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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo discutir teoricamente as temáticas da 

educação, letramento e comunicação para os movimentos sociais na Amazônia. Parte do 

princípio que a educação vai além do ambiente escolar e envolvem práticas, aprendizagens e 

saberes diversos que estão imersos na educação não formal (GOHN, 2011; FREIRE, 2014). 

A metodologia utilizada foi da pesquisa e revisão bibliográfica. Evidencia-se a necessidade 

de entendimento das formas de resistência e organização pelos movimentos sociais frente às 

ações desenvolvimentista do Estado na Amazônia. Há ainda o Estado, sendo representado 

pelas políticas públicas, que se mostra em um papel de implementador de tais políticas, 

contudo, com o viés de ações desenvolvimentistas, resultando na atual configuração política 

e economica da Amazônia (CARREIRA, 2015). Com isso, os movimentos sociais produzem 

saberes e aprendizados que ocorre em espaços educativos de participação social reagindo ao 

sistema de exclusões, interesses políticos por vezes convergentes, outras vezes divergentes 

desses atores sociais. 
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Educação além da escola: a comunicação como elemento participativo 

Falar de escola a partir da definição física é reduzir o sentido do que se quer tratar 

neste trabalho. Escola na dimensão dada aqui vai além do espaço físico, dos professores e 

dos alunos, da educação formal. O enfoque tratado é o da escola como um campo de 

relações (BOURDIEU, 2014), o que engloba também a educação não-formal, trabalhando 

com uma concepção ampla de educação. A produção de saberes e aprendizados ocorre em 

outros espaços educativos de participação social, como, por exemplo, dentro dos 

movimentos sociais, gerando novos saberes e aprendizados, mesmo que não somente pela 

formalidade da escola. Com isso há um caráter educativo das práticas desenvolvidas nos 

espaços a partir da participação (GOHN, 2011). 
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A escola é fruto da rede de relações que constrói com seus entes. Assim, é um local 

de pessoas, de construção da ação humana, portanto, um local de representação dessas 

ações, que são fruto do coletivo. Age e interage com a sociedade que a rodeia, estabelecendo 

uma íntima relação de trocas, sendo, ao mesmo tempo, um fator e um produto da sociedade. 

A escola é uma instituição social e ao longo do tempo mantém o status quo 

estabelecido e em outros momentos promove a transformação social. Em uma visão 

transformadora, ela deve ser crítica e criativa. Segundo Freire (2014), é preciso ter um 

ambiente favorável à aprendizagem significativa, em que a relação professor-aluno ocorra 

sempre com diálogo, valorizando o respeito mútuo. 

O diálogo dentro da perspectiva freiriana é o alicerce fundamental para que a 

educação seja vista como prática de liberdade. Sem diálogo não há comunicação e sem essa, 

a educação. Logo, a dialogicidade é a essência do processo educacional como  prática de 

liberdade. Para Freire (2014), não há palavra verdadeira que não seja práxis, ação e reflexão 

em interação constante, e que, ao se estabelecer o diálogo, busca-se que o homem pronuncie 

sua palavra. Ao pronunciar sua palavra, inicia-se a transformação do mundo, porque existir 

humanamente, segundo o autor, é pronunciar o mundo e modificá-lo. 

A dialogicidade da educação não começa quando o educador-educando se encontra 

com os educando-educador em uma situação pedagógica, e sim quando o diálogo é iniciado 

entre as partes, bem antes, no momento em que é gerada a inquietação em todo o conteúdo 

do diálogo que é tratado a partir do conteúdo programático discutido na escola. 

A essência da comunicação ocorre no diálogo com o outro, provocando um processo 

de conquista entre dois interlocutores. É a conquista do mundo pelos sujeitos dialógicos 

(FREIRE, 2014). Em vários momentos, a comunicação se dá de forma conflituosa, 

“experiência do conviver”, mas é uma rica fonte de reciprocidade de tratando-se da  

conquista do mundo para a libertação dos homens (FREIRE, 2014). 

A escola define-se pela rede de relações que desenvolve com os demais agentes 

sociais ou grupos de agentes que a rodeia - família, igreja, movimentos sociais, sociedade de 

modo geral -, sendo ou devendo assumir um papel nessa rede de relações, importante  na 

formação cidadã. Essas relações são essenciais para compreender os fatores que geram 

aprendizagens e os valores da cultura política que vão se construindo no processo  interativo. 

Para que a escola sobreviva às determinações do sistema dominador – o sistema 

vigente – é preciso entender os movimentos da sociedade contemporânea e buscar o que é 

específico dela. A escola sozinha não pode mudar nada, mas integrada em rede com as 

demais grupos sociais, poderá sim, ser a promotora do processo de conquista da liberdade do 
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homem pela palavra. A família dentro do processo educativo é parte fundamental para que a 

escola possa cumprir seu papel no desenvolvimento do futuro do aluno, pois a família é a 

primeira comunidade de aprendizagem a que pertence. 

Para Santos (2006), o mundo está cheio de conflitos provenientes da atual fase da 

expansão capitalista e são muitas as discussões sobre esse processo na atualidade de 

globalização. Considerando esse contexto, três mundos são apresentados e esses três são 

contidos no mundo em que se vive (SANTOS, 2006): a globalização mundial como fábula, 

como perversidade e como uma outra globalização. 

No mundo globalizado apresentado como fábula, há um discurso hegemônico que 

tenta convencer de que o mundo vem-se tornando uma grande aldeia global. No entanto, 

essa globalização fabulosa, ou como está apresentada, está se “impondo como uma fábrica 

de perversidade” (SANTOS, 2006, p. 19), cujos efeitos são a concentração cada vez maior 

da renda e, conseqüentemente, de riqueza, desemprego em todos os níveis, o aumento da 

pobreza, a imposição dos padrões, ou dos mesmos padrões sociais e culturais em  dimensão 

global, como as mesmas músicas, roupas e comidas em todas as partes do  globo. Os 

principais e os piores efeitos desse processo são a banalização da violência e a instalação de 

um sentimento de falta de esperança e de crença na possibilidade de mudança. 

Apesar da perversidade apresentada, um mundo possível se apresenta “mediante uma 

globalização mais humana” (SANTOS, 2006, p. 20). A utilização das mesmas bases técnicas 

em que se apoia o capital, como a unicidade técnica e a convergência dos momentos e 

conhecimentos do globo podem ser revertidas para se pensar esse mundo mais justo e 

solidário e servir a outros fundamentos sociais e políticos que não sejam a exploração de um 

mercado global. 

Mais do que nunca, “ler o mundo”, como menciona Freire (2013), para romper com 

essa ideia fabulosamente apresentada de um mundo globalizado perfeito. A globalização se 

apresenta como um processo contraditório, como todos os processos de constituição 

histórica, podendo oportunizar novas possibilidades de desenvolvimento para o homem,  

mas dentro do modelo capitalista, levar a destruição desse homem e do planeta. É necessário 

incentivar e considerar a “leitura do mundo” para não tornar natural a perversidade imposta 

pela globalização capitalista. Freire (2013, p.13) afirma que “[...] com a palavra, o homem se 

faz homem. Ao dizer a sua palavra, pois, o homem assume conscientemente sua essencial 

condição humana”. O homem precisa aprender a dizer sua palavra para ser agente social 

(BOURDIEU, 2014). 

O processo educativo, desenvolvido por meio da interpretação do mundo, parte de 
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como o educando compreende a realidade e não como o educador a interpreta para esse 

educando. O processo todo defende o compromisso com a melhoria e transformação das 

condições da existência humana. A concepção de leitura como um fim em si mesmo, de  

uma prática alfabetizadora, somente para a decodificação de símbolos, que é importante 

enquanto processo de aquisição de códigos alfabéticos e numéricos, mas restringe ao sentido 

da concepção que Freire (2013) defende. 

Para entender “a leitura de mundo”, a que Freire (2013) refere-se, é preciso ir à 

essência do diálogo enquanto processo gerado pela comunicação, que vai além do mundo da 

escrita, ocorre muitas vezes ou se inicia dentro da escola, instituição formal concebida para 

introduzir formalmente o indivíduo no mundo da leitura e da escrita. O processo 

mencionado vai além da concepção formal, mas busca aliar-se ao processo civilizatório, 

participativo e com o caráter mobilizador, social e cultural. 

A comunicação passou por uma considerável mudança nos últimos anos, devido às 

atuais transformações tecnológicas que deram origem em sistemas de informações 

interconectados, podendo a informação circular de forma intensa por diferentes canais, 

sistemas midiáticos e administrativos, criando-se assim, um fluxo intenso, devido à 

participação dos consumidores. 

Segundo Santaella (2004), a revolução, possibilitada pelas tecnologias digitais, tem 

seu principal ponto de partida na computação e na possibilidade de converter qualquer 

informação: via texto, som, imagem ou vídeo em uma linguagem universal. Assim: 

 
Através da digitalização e da compressão de dados que ela permite, todas as 

mídias podem ser traduzidas, manipuladas, armazenadas, reproduzidas e 

distribuídas digitalmente produzindo o fenômeno que vem sendo chamado de 

convergência de mídias. Fenômeno ainda mais impressionante surge da explosão 

no processo de distribuição e difusão da informação impulsionada pela ligação da 
informática com as telecomunicações que redundou nas redes de transmissão, 

acesso e troca de informações que hoje conectam todo o globo na constituição de 

novas formas de socialização e da cultura que vem sendo chamada de cultura 

digital ou cibercultura. (SANTAELLA, 2004, p. 60). 

 

Na atualidade, os conteúdos são híbridos, pois há fusão de novas e velhas mídias, e 

do cruzamento de mídias alternativas e mídias de massa. Essas junções, assistidas por 

múltiplos suportes, reconfiguram a relação entre as tecnologias, indústria, mercados, gêneros 

e públicos, caracterizando a era da convergência midiática. O entendimento de convergência 

para Jenkins (2009, p. 29) refere-se ao: 
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Trânsito e ao fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídias, à 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório 

dos públicos dos meios de comunicação, que  vão a quase qualquer parte em busca 

das experiências de entretenimento que desejam. [...] No mundo da convergência 

das mídias, toda história importante é contada, toda marca é vendida e todo 

consumidor é cortejado por múltiplas plataformas de mídia. 

 

Agora, a convergência é um importante ponto de referência, à medida que velhas e 

novas empresas tentam imaginar o futuro da indústria de entretenimento. Se o paradigma  da 

revolução digital presumia que as novas mídias substituiriam as antigas, o emergente 

paradigma da convergência presume que novas e antigas mídias irão interagir de formas 

cada vez mais complexas. 

A convergência das mídias não é somente uma mudança tecnológica, daí sua 

complexidade. Ela altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, 

gêneros e públicos. Altera a lógica pela qual a indústria midiática opera e pela qual os 

consumidores processam a notícia e o entretenimento. 

Jenkins (2009) argumenta com outros dois conceitos para reafirmar a cultura 

emergente da convergência. São eles: inteligência coletiva e cultura participativa, que cada 

vez mais vem se firmando como ponto comum, quando se fala em convergência, como uma 

métrica proporcional a integração das mídias. 

Devido à intensidade, rapidez e o processamento das informações, não é possível 

mais abraçar tudo, pois “tudo”, tornou-se algo infinito. Agora há necessidade de uma 

filtragem, uma organização, uma hierarquização, para poder dar um sentido no que se quer, 

necessitando especificar para direcionar o conhecimento. 

Não cabe mais a mídia de modo geral - a televisão, ao jornal, a universidade, ao 

partido político, a igreja ou o Estado - dar os significados únicos, prontos e acabados. Cabe a 

cada um assumir uma escolha com responsabilidade. Não cabe seguir alienadamente  uma 

única vertente, mas sim fazer escolhas, pesando a importância das decisões para construções 

dessas relações no mundo. 

Por haver mais informação, existem condições de ir montado opiniões e juntar as 

peças do quebra-cabeça, juntos com os outros, tornando as escolhas um processo coletivo. A 

inteligência coletiva refere-se a nova forma de consumo, que organiza um processo conjunto 

de decisões e pode ser considerada uma nova fonte de poder. 

A cultura participativa, por sua vez, serve para caracterizar o comportamento do 

consumidor midiático contemporâneo, cada vez mais distante da condição receptor passivo. 

Está intimamente ligada com a ideia de inteligência coletiva, visto que se juntar, escolher 

rumos e participar estabelecem relações em todos os aspectos da vida humana. 
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Letramento digital para o fortalecimento identitário 

O processo de aquisição básica das habilidades de leitura e de escrita é 

tradicionalmente uma atribuição e uma responsabilidade da escola e dos processos que  nela 

ocorrem, pautados em uma abordagem mecânica do processo de aprendizagem da escrita 

alfabética e ortográfica, pois envolve um conjunto conhecimentos e condutas relacionadas 

ao funcionamento do sistema de representação da capacidade motora e cognitiva 

relacionadas à utilização e da manipulação dos instrumentos do sistema de  escrita. Segundo 

Batista (2004, p.45): 

 
caracteriza-se em segurar o lápis adequadamente, desenvolver a coordenação 

motora necessária à escrita, posicionar-se adequadamente para ler e escrever, saber 

como se faz a sequência do texto nas paginas, conhecer a organização gráfica do 

escrito na pagina, escrever ortograficamente as páginas. 

 

Para torna-se alfabetizado é necessário aprender a tecnologia da leitura e da escrita, 

opinião de Soares (2005, p. 15): 

 
ler e escrever envolve relacionar sons com letras, fonemas com grafemas para 

codificar e decodificar. Envolve também, aprender que se escreve de cima para 

baixo e da esquerda para direita; enfim, envolve uma série de aspectos que chamo 

de técnicos. 

 

Portanto, alfabetização relaciona-se as práticas de aquisição básica a apreensão da 

escrita,  ligados  fundamentalmente  ao  reconhecimento  de  sons  e  a  relação  com     que 

representa; compreensão e diferenciação das letras, reconhecer e respeitar o uso formal 

estabelecido da escrita em relação à representação gráfica e ortográfica, enfim, ao domínio 

da tecnologia que envolve tal conjunto de habilidades. No entanto, 

 
é imprescindível retomar o conceito de alfabetização, levando-se em conta que 

essa conceituação tem sido pontuada por diferentes análises e enfoques, 
privilegiando, em alguns casos, a abordagem mecânica do processo de aquisição 

da língua escrita, fundamentada na racionalidade técnica, cuja preocupação central 

é o como fazer (que métodos e técnicas utilizar), ao invés de direcionar-se, 

também, para o aspecto de como o aluno aprende. E, em outros casos, destacando 

tanto o caráter processual, complexo, quanto à necessidade de articulação entre os 

diferentes  enfoques sobre o tema (contribuição das diferentes áreas: Linguística, 

Sociolinguística, Psicolinguística, dentre outras) (BRITO, 2007 p. 1). 

 

Ou seja, relacionar essa tecnologia às práticas sociais no processo de aquisição da 

escrita e da leitura, relacioná-la com o contexto e dar significação e função a alfabetização, 

na qual: 
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ressalta que a entrada da pessoa no mundo da escrita se dá pela aprendizagem de 
toda a complexa tecnologia envolvida no aprendizado do ato de ler e escrever [...] 

o aluno precisa saber fazer uso e desenvolve-se nas atividades de leitura e escrita 

(SOARES 2005 p. 32). 

 

O processo de alfabetização é um processo histórico social de múltiplas dimensões, 

que permite ampla perspectivas de analise, pois considera um fato de apreender uma 

tecnologia e muitas vezes não usá-la, mas comunicar-se, sem, contudo, utilizar a técnica. Ou 

seja, não saber escrever e não conseguir relacionar o que leem com o contexto em que estão 

inseridos ou ao contrário. 

Tal fato vem ampliando o estudo ao longo do tempo e conseqüentemente, amplia o 

conceito de alfabetização, pois somente decodificar e codificar a língua escrita não satisfaz 

mais as necessidades do mundo contemporâneo. 

A partir dessa perspectiva, emergiu nos anos 80 o conceito de letramento no Brasil. 

O termo letramento serviu para “nomear as práticas sociais de leitura e escrita mais 

avançadas e complexas que as práticas de leitura e escrita resultantes da aprendizagem do 

sistema de escrita” (SOARES, 2003, p.25), ou seja, o reconhecimento de que não somente a 

ação de ler e escrever bastaria, sem inserção das práticas sociais, e que, sem essa correlação, 

o entendimento dessa leitura e escrita em contextos diferenciados não ocorreria. O termo 

letramento serviu para designar o que já foi aqui mencionado, mas, a palavra “letramento” 

advém da tradução do termo em inglês literacy, sobre a qual Soares (2005, p.17) diz que “é 

o estado ou condição que assume aquele que aprende a ler e escrever”. 

A utilização do termo letramento, segundo Gadotti (2005), é uma resposta às novas 

demandas da sociedade, que cada vez mais está centrada na escrita e muda aceleradamente 

para responder aos processos econômicos, atrelando com isso os aspectos culturais, políticos 

e sociais. Não é somente uma ponderação quanto à terminologia, e sim uma posição 

ideológica que vai de encontro à tradição freiriana. 

Os defensores do termo “letramento” insistem que ele é mais amplo do que a 
alfabetização ou que eles são equivalentes. Emília Ferreiro5 nega-se a aceitar esse 
“retrocesso conceitual”. Em vez de se curvar a esse novo anglicismo, ela traduz 
literacy por “cultura escrita”, e não por letramento. Mas não se trata só de um 
retrocesso conceitual. Trata-se, lamentavelmente, de uma tentativa de esvaziar o 
caráter político da educação e da alfabetização, uma armadilha na qual muitos 
educadores e educadoras hoje estão caindo, atraídos e atraídas por uma 
argumentação que, à primeira vista, parece consistente (GADOTTI, 2005, p. 47). 

 

 

                                                
5 É psicóloga e pedagoga argentina, radicada no México, doutora pela Universidade de Genebra, sob a orientação de Jean 
Piaget. A psicolinguista argentina desvendou os mecanismos pelos quais as crianças aprendem a ler e escrever, o que levou 
os educadores a rever radicalmente seus métodos. 
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Por outro lado, Soares (2005) busca no legado freiriano a justificativa para 

indissociabilidade dos conceitos de letramento e de alfabetização, pois, desde a década de 

sessenta, Freire lutava por uma educação de prática libertadora e contra uma alfabetização 

mecânica e técnica. Portanto, o conceito de letramento amplia o conceito de alfabetização 

para uma aprendizagem além da apreensão tecnológica. 

O letramento se constitui como uma aprendizagem dos usos sociais e das funções 

culturais, ideológicas e políticas da leitura e da escrita. Soares (2005) corrobora a utilização 

do termo, fundamentando-se em Freire (1975, p.104) que era contra uma alfabetização 

“puramente mecânica” e lutava por uma pedagogia libertadora e defendia uma 

“alfabetização direta realmente ligada à democratização da cultura”. 

Confunde-se letramento como o oposto ao conceito de alfabetização, que na 

realidade a alfabetização é complementar ao letramento. A alfabetização é uma prática de 

letramento que faz parte do conjunto de práticas sociais do uso da escrita, pois envolve saber 

usar o código para ensinar, decodificar, analisar e reconhecer palavras. 

Outro equivoco é considerar que o letramento poderá ser ensinado como uma 

habilidade. O letramento envolve um conjunto de habilidade e de competências, mas não 

como um fim, mas um meio para participar de eventos de letramento relevantes a 

participação social, criando e recriando a partir da realidade do individuo para que haja a 

interação social (KLEIMAN, 2005). 

Na concepção de Santo e Micarello (2010), existe um desafio metodológico no 

alfabetizar letrando a ser enfrentado, no entanto, é um processo pelo qual fortalece as 

identidades dos indivíduos e, consequemente, das comunidades as quais pertencem. 

Fortalecer as identidades ocorre pela mediação do texto escrito e as práticas sociais, entre 

elas comerciais, políticas, religiosas e ambientais. 

Para Soares (2005, p. 105), "os eventos de letramento são as situações em que a 

língua escrita é parte integrante da natureza da interação entre os participantes e de seus 

processos de interpretação". As práticas de letramento estão relacionadas ao comportamento 

exercido pelos participantes em um evento de letramento, que,  muitas vezes, são social e 

culturalmente determinadas e determinam sua interpretação e  significado no uso da leitura 

e/ ou da escrita naquela situação específica. 

A tecnologia tem dado suporte ao uso da língua escrita. O surgimento das Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) tem modificado muitas atividades da 

vida moderna. O crescente aumento na utilização das Tecnologias Digitais de Informação e 

Comunicação (TDIC), ferramentas tecnológicas – computador, Internet, celulares, cartão 
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magnético, caixa eletrônico, etc. – na vida social têm exigido dos cidadãos a aprendizagem 

de comportamentos e raciocínios específicos. 

O computador, principal precursor dessa utilização, é um equipamento midiático,  

com a capacidade de incorporar linguagens visual, sonora e verbal, que se mesclam e são 

lidas de forma única pelo usuário. Mas para que tudo isso seja lido – visual, sonoro e  verbal 

– é necessária a identificação dos diferentes elementos culturais nos quais o equipamento 

está inserido, como o idioma, forma, cor, o domínio dos códigos de acesso, no ato de ligar e 

desligar, e seus comandos para efetiva prática, como digitar ou acessar a internet, bem como 

manusear o mouse ou ligar a tela. Enfim, é preciso codificar e decodificar o equipamento 

para poder utilizá-lo. 

Por esse motivo, alguns estudiosos apontam o surgimento de um novo paradigma ou 

modalidade de letramento – o letramento digital. Esse novo letramento considera a 

necessidade dos indivíduos dominarem um conjunto de informações e habilidades mentais 

que devem ser trabalhadas com urgência pelas instituições de ensino, a fim de capacitar o 

mais breve possível os alunos a viverem como verdadeiros cidadãos neste novo milênio cada 

vez mais cercado por máquinas eletrônicas e digitais. 

Ser letrado digital é ter compreensão dos signos da cibercultura ou cultura digital, é 

apropriar-se de uma tecnologia para o exercício efetivo das práticas de leitura e escrita no 

ciberespaço. 

De acordo com Lemos (2013, p. 271), a cibercultura pode ser entendida também 

como cultura digital: 

é uma forma sociocultural que modifica hábitos sociais, praticas de  consumo 
cultural, ritmo de produção e distribuição da informação, criando novas relações 

no trabalho e no lazer, novas formas de sociabilidade e de comunicação social 

partir do desenvolvimento e uso das Tecnologias Digitais. 

 

Dessa forma, a tela enquanto espaço virtual vem ocasionando profundas 

transformações culturais, que afetam a compreensão dos meios, que passam a ser percebidos 

como ambientes de interação e transformação, mas, sobretudo afetam a cognição humana. 

Os desafios atuais são provenientes das mudanças que vem sofrendo o indivíduo a 

partir da criação das TDIC, que exigem habilidades cognitivas cada vez mais híbridas e 

complexas e são, como também aponta Santaella (2013), desafios para todos os níveis de 

ensino, do Fundamental a Pós-Graduação, considerando todos os aspectos: pedagógico e 

didático; curricular; de formação discente e docente e também político. 

A teoria freiriana dá bases sólidas para um modelo dialógico, democrático e 

participativo, convergente, para que unam os meios e congreguem as  diferenças  para 
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formar os cidadãos a partir do letramento. Convergência, segundo Jenkins (2009, p. 30), 

"não ocorre através de aparelhos, por mais sofisticados que venham ser. A convergência 

ocorre dentro do cérebro dos consumidores individuais e em suas interações sociais com 

outros". 

Segundo Freire (1979, p. 69), "a educação é comunicação, é dialogo, na medida em 

que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam a 

significação dos significados". 

A educação proporciona uma perspectiva democrática de uso das tecnologias de 

informação em favor do desenvolvimento do ser humano como agente gerador e 

transformador da sua história, já que possibilita a construção do conhecimento e não apenas 

sua transferência, onde a participação efetiva de alunos, professores e comunidade de  modo 

geral é fundamental. 

 

Comunicação como ferramenta para os movimentos sociais 

Com o desenvolvimento tecnológico e a evolução da internet, os computadores 

deixaram de serem equipamentos de arquivamento de dados pessoais e conectaram-se a uma 

rede infinita de possibilidades. Para Lemos (2014, p.16), 

 
novas práticas e usos da informática surgem, como vimos, com essa mudança de 

paradigma. A internet fixa mostrou o potencial agregador das tecnologias de 

comunicação. Agora a internet móvel está aproximando o homem do desejo de 

ubiquidade fazendo emergir uma nova cultura telemática, com novas formas de 

consumo de informação e com novas práticas de sociabilidade. 

 

O homem não está aparte do processo de transformação, pelo contrário, ele é o foco 

da mudança. É um novo “desafio que apenas estamos começando a vislumbrar” 

(SANTAELLA, 2005, p. 278), que essas mudanças estão trazendo para os processos 

educacionais. 

Assim como um leitor não leva o novo a extinção, nenhuma tecnologia da linguagem 

e da comunicação nova ocasionou a eliminação das tecnologias anteriores. Nenhuma nova 

formação cultural até hoje conseguiu levar as formações culturais anteriores ao 

desaparecimento. 
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Segundo Santaella (2013, p. 304), 

 
Ecologias midiáticas são intrinsecamente enredadas porque novas mídias são 

introduzidas em uma paisagem humana já povoada por mídias precedentes. Longe 

de levar as anteriores ao desaparecimento, a mídia emergente vai se espremendo 

entre as outras e gradativamente encontrando seus direitos de existência ao 

provocar uma refuncionalização nos papéis desempenhados pelas anteriores. É 

justamente isso que tem ocorrido com os dispositivos móveis, cuja velocidade de 

absorção e domesticação vem se dando em progressão geométrica espantosa. 

 

É necessário considerar que o surgimento histórico de um novo tipo de leitor, com os 

processos cognitivos que ele traz de cada momento histórico vivenciado, não leva os 

anteriores ao desaparecimento, como foi falado anteriormente. Cada um deles contribui com 

habilidades cognitivas específicas, complementando um ao outro de maneira diferencial, 

pois possibilita a formação de um leitor com habilidades cognitivas cada vez mais híbridas, 

ricas e complexas, influenciando diretamente os processos educativos em todos os níveis  de 

formação docente e discente, do fundamental a pós-graduação. 

A tecnologia, nesta perspectiva, não é estranha aos movimentos sociais e as 

comunidades, pois sua prática atravessa as mais importantes atividades cotidianas culturais e 

sociais. 

O desafio passa a ser a integração desse modo de ler e ver o mundo com o caráter 

educativo das ações coletivas e individuais, organizadas na forma de movimentos sociais 

que neste contexto se desenvolvem essencialmente em redes de articulações que os 

movimentos estabelecem na prática cotidiana de questionar a  conjuntura  política, 

econômica e sociocultural do país. Essa interação de redes permite a geração de saberes, que 

não é isento de uma essência político-social, pois caráter educativo muitas vezes ocorre da 

relação do movimento social com a educação formal, fruto da interação com a escola, mas 

também dentro do próprio movimento social que articula as práticas educativas de suas 

ações. 

Outro desafio a ser vencido no sentido dapratica comunicacional no 

desenvolvimento  dos  movimentos  sociais  é  a  superação  das  relações  de  poder que 

reforçam as desigualdades nas práticas informacionais da sociedade. Muito se fala na 

participação e democratização dos meios para construção cidadã e compartilhamento do 

conhecimento e da informação, principalmente nos meio acadêmicos, políticos, econômicos, 

sociais e culturais, mas pouco, conscientemente esse acesso ocorre, pelo estabelecimento 

desse entrave de dominação. 

Em um movimento contra hegemônico, os movimentos sociais vão realizando uma 
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trajetória de resistência e luta, e de maneira efetiva ganham sua visibilidade nas redes, 

respeitados os direitos, aumentem progressivamente os níveis de participação democrática 

dos agentes envolvidos na busca pelos direitos humanos pelo ao exercício da participação 

cidadã. 

 

Considerações finais 

Ao analisar a educação além escola, foi possível observar a comunicação como 

elemento participativo. A partir disso, podemos refletir que a escola vai além do espaço  

físico e da educação formal, englobando uma discussão que envolve as relações 

estabelecidas com os diversos agentes da sociedade para a produção dos saberes. 

A essência da comunicação é o diálogo e que nem sempre ocorre de maneira 

pacífica, mas que por meio da “experiência do conviver” liberta os homens das relações de 

produção do saber. Para que a escola sobreviva ao sistema dominador, é preciso o 

entendimento do movimento da sociedade e sua articulação em rede, pois sofre influências 

de um mundo globalizando e perverso. O êxito do processo educativo depende de como o 

educador interpreta o mundo e sua existência. 

A comunicação passou por uma profunda mudança, devido, principalmente, as 

transformações tecnológicas. A velocidade e processamento da informação não são  possível 

dar conta de tudo, não cabendo mais ao jornal, a televisão, a Universidade, ao partido 

político, a igreja ou ao Estado dar significados único. Não cabe mais a nós  seguirmos 

alienadamente uma vertente. É preciso decidir responsavelmente sobre a construção das 

novas relações, daí a importância da educação para possibilitar essa leitura do mundo. 

O letramento, processo de aprendizagem dos usos sociais das funções culturais, 

ideológicas e políticas da leitura e da escrita, fortalece as identidades por meio das práticas 

sociais dos indivíduos dentro do contexto vivenciado. O desafio é integrar as TDIC ao 

processo dialógico de educação formal e de práticas educativas, para a produção do 

conhecimento, superando a complexidade dos meios e as interferências hegemônicas de 

poder para possibilitar ao indivíduo uma perspectiva democrática do uso das tecnologias em 

prol do desenvolvimento humano. 
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