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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é extrair contribuições da pedagogia da “autonomia” de Paulo Freire 

para o fortalecimento da “autonomia comunicativa digital” (autocomunicação), estudada por 

Manuel Castells. Através do método de pesquisa bibliográfica descritiva busca-se enfatizar a 

descrição dos dois conceitos – autonomia e autocomunicação – a partir dos seus respectivos 

contextos. Por último, tendo como base a literatura primária (Freire e Castells) e a literatura 

secundária (alguns autores que criticam os conceitos de Freire e Castells), é feita a análise da 

pesquisa, com a finalidade de perceber a colaboração da pedagogia da autonomia de Freire no 

fortalecimento do conceito “autocomunicação de massa” de Castells, concluindo com o 

levantamento de alguns desafios, limites e propostas para a construção de uma autêntica 

cultura da autonomia comunicativa digital. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Autocomunicação de massa; autonomia; comunicação digital. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A revolução paradigmática que a humanidade vive no âmbito da comunicação digital 

perpassa todas as facetas da sociedade e contribui diretamente para transformações substanciais em 

todas as dimensões da vida humana. Em apenas um minuto, no mundo são publicados 3 milhões de 

conteúdos no Facebook, 430 mil tweets, digitados 2 milhões e 315 mil pesquisas no Google, 

enviados 150 milhões de e-mails e 44 milhões de mensagens no WhatsApp e 2 milhões e 700 mil 

vídeos no YouTube. Os bilhões de textos, áudios, vídeos, fotos publicadas nas mídias digitais não 

são mais emitidos exclusivamente por um número limitado de privilegiados players de mídia 

internacional. Estas novas emissões plurais e diversas de todos os pontos do mundo “enfraquecem 

de maneira considerável o poder simbólico dos emissores tradicionais fora do sistema, transmitidos 

por meio de hábitos sociais historicamente codificados: religião, moralidade, autoridade, valores 

tradicionais, ideologia política” (CASTELLS, 2005, p. 461). Essa revolução comunicativa digital é 

ainda para alguns estudiosos a “pré-história” de uma verdadeira mudança cultural que se 
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consolidará nas próximas gerações (LEVY, 1999; SHIRKY, 2011; TAPSCOTT, 2015; FLORIDI, 

2012). Estes e outros autores comparam a revolução digital em curso com a chegada na história de 

outras mídias disruptivas – escrita, alfabeto, papel impresso. Castells, por exemplo, faz uma viagem 

na história antes de Cristo, para afirmar que as mudanças em curso provocadas pelos algorítmicos 

digitais são parecidas com a revolução causada na civilização grega pela invenção do alfabeto, por 

volta do ano 700 a.C. Argumenta que “uma transformação tecnológica de dimensões históricas 

similares está ocorrendo 2.700 anos depois, ou seja, a integração de vários modos de comunicação 

em uma rede interativa” (CASTELLS, 2005, p. 414). 

Essa mudança no reino da comunicação digital foi definida por Castells pelo nome de 

“autocomunicação de massa” (mass self-communication). “Nos últimos anos, a mudança 

fundamental no domínio da comunicação foi a emergência do que chamei de 

autocomunicação – o uso da internet e das redes sem fio como plataformas da comunicação 

digital” (CASTELLS, 2013, p. 15). A característica principal desse novo modelo 

comunicativo é a emancipação da autonomia dos sujeitos comunicantes. “A autocomunicação 

de massa fornece a plataforma tecnológica para a construção da autonomia do ator social, seja 

ele individual ou coletivo, em relação às instituições da sociedade” (CASTELLS, 2013, p. 

16). Com a massificação das mídias sociais e smartphones conectados, argumenta o autor, 

fortalece a cultura da autonomia, por garantir a todas as pessoas conectadas a “autonomia na 

emissão de mensagens, autonomia na seleção da recepção de mensagens, autonomia na 

organização de redes sociais próprias e na organização de um hipertexto cognitivo e 

formativo em que estão todas as informações digitalizadas” (CASTELLS citado por 

BRESSANE, 2016, para. 3). 

Diante desse inédito cenário comunicativo, pergunta-se: que contribuição o conceito de 

“autonomia” na pedagogia de Paulo Freire pode oferecer para problematizar e afinar o conceito de 

autocomunicação de massa? Em outubro de 2016, Castells, em uma conferência em Porto Alegre, 

ao falar do contrapoder da autonomia comunicativa digital nas mobilizações sociais, ressaltou a 

importância da pedagogia de Paulo Freire para a emancipação da autonomia e da liberdade. “A 

prática dos jovens nas redes sociais está reforçando a autonomia e a capacidade de redefinição 

cultural. No fundo, levando ao empoderamento dos jovens. É irônico que o país de Paulo Freire 

tenha esquecido a pedagogia da liberdade” (CASTELLS, 2016, para. 5).  

Portanto, movido pelo espírito provocativo do próprio autor do conceito “autocomunicação 

de massa”, o objetivo principal deste trabalho é buscar extrair a contribuição da pedagogia da 

“autonomia” de Freire – Patrono da Pedagogia Brasileira – para o fortalecimento da autonomia 
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comunicativa digital (autocomunicação), estudada por Castells nos últimos anos. Para isso, a 

estrutura deste trabalho começa com a justificativa, problema e objetivo presentes nesta introdução. 

Em seguida, são apresentados o método de pesquisa bibliográfica descritiva e os resultados, dando 

ênfase na descrição dos dois conceitos – autonomia e autocomunicação – a partir dos seus 

respectivos contextos. Por último, tendo como base a literatura primária (Freire e Castells) e a 

literatura secundária (alguns autores que criticam os conceitos de Freire e Castells), é feita a análise 

da pesquisa, com a finalidade de perceber a colaboração da pedagogia da autonomia de Freire no 

fortalecimento do conceito “autocomunicação de massa” de Castells, concluindo com o 

levantamento de alguns desafios, limites e propostas para a construção de uma autêntica cultura da 

autonomia comunicativa digital. 

 

MÉTODO E RESULTADO 

 

Metodologicamente, para atender o objetivo deste trabalho, optou-se por seguir uma 

pesquisa bibliográfica descritiva, com uma abordagem qualitativa. Em seu formato convencional, a 

pesquisa descritiva é aplicada para identificar as características de um determinado fenômeno, 

através de um processo de coleta de dados, que pode ser feito via estudo documental, entrevistas, 

estudo de caso, estudos observacionais (ETHRIDGE, 2004, p. 24). Na concepção de PRODANOV 

e FREITAS (2013, p. 53), a pesquisa descritiva registra, analisa e ordena os dados do fenômeno 

pesquisado, procurando “descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas 

características, causas e relações com outros fatos”. Para este presente trabalho, os autores 

desenvolveram uma pesquisa documental da bibliografia de Freire e Castells e de autores 

secundários, com o objetivo de coletar algumas contribuições da pedagogia da autonomia de Freire 

para o aprimoramento do conceito de autocomunicação de Castells.  

 “McLuhan teorizou a comunicação de massa. Eu investiguei a autocomunicação de 

massa” (GIRON, 2013, on-line), revelou Castells. O pesquisador catalão é, atualmente, um 

dos sociólogos mais renomados do mundo na área da sociologia e da comunicação. Ele é para 

a sociedade-rede emergente o que McLuhan foi para a cultura da comunicação de massa do 

século XX. Como afirmou o sociólogo e comunicólogo britânico Denis McQuail na sexta 

edição da sua obra Mass Communication Theory, “A substituição da antiga comunicação de 

massa por uma nova forma foi apontada por Manuel Castells” (2010, p. 550). 

A passagem da comunicação de massa à autocomunicação de massa tem características 

radicalmente diferentes, por, em pouco tempo, já ter provocada transformações diretas e indiretas 

em todos os organismos da sociedade. A partir do alto número de pessoas imerso no ambiente 
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digital, constata-se que a sociedade atual vive a mudança comunicativa disruptiva mais veloz da 

história humana. No início da década de 1990, menos de 1% da população tinha acesso à internet. 

Atualmente, a maioria da população mundial está conectada.4 Segundo Castells, “há 6,8 bilhões de 

números de dispositivos de comunicação móvel, como telefones celulares, e a única divisão real em 

termos de acesso e não de qualidade é a idade dos usuários. Na América Latina, a taxa de cobertura 

de celular é de 90%. No Brasil, 92%.” (GIRON, 2013, on line). 

O centro das mudanças ocorridas com a expansão da autocomunicação digital está no 

ressurgimento da autonomia individual e social, em oposição à cultura da massificação e 

estandardização. Esta afirmação foi proclamada por Castells após coordenar uma ambiciosa 

pesquisa com 55 mil entrevistas, entre 2002 e 2007, em Catalunha. Na ocasião, com o 

objetivo de observar a influência da internet na emancipação da autonomia, os pesquisadores 

revelaram diversos tipos de autonomia: no trabalho (em espírito empreendedor); nos meios 

(audiências ativas); no ensino (os alunos como seres informados com pensamento crítico, o 

que faz possível as novas pedagogias de elearning e m-learning); na saúde (o sistema de 

gestão sanitária centrado no paciente); no governo eletrônico (o cidadão informado e 

participativo); nos movimentos sociais (a mudança cultural surgida nas bases da sociedade, 

como o feminismo ou o ecologismo) e autonomia na política (o cidadão independente capaz 

de participar em redes políticas autogeradas) (CASTELLS, 2014, p. 14-15). 

Um dos elementos observados na pesquisa foi: “quanto mais autônomo e social são as 

pessoas, mais usam a internet, e quanto mais usam a internet, mais autônomos ficam, têm 

maior engajamento social, mais amizade, mais relação familiar e mais aberto ao mundo 

multicultural” (CASTELLS, 2014, 15). O resultado empírico dessa pesquisa, comenta 

CASTELLS (2014), é de grande importância, porque revela a passagem de uma cultura 

herdada por organizações sociais rígidas da era industrial para uma cultura de indivíduos 

autônomos presentes na sociedade da era digital.  

Antes de analisar e verificar, portanto, a contribuição da autonomia na pedagogia de 

Freire para o fortalecimento do conceito de autocomunicação de Castells, faz-se necessário 

descrever os dois conceitos a partir dos seus respectivos contextos históricos, geopolíticos e 

comunicacional. Conforme se observa no quadro abaixo, os dois estudiosos desenvolveram 

suas pesquisas em contextos de mundo com características diferentes. Focando, 

especificamente, no âmbito da comunicação, evidencia-se duas realidades bastante 

                                                 
4 Internet World Stats: usage and population statistic. Disponível em: 

<https://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em: 02 jun. 2018. 
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específicas: aquela do século XX - a era de ouro da comunicação de massa, com a 

popularização do rádio e da televisão – quando Freire pensou, problematizou e desenvolveu 

seus conceitos, entre eles, o de autonomia, para contrapor à cultura de massa oligopolizada 

(cultura do silêncio, do opressor, educação bancária, antidialógica); e o contexto da 

elaboração do conceito de autocomunicação de Castells nas duas primeiras décadas do século 

XXI, caracterizado pela cultura digital emergente, que se manifesta no surgimento  de uma 

sociedade-rede em processo crescente de transformação, que chega trazendo os meios de 

comunicação necessários para tirar a pessoa de um estado passivo, consumidor, sólido e 

centralizado para um comportamento ativo, prosumidor, interativo e descentralizado. 

 

Contexto e 

característica 

Autonomia 

de Freire 

Autocomunicação 

de Castells 

Período Século XX Século XXI 

Geopolítica América Latina Glocal (global e local) 

Modelo padrão de 

comunicação 

Broadcasting (centralizado, 

unidirecional) 

Broadcasting e mídias sociais p2p 

(descentralizadas, bidirecional)  

Cultura dominante Cultura da sociedade de 

massa/industrial 

Cultura da sociedade-rede emergente 

Acesso à internet Menos de 1% da população 

mundial 

A maioria da população 

Nível de interação 

midiática p2p 

Quase zero Grande interação 

Autonomia para 

publicar na mídia 

Quase zero Uma autonomia sem precedência 

 

AUTONOMIA EM FREIRE 

 

Etimologicamente, autonomia é composta pelas palavras gregas: autós (por si mesmo) 

e nomos (norma, lei), isto é, a capacidade de autodeterminação, estabelecendo a si mesmo as 

próprias leis ou normas (BLACKBURN, 1997). Essa autodeterminação não pode ser 

confundida como sinônimo de autossuficiência. Argumenta Zatti (2007) que a definição de 

autonomia do Vocabulário Técnico e Crítico da Filosofia seria a mais adequada, ou seja, 

“autonomia é a condição de uma pessoa ou de uma coletividade cultural, que determina ela 

mesma a lei à qual se submete” (LALANDE apud ZATTI, 2007, p. 12). Autonomia se opõe à 

heteronomia. A pessoa é heterônoma quando sua vontade está sobre o controle de outra 

pessoa e quando age por desejos não legislados pela razão (BLACKBURN, 1997). 

 Com o iluminismo, a questão da autonomia torna-se um forte objeto de estudo, tendo 

um de seus pontos altos as análises do filósofo Kant. No contexto latino-americano, 
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começando, inicialmente, na realidade brasileira, na segunda metade do século XX, o 

pedagogo Paulo Freire desenvolveu o conceito de autonomia a partir da realidade de 

heteronomia imposta pelo sistema econômico neoliberal, pelas classes opressoras, pela mídia 

de massa oligopolizada, pelo sistema educativo “bancário”, enfim, por um regime político, 

econômico e cultural que “determinava” a partir de suas práticas duas distintas culturas: a do 

opressor e a do oprimido.  

 Neste contexto, Freire (2006, p. 35) defendia categoricamente que "o respeito à autonomia e 

à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns 

aos outros". No seu último livro, “Pedagogia da autonomia”, Freire relata que a autonomia se dá na 

relação com o outro: "assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto. A 

assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a "outredade" do "não eu", ou do tu, 

que me faz assumir a radicalidade de meu eu” (FREIRE, 2006, p. 41). Uma forma de combater o 

estado de heteronomia – estado alienante, passivo, opressivo e subserviente – que o statuo quo e os 

seus aparatos impõem sobre a massa (trabalhadores, estudantes, os pobres, etc.), passa pela 

pedagogia da autonomia. Pedagogia por tratar-se de um processo, algo contínuo, inacabado, ou seja, 

pedagogia da autonomia por percorrer um caminho de “amadurecimento do ser para si, é processo, 

é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de 

estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 

experiência respeitosa da liberdade” (FREIRE, 1997, p. 107). 

 O pedagogo brasileiro, ao testemunhar a lógica autoritária e excludente do capitalismo 

neoliberal sobre a classe pobre do Brasil e países subdesenvolvidos, questionava-se: como 

pensar a construção da autonomia? Como criar um modelo educativo que substitua a lógica 

bancária de educar? Como eliminar do cérebro da classe oprimida trabalhadora e dos alunos, 

o espírito de subserviência, de “determinismo”, de “fatalismo”, de sujeito passivo, silencioso, 

enfim, de heteronomia? Para Freire, o princípio referencial para pensar a autonomia é fazer 

que cada pessoa se reconheça como um sujeito limitado, inacabado, porém, nunca 

determinado. Cada pessoa constrói a sua história a partir dos condicionamentos genéticos, 

históricos e sociais, e não a partir de um determinismo imposto por instituições, pessoas, 

grupos religiosos ou qualquer outra realidade externa. “Nós somos seres indiscutivelmente 

programados, mas, de modo nenhum, determinados. Somos programados sobretudo para 

aprender” (FREIRE, 1997, p. 126). O que ocorre, alertava Freire, é que a “ideologia fatalista, 

imobilizante, que anima o discurso neoliberal anda solta no mundo. Com ares de pós-
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modernidade, insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, 

de histórica e cultural, passa a ser ou a virar ‘quase natural’” (1997, p. 21).  

 

AUTOCOMUNICAÇÃO DE MASSA DE CASTELLS 

 

A autocomunicação de massa nasce com o surgimento das mídias sociais digitais 

descentralizadas e dos smartphones conectados, oferecendo a todas as pessoas a autonomia de 

consumirem e produzirem conteúdo p2p (pessoa a pessoa) nos seus próprios canais, 

plataformas e dispositivos de comunicação (Twitter, blog, WhatsApp, Facebook), em escala 

global, sem limites espaço-temporal. Nas últimas duas décadas, argumenta Castells, tem 

acontecido “uma transformação revolucionária da tecnologia, morfologia e organização da 

comunicação socializada, aquela que tem o potencial de incluir em seu processo o conjunto da 

sociedade. Esta transformação pode ser definida como a passagem da comunicação de massa 

para a autocomunicação de massa” (CASTELLS, 2011, p. 11). 

Por que a “autocomunicação de massa” das mídias digitais é também comunicação de 

massa? Explica Castells: 

É comunicação de massa porque atinge potencialmente pela web uma audiência 

global através das redes p2p (pessoa a pessoa). É multimodal porque a comunicação 

digital dá-se, muitas vezes, por códigos abertos, baixados gratuitamente, permitindo 

assim a reformatação de quase todos os conteúdos, de forma distribuída, através de 

redes sem fio. O conteúdo é auto-gerado, auto-dirigido e auto-selecionado por 

muitos que se comunicam com muitos. Estamos realmente em um novo paradigma 

comunicativo, cuja espinha dorsal é feita de redes de computadores, cuja linguagem 

é digital e cujos remetentes são globalmente distribuídos e interativos (CASTELLS, 

2007, p. 248).  

 Umas das características mais disruptivas e revolucionárias das novas mídias digitais é o 

seu poder descentralizador e/ou distribuído, emancipando como nunca antes a autonomia 

comunicativa e informacional das pessoas. Se antes da internet, os meios de comunicação de 

massa eram produtos exclusivos dos detentores dos poderes institucionalizados (político, 

econômico e cultural), hoje, garantida a neutralidade da rede,5 toda pessoa conectada em rede, 

além de acessar uma quantidade infinita de fontes informacionais, pode também transformar seu 

celular em um canal pessoal de produção, gestão e compartilhamento de conteúdo em 

modalidades e formatos variados (texto, áudio, vídeo) para um ou mais destinatário, em qualquer 

lugar do planeta. Como ressalta o Dictionary of media & communication studies, “as instituições 

de mídia que antes detinham o monopólio das comunicações, nacional e global, foram desafiadas 

pelo que foi chamado de autocomunicação de massa (WATSON e HILL, 2015, p. 171). 

                                                 
5 Para saber mais sobre o princípio de neutralidade da rede, acesse: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neutralidade_da_rede  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Neutralidade_da_rede
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Um elemento fundante da internet, que diferencia radicalmente dos tradicionais meios 

de comunicação, é o fato dela não ser, simplesmente, um meio de transmissão de 

comunicação e informação. É um lugar, uma casa, um ambiente social, de encontro, de 

interação, de organização, onde as pessoas conversam, planejam, estudam, jogam, divertem-

se, seja de forma individual ou em comunidades, relacionando-se via mídias sociais com 

pessoas fisicamente próximas da sua cidade, seu bairro, sua escola ou trabalho, ou pessoas de 

qualquer lugar do planeta, superando desse modo os limites das categorias espaço e tempo 

(LACERDA, 2004; 2016). Hoje, não faz tanto sentido usar a expressão off-line. A 

comunicação ubíqua, que conecta a pessoa em qualquer tempo e lugar, supera a divisão entre 

real (off-line) e virtual (online). Hoje, vive-se a era do “onlife” (FLORIDI, 2012). “Não 

vivemos mais em um mundo físico ou virtual, mas num mundo híbrido” (CASTELLS, 2013). 

A autocomunicação digital empodera o ser humano com tudo aquilo que ele é: anjo e 

demônio, emancipa a paz e o conflito, o amor e ódio, a mentira e a verdade. A 

autocomunicação também promove novas práticas sociais de inclusão e participação, dar voz 

aos que nunca ocupariam um estúdio de rádio ou televisão. A autocomunicação de massa 

promove a cultura do compartilhamento, aquece a esfera pública na direção da democracia 

participativa e horizontal do conhecimento, da gestão política e dos bens culturais em geral.  

Assim como a chegada da imprensa no século XV quebrou o oligopólio dos 

aristocratas do saber, repercutindo diretamente nas instituições de poder da época: a 

monarquia, a Igreja e governos coloniais (DARNTON, 1990), a rápida expansão da cultura 

digital provocou também uma ruptura paradigmática em todas as facetas da sociedade, 

especificamente, na dimensão cultural, da aprendizagem permanente, por reduzir as barreiras 

espaço/temporal que limitam o acesso às fontes do conhecimento. 

Em tempos de autocomunicação digital, o “opressor” centralizador e autoritário da era 

de Paulo Freire, não vive tão em paz nos dias atuais porque outras vozes ecoam nas mídias 

sociais, são milhões de eu-mídias que acessam e publicam suas informações,  

mediante um processo de comunicação autônoma, livre do controle dos que detêm o 

poder constitucional. Como os meios de comunicação de massa são amplamente 

controlados por governos e empresas de mídia, na sociedade em rede a autonomia 

de comunicação é basicamente construída nas redes de internet e nas plataformas de 

comunicação sem fio. As redes sociais digitais oferecem a possiblidade de deliberar 

sobre e coordenar as ações de forma amplamente desimpedida (CASTELLS, 2013, 

p.18).  

A hegemonia da elite intelectual – aquela que tinha o domínio da cátedra nas mídias 

de massa, nas universidades, na política, na religião, que delineava a formação da opinião 

pública e dos valores culturais da sociedade – além de ignorar a revolução comunicativa 
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digital em curso, que nasce do eu-mídia conectado com outros milhões de eus-mídias em 

rede, também odeia a internet. Por uma simples razão: perdeu o monopólio. Em reportagem 

Castells critica os intelectuais: 

A maioria dos intelectuais odeia a internet. Isso porque eles perderam o posto que 

tinham antes, o mesmo que aconteceu com os meios de comunicação. Os 

intelectuais eram os oráculos, eles detinham o monopólio da mensagem. Hoje não 

há mais isso. Nas redes sociais, as pessoas não falam dos intelectuais, e se falam 

deles, tratam de contradizê-los. Aconteceu uma democratização fundamental da 

emissão da mensagem. Cada um tem a sua mensagem. Cada bloco é sua própria 

obra. Cada canal do YouTube é o seu próprio canal de televisão. É normal que a 

elite aristocrática intelectual se encontre maciçamente contra a internet. Primeiro 

porque não a conhece. Segundo porque, em muitos casos, nem as usa. Fala a partir 

da ignorância, não do conhecimento (CASTELLS citado por GIRON, 2013, para 

23).  

A cultura da autocomunicação digital em curso se caracteriza fundamentalmente por 

elaborar projetos autônomos nas mais variadas frentes de mobilizações sociais globais e locais 

(glocal).  

Os atores sociais aspiram a construir sua própria autonomia, em todas as dimensões 

da vida, definindo assim sua cultura de forma prática, começando desde do que eles 

são, até no que eles querem ser. Esta busca da autonomia é particularmente 

importante entre os segmentos jovens da população, porque são os que querem 

buscar influências e mudar a sociedade em lugar de adaptar-se a ela (CASTELLS, 

at. al. 2007, p. 231). 

Desse modo, como será analisado a seguir, o conceito de autonomia que emerge da 

pedagogia freiriana em meados do século passado poderá contribuir fortemente para 

potencializar as características da autocomunicação de massa que emerge na cultura digital no 

início deste século XXI. 

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Freire e Castells, embora tenham desenvolvidos os seus respectivos conceitos – 

autonomia e autocomunicação de massa – em contextos totalmente diferentes, evidenciam-se 

muitos elementos em comum. Muitas intuições freirianas podem contribuir para o 

fortalecimento do conceito de autocomunicação de massa de Castells, porque, para além das 

suas diferenças, ambos buscaram colocar no centro dos seus conceitos a preocupação pela 

construção da autonomia e da liberdade das pessoas no confronto dos aparatos tecnoculturais 

e da sociedade em geral de cada momento histórico particular.  

Como ponto de partida, ambos veem as tecnologias de comunicação como 

instrumento de poder. Quem tem o domínio dos meios de comunicação de massa, tem o poder 

de ditar as regras do jogo da sociedade. Dizia Freire: 
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[...] é impossível pensar o problema dos meios sem pensar a questão de poder. O que 

vale dizer: os meios de comunicação não são bons nem ruins em si mesmos. 

Servindo-se de técnicas, eles são o resultado do avanço da tecnologia, são 

expressões da criatividade humana, da ciência desenvolvida pelo ser humano. O 

problema é argumentar a serviço do quê e a serviço de quem os meios de 

comunicação se acham. E esta é uma questão que tem a ver com o poder e é política, 

portanto. (FREIRE e GUIMARÃES, 1984, p. 14). 

O conceito de “comunicação de massa” – oligopolizada, unidirecional, não-dialógica – 

aproxima-se ao conceito de “educação bancária” de Freire. Na educação bancária, no lugar de 

comunicar-se, o educador faz ‘comunicados’ aos educandos, transformando-os em meros 

depósitos, que recebem, repetem e memorizam o conteúdo. E prossegue, “a única margem de 

ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los” 

(FREIRE, 1987, pp. 81). 

Para Castells, uma forma de afrontar o poder dos meios de comunicação de massa é 

através da prática da autocomunicação popular nas mídias digitais. Segundo o autor, as 

articulações dos movimentos sociais nos últimos anos começam nas redes sociais digitais e 

culminam nas ruas e praças das cidades. Essa afirmação é fundada em diversas pesquisas 

científicas sobre o poder e o contrapoder da comunicação digital que Castells coordenou nessas 

últimas décadas. Segundo FUCHS, (2014, p. 87), autor do livro Social media: a critical 

introduction, “Manuel Castells concebe as mídias sociais como uma forma de autocomunicação 

de massa e como um domínio social onde o poder e contrapoder são exercidos”.  

As mídias digitais nas mãos do povo podem ser um instrumento de poder e 

contrapoder diante das instituições, por potencializarem a cultura da autonomia dos sujeitos 

comunicantes. Por contrapoder, “considero a capacidade de os atores sociais desafiarem o 

poder embutido nas instituições da sociedade com o objetivo de reivindicar a representação de 

seus próprios valores e interesses” (CASTELLS, 2013, p. 14) 

Na percepção de Castells, a história humana  

é a contradição entre homens que tentam ser eles próprios e os sistemas 

institucionais que decidem por eles. É aí que a internet adquire protagonismo, 

porque ajudou imensamente ao empoderamento, à capacidade das pessoas de se 

comunicarem horizontalmente entre si, evitando assim os meios de comunicação 

controlados (VILLALBA, 2016). 

 

Se para Paulo Freire, uma forma de saltar do estado de heteronomia para o de autonomia dá-

se pela transição da educação bancária, autoritária e antidialógica à educação libertadora e 

problematizadora; para Castells, na atual sociedade-rede, a emancipação da cultura da autonomia 

dá-se quando o povo tem a liberdade de ter seus próprios canais de comunicação para acessar ao 

conhecimento, publicar seus conteúdos, exercer sua cidadania e expressar livremente suas 
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percepções de mundo com qualquer pessoa que vive no fluxo interativo da rede. “Nos últimos anos 

tem avançado muito uma boa combinação entre autonomia e sociabilidade, e, claro, as redes sociais 

desempenham um papel fundamental nisso” (VILLALBA, 2016).  

A própria origem da autocomunicação de massa, na percepção de Castells, deu-se com 

o acesso e publicação de conteúdo nas mídias sociais.  

As formas revolucionárias de autocomunicação de massa tiveram origem graças ao 

engenho de jovens usuários que se transformaram em produtores. Um exemplo é 

YouTube, um site web de compartilhamento de vídeo, no qual os usuários 

individuais, organizações, empresas e governos podem carregar os seus próprios 

conteúdos em vídeo (CASTELLS, 2009, p. 75). 

A cultura do silêncio estudada por Freire é outro importante contributo que pode ser 

problematizado em confronto com a cultura da autonomia comunicativa digital de Castells. Como já 

mencionado, Freire viveu o auge da era da comunicação de massa, quando não havia os eu-mídias de 

hoje com o poder de disturbar e comprometer o conforto dos “sacerdotes” da notícia e do 

conhecimento. Hoje, “o tradicional sistema de influência orientado em escala maciça para sincronizar 

as percepções está sendo interrompido pelas mídias sociais e pela autocomunicação de massa da 

macromídia, dando origem a um novo ecossistema de mídia” (DEL FRESNO, 2017, p. 18). 

Em tempos de autocomunicação digital, a cultura do silêncio – aquela imposta pelas elites 

que apequenam e domesticam as pessoas mediante ações antidialógicas, impedindo-as de 

conscientizar-se da situação opressora – foi profundamente reduzida. Hoje, o patrão, o gerente, o 

professor, o padre, o comerciante, o político, toda autoridade pode ser facilmente denunciada ou 

questionada pelos eu-mídias: o cliente, o cidadão, o aluno, o fiel, o funcionário etc. Por essa razão, 

na leitura de Castells, as autoridades odeiam a internet porque, primeiro, elas não têm controle 

sobre o “eco” popular da rede, podem até eliminar o autor do conteúdo, porém nunca conseguem 

ter o controle do conteúdo publicado. Segundo, porque todas as autoridades se sentem “nuas”, 

vigiadas em tempo integral, obrigando-as a aumentar sempre mais a taxa de transparência e de 

honestidade em tudo aquilo que dizem e fazem. 

Outro comportamento investigativo de Castells semelhante ao de Freire é o seu 

espírito de criticidade diante dos oligopólios midiáticos. Ele é consciente dos conflitos de 

interesses das megacorporações midiáticas que, de forma direta ou indireta, condicionam as 

escolhas e a formação dos valores da sociedade. O grande risco dos donos da grande mídia é a 

mercantilização da revolução da autocomunicação de massa, colocando-a a serviço dos seus 

próprios interesses e dos interesses do mercado mundial. “A capacidade do que eu chamo de 

autocomunicação de massa é cada vez mais descentralizada e mais autônoma, porém, o poder 

econômico das empresas de comunicação, incluído o das empresas de internet, está cada vez 
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mais concentrado” (CASTELLS, 2017). Todavia, recorda Castells, embora surpreenda o 

crescimento do monopólio da mídia nos nossos dias, o passado revela que, o retrato que se vê 

hoje não se trata de nenhuma novidade.   

A história é plena de exemplos de um controle oligopolístico sobre os meios de 

comunicação, incluindo o controle da classe sacerdotal sobre as tábuas de argila 

gravadas com uma caneta; o controle da Igreja sobre a Bíblia em latim, os estatutos 

das impressoras, os sistemas postais governamentais e as redes de sinais militares, 

entre outros. Cada vez que dirigimos o nosso olhar à história e à geografia, vemos 

uma estreita associação entre concentração de poder e a concentração dos meios de 

comunicação (RICE, 2008, opud CASTELLS, 2009, p. 85). 

Esse monopólio midiático e cultural controlado por uma elite que representa e 

alimenta o status quo está sempre mais sendo desafiado pelos milhões de vozes das 

mídias digitais. Reforça MCQUAIL (2010, p. 549), nos dias atuais, a internet permite e 

encoraja a comunicação que não é feita de forma central-periférica, mas em rede. As 

novas formas de comunicação são bidirecionais e interativas, conectadas, não isoladas, e 

não mais monopolizadas por profissionais, além de uma diversidade infinita de 

conteúdo, sujeito a pouco controle social. No geral, o que não está em dúvida é o 

declínio do monopólio dos meios de comunicação de massa, começando pela redução 

em massa dos convencionais jornais e revistas impressos. Com a cultura digital, 

diversificam-se as fontes, os canais, surgem novos caminhos e formas de popularizar a 

comunicação. Com isso, as mídias de massa, de um lado ganham qualidade e expansão 

na transmissão dos seus conteúdos, e do outro, são obrigadas a conviverem e se 

adaptarem aos novos fluxos ativos e personalizados das mídias sociais.  

O novo ecossistema comunicativo digital, na percepção de DEL FRESNO (2017, p. 

18), tira os profissionais de comunicação de massa da zona de conforto porque são forçados a 

inserir-se no desconfortável ambiente das mídias sociais. Este “híbrido” ambiente midiático 

digital forma um universo de pessoas interconectadas que, juntas, imersas em uma única rede 

de comunicação, compartilham informações, percepções, crenças e rumores em tempo real. 

Com a cultura das mídias sociais digitais, os meios de comunicação de massa são capazes de 

modificar, discutir, rejeitar, compartilhar a variedade de informações produzidas pelas 

pessoas ativas nas redes. Como diz Castells, mais do que uma ruptura ou substituição, “as três 

formas de comunicação (interpessoal, comunicação de massa e autocomunicação de massa) 

coexistem, interagem e se complementam” (CASTELLS, 2009, p. 60). 

Diante dessa nova cultura que emerge com a autocomunicação de massa, de múltiplas 

vozes e infinitos caminhos para interpretar e viver no mundo, a autonomia (individual e coletiva) 

se torna uma das qualidades indispensáveis para as pessoas e grupos administrarem seus sonhos e 
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projetos. Na era em que todos têm poder de mídia, não basta apenas de ter consciência crítica e 

competências técnicas, é necessário ter autonomia crítica e reflexiva, para poder interpretar o 

ecossistema midiático no qual todos estão inseridos, identificando assim, os possíveis conflitos de 

interesses por trás de cada plataforma digital e de cada conteúdo publicizado.  

Portanto, sem construir um espírito de criticidade, de alteridade, de liberdade e de 

responsabilidade, não é possível ser um autêntico sujeito comunicativo e participativo no 

fluxo interativo e anárquico das redes digitais. Como ressalta GONSÁLVEZ (2012, p. 156):  

educar para uma autonomia midiática é transportar a pessoa de uma hermenêutica 

passiva para uma criativa e atuante, que duvida, que aclama, que critica, que pensa 

criticamente sobre os valores e emoções na relação com a mídia, em síntese, educar 

para a autonomia midiática é trabalhar para que o cidadão alcance a meta de ser "um 

hermenêutica livre, preparado para ampliar sua liberdade, de um modo eticamente 

ativo. 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Se Freire encontrou na prática da educação libertadora e problematizadora a melhor forma 

de emancipar a autonomia do indivíduo, Castells encontrou na prática da autocomunicação digital 

uma forma de emancipar a cultura da autonomia dos atores individual e coletivo. Se para a 

pedagogia freiriana, ser uma pessoa autônoma passa pela liberdade de expressar sua opinião, fazer 

suas perguntas, problematizar a sua realidade, na autocomunicação de massa encontra-se a 

plataforma para exercitar a autonomia comunicativa.   

“Dizer a sua palavra era para Paulo Freire o mesmo que ser sujeito: ao dizer a palavra, o 

mundo começa a ser transformado, num exercício de autonomia e de criação” (STRECK, 2003, 

apud HERBERT, 2015, p. 129). Na era da autocomunicação de massa, a “palavra” pode ser dita, 

escrita, ouvida e compartilhada em rede mundial por qualquer pessoa. A massa que antes era 

excluída da grande mídia, sem chance de dar voz à sua palavra, como descreve Freire, uma massa 

em estado de subordinação, de silêncio, em outras palavras, em estado de heteronomia. Hoje, com 

a internet, uma grande parte da população já possui a autonomia de criar o seu próprio canal de 

mídia e por meio dele fazer chegar a sua palavra a uma ou mais pessoas de qualquer lugar do 

planeta. Quanto mais pessoas conectadas, mais possibilidade de fazer a passagem da cultura do 

silêncio criticizada por Freire à cultura da autonomia comunicativa investigada por Castells.  

Nesse contexto, os princípios freirianos da autonomia, da dialogicidade, da curiosidade, 

entre outros, contribuem para fortalecer o conceito de autocomunicação de massa de Castells. Se a 

pedagogia da autonomia de Freire eleva a dignidade da pessoa, colocando-a na praça da vida, do 

diálogo, da interação construtiva e libertadora, a prática consciente da autocomunicação digital 
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tira a pessoa da posição de mero consumidor passivo de informação para a praça da conversação, 

da interação, da autonomia no acesso e na publicação de conteúdos no seu próprio canal. Embora 

o conceito de “empoderamento” seja discutível em sua origem e mereça ser aprofundado 

podemos afirmar com Castells que “é irreversível o empoderamento dos cidadãos, sua autonomia 

comunicativa e a consciência dos jovens de que tudo que sabemos do futuro é que eles o farão. 

Móbil-izados” (CASTELLS, 2013, p. 182). 

Os desafios que Freire encontrou no século XX para implantar a pedagogia da 

autonomia sob uma cultura de massa desumana, antidialógica e autoritária, algo desafiador 

Castells também afronta na emergente cultura digital, ao perceber, inicialmente, o despreparo 

cognitivo para exercer as competências necessárias à prática da autocomunicação consciente e 

emancipadora. Não é suficiente ter acesso às mídias digitais se a pessoa não dispõe da 

formação cultural e técnica para fazer do seu canal um meio para desenvolver, 

pedagogicamente, seus objetivos e projetos. Naturalmente, a aprendizagem dar-se-á passo a 

passo, no tempo de cada pessoa. Assim como “ninguém é sujeito da autonomia de ninguém” 

(FREIRE, 1996, p. 107), da mesma forma, alguém, pelo simples fato de ter um meio de 

comunicação on line, não significa dizer que já tenha as habilidades para publicar conteúdo, 

muito menos, a autonomia suficiente para extrair o que há de melhor no universo digital.  

Por isso, a relevância do termo “pedagogia da autonomia” nos dias atuais, ou seja, o 

amadurecimento ocorre ao caminhar sem medo no fluxo interativo das redes sociais, na 

consciência de um “ser” inacabado, imerso em eterno processo de “boniteza”, de libertação e 

de humanização. Assim como insistia Freire no século XX, a educação, hoje, na era da 

autocomunicação de massa, continua sendo a chave para praticar, conscientemente e 

criticamente, uma verdadeira autonomia comunicativa. 
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