: concorrência (que coloca a necessidade de 
organização profissional de defesa), desemprego, superprodução escolar, 
emigração, etc. (Ibid., p.12) 

 “O ponto central da questão continua a ser a distinção entre intelectuais com 

categoria orgânica de cada grupo” (Ibid.), não esquecendo que no contexto hodierno, a 

educação é um direito, sem o qual nos distanciamos ainda mais da ação efetiva de 

cidadão. Mas qual escola? A das maiorias, pública e criticada por não formar, 

considerada de “qualidade inferior” ou aquelas promovidas pelas empresas privadas, de 

venda de serviços, portanto, da formação como mercadoria? 

Baccega (1995) destaca que a práxis se constitui em uma “totalidade” que 

envolve a linguagem, a qual é “formadora do homem” e ao mesmo tempo é formada por 

este. Neste processo de luta, a docência é concebida entre princípios antagônicos, pois 

representa espaço de formação de interesses e grupos diferentes. Onde uma classe tem 

“forçado” historicamente sua forma de pensar.  

Os discursos vão, portanto, materializar as “visões de mundo” das diferentes 
classes sociais, com seus interesses antagônicos, os quais se manifestam 
através de um estoque de palavras e de regras combinatórias que constituem 
a maneira de uma determinada classe social pensar o mundo num 
determinado momento histórico: são as várias formações ideológicas 
correspondentes às varias formações discursivas (Idem, p. 52) 

Portanto, a luta é pela valorização da docência, mas qual docência? Com quais 

condições de trabalho e formação? Esta luta envolve ainda os intelectuais orgânicos da 

sociedade política e da sociedade civil, as divergências continuarão existindo e sendo 

construídas. Entretanto, como “moderar” sem “ficar em cima do muro” acreditando ser 

“neutro” quando tal possibilidade não existe?  
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A linguagem expressa sobre a formação e trabalho docente revela sua 

complexidade (Nouroudine, 2002). O discurso pedagógico tem se constituído na 

atividade de trabalho, estes ampliam-se na 

[…] interação entre os elementos materiais e simbólicos da situação de 
trabalho a partir de um centro de referência, que é o sujeito individual/
coletivo, atribui à linguagem um papel privilegiado no processo de 
representação e de discriminação dos fatores pertinentes a um momento 
determinado para realizar o trabalho com eficiência e segurança” (IDEM, p. 
24) 

Portanto, ao analisar as categorias trabalho, docência e ação intelectual, a 

formação passa a compreender através das críticas sobre a práxis docente em processos 

educomunicativos, o contexto de mudanças de hoje, as dificuldades e efetivação da ação 

como intelectual orgânico, que promove e constrói a partir e com a mediações a 

interface entre os campos. 

Considerações Finais 

A interface comunicação e educação é essencial para o processo de formação e 

trabalho docente, pois a partir desta, o processo educacional é convidado a abrir-se ao 

mundo e vice-versa. Como afirmava Freire (1987, p53), “Somente o diálogo, que 

implica num pensar critico, é capaz, também, de gerá-la. Sem ele, não há comunicação 

e sem esta não há verdadeira educação”, que potencializa os construtor e mediações 

promovidas na docência e na estreita relação com a linguagem.  

As bases formativas precisam ser claras quanto à complexidade que as 

compõem, do significado como ciência e em quais proposições teórico-metodológicas 

estão pautados os discursos e práxis. As fragilidades do processo e das pressões laborais 

que sofrem os profissionais da educação, como por exemplo, a necessidade de 

reivindicação continua por um piso salarial, as divergências sobre as diretrizes dos 

cursos de formação, bem como, toda problemática que a envolve, abre para algumas 

reflexões: do campo situado e definido como ciência, da produção/sistematização das 

coerências temporais do arcabouço necessário para a formação e ainda, por que apesar 

de tantas proposições e formações, ainda convivemos com os mesmos históricos 

problemas?  
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Este estudo pretendeu construir como desafio, a compreensão de que as 

mediações sejam na perspectiva sociocognitiva, das elaborações cognitivas à mediação 

como “tempo-lugar” de criação e diálogo entre os sujeitos, à construção dos nexos, 

como encontro com os aspectos norteadores da formação e consequentemente de 

orientação da práxis. 

“Somente a práxis pode nos conduzir no caminho do entendimento dessas 

aproximações e distanciamentos.” (BACCEGA, 1995, p.89). Nesta, a relação da 

linguagem, comunicação e educação é evidenciada nas práticas de formação e trabalho, 

pois as ações pautam seus construtos nos entrelaçamentos dos discursos e, portanto, 

linguagens construídas e expressas nas práticas difusas, potencializadas pelas 

mediações. A proposição é fazer mais e superar o discurso que negligencia a ação. 

Em uma constatação óbvia, pode-se dizer que as práticas educomunicativas nos 

currículos se manifestam na palavra, as quais compõem os discursos e emergem de 

contextos diversos. Se os processos e mediações forem considerados desde a formação 

inicial como atividades essenciais para a docência nos processos educomunicativos, os 

sujeitos terão a partir destas construções, a possibilidade de mudanças de perspectiva 

diante dos conhecimentos e das inter-relações que envolvem os campos, tecnologias e 

processos diversos, propondo atividades de mais criação, construídas nas relações 

social, cultural, superando, portanto, as fronteiras dos conhecimentos. Todo este 

percurso também quer reforçar a interface Comunicação e Educação em todas as etapas 

de formação e trabalho docente, pois sem esta, a compreensão da realidade e do 

contexto torna-se mais limitada.  

Assim, em contextos acelerados, a formação em processos educomunicativos 

também deveriam desacelerar, cujo escopo proporiam a partir das construções e 

entendimentos, os processos e mediações que centralizam os sujeitos e suas ações no 

mundo, cujo processo é “gestido" verso o humano, na perspectiva de “acolhimento e 

desvelamento” do redemoinho que nos envolve.   

Referências Bibliográficas  

ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. 5ª. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

!  14



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

BACCEGA, Maria Aparecida. Palavra e Discurso: História e literatura. São Paulo: Editora 
Ática, 1995. 

CITELLI, Adilson (org.). Educomunicação: Imagens do professor na mídia. São Paulo: 
Paulinas, 2012. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Edições Paz e Terra, 17.ª ed., 1987.  

GENTILI, Pablo. Adeus à Escola Pública: A desordem neoconservadora, a violência do 
mercado e o destino da educação das maiorias. IN: SILVA, Luiz Heron da e AZEVEDO, José 
Clovis (Orgs.). Paixão de aprender II. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995. 

GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e organização da cultura. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1991. 

JAPIASSU, Hilton e MARCONDES, Danilo. Dicionário Básico de Filosofia. 3ª. ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1996. 

LEONTIEV, Alexis. O desenvolvimento do psiquismo. São Paulo: Centauro, 2004. 

LOPES, Maria Immacolata Vassallo de e OROFINO, Maria Isabel Rodrigues. Jesus Martin-
Barbero. In: CITELLI, Adilson Odair [et al.].Dicionário de Comunicação: escolas, teorias e 
autores. São Paulo: Contexto, 2014. p. 364-369. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: Comunicação, cultura e hegemonia. 4. 
ed. Rio de Janeiro: Editora EFRJ, 2006. 

NOUROUDINE, ABDALLAH. A linguagem: dispositivo revelador da complexidade do 
trabalho. In: SOUZA E SILVA, Maria Cecília e FAÏTA, Daniel (orgs.).Linguagem e Trabalho. 
São Paulo: Cortez, 2002. P. 17-30. 

PADOAN, Ivana. L’agire comunicativo. Epistemologia e Formazione. Roma, Italia: 
Armando, 2000.  

REIS, Edmerson dos Santos e TELES, Edilane Carvalho (Org.). PIBID: Abrindo a caixa de 
Pandora na Formação docente. Curitiba, PR: CRV, 2015. 

ROSA, Hartmurt. Accelerazione e alienazione: Per uma teoria critica del tempo nella tarde 
modernità. Torino, Itália: Einaudi, 2015. 

VIGOTSKY, Lev S. A formação Social da Mente: o desenvolvimento dos processos 
psicológicos superiores. 7ª. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.  

____________. Pensamento e Linguagem. Lisboa, Portugal: Relógio D’Água, 2007. 

!  15


