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Resumo 

 
Este artigo apresenta os resultados iniciais e parciais de recente investigação coletiva 

produzida pelo grupo de pesquisa Mediações Educomunicativas (MECOM) acerca de 

hábitos de acesso e uso de mídias por docentes do ensino básico da rede pública e 

particular do estado de São Paulo. Ligada aos estudos que discutem a expansão gradativa 

das fronteiras que demarcam as relações comunicação-educação, e considerando o 

momento sócio-histórico atual marcado pela constante e progressiva aceleração técnica e 

tecnológica, a referida pesquisa tem como propósito geral mapear as diferentes tensões 

provocadas pela circulação de dispositivos comunicacionais e tecnológicos nos espaços 

escolares e nas atividades didático-pedagógicas, dentre elas os mecanismos de 

representação dos discursos de professores e alunos,  seus consensos e dissensos. 

Entende-se, porém, que o grande legado deste percurso é a possibilidade de organizar 

uma base de dados que seja capaz de sistematizar repertórios da área, socializar 

conhecimentos e auxiliar na busca de novos cenários de investigação.   
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Cenário 

 

 Este artigo registra o percurso empreendido recentemente pelo MECOM - 

Mediações Educomunicativas5, grupo de pesquisa dedicado ao estudo e à produção 

científica de temas que circulam em torno das interfaces comunicação-educação, ou 

educomunicação. Desafiados a compreender de que forma os discursos da escola 

dialogam atualmente com os meios de comunicação – inclusive com questões 

relacionadas à temporalidade e especificidades do fazer docente - , os pesquisadores 

associados conduzem uma investigação coletiva denominada “Inter-relações 

Comunicação e Educação no contexto do Ensino Básico” envolvendo 509 professores e 

3.708 alunos do ensino fundamental e médio em todo o Brasil, notadamente no estado de 

São Paulo.  

 Entre os meses de junho e setembro de 2018, foram disponibilizados dois 

questionários on-line com cerca de 60 perguntas para professores e 40 para alunos a partir 

do sexto ano do ensino fundamental sobre hábitos de mídia e consumo de notícias e 

conteúdos pela internet. A pesquisa foi aplicada complementarmente de forma presencial 

em escolas de várias regiões do país com a colaboração de docentes e pesquisadores 

externos ao grupo. Atualmente, os dados tabulados estão em análise e alguns fenômenos 

já são perceptíveis: apontam desencontros entre os ritmos dos discursos escolares e as 

temporalidades que matizam o cotidiano de alunos e professores, influenciados, 

sobretudo, pela mídia. (CITELLI, 2018a).  

 Antes, porém, de avançarmos na apresentação dos resultados e reflexões iniciais 

aqui indicados, é importante enfatizar a perspectiva e ancoragem metodológicas do nosso 

estudo.  

 Segundo Orozco-Gómez (1997), a produção de conhecimento nas Ciências 

Sociais, especialmente no campo da Comunicação, cresceu de forma exponencial nas 

últimas décadas. Tal fato deu vazão a novas possibilidades metodológicas que, mantendo 
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o equilíbrio entre rigor e criatividade, compreendem a atividade da pesquisa como aliada 

não só do entendimento do mundo, mas da sua transformação. Trata-se de produzir um 

tipo de conhecimento reconhecido na esfera acadêmica e útil também fora dela.  

 Nesse sentido, Trivinõs (1987) lembra que a pesquisa científica possibilita 

diferentes níveis de aproximação e entendimento de uma determinada realidade a 

investigar, utilizando procedimentos científicos com o objetivo de bem compreender uma 

determinada questão ou problema. O método, selecionado de acordo com as 

características da investigação, pressupõe diferentes caminhos e recursos e, como ensina 

Lopes (2001), é um processo de decisões metodológicas no qual,  além de rigor na escolha 

e no uso dos instrumentos de pesquisa adequados, exige uma sustentação clara das 

decisões tomadas pelo pesquisador no processo de desvelamento de seu objeto de estudo.  

 Resta-nos, então, esclarecer que optamos pela pesquisa quali-quantitativa de 

caráter descritivo e explicativo, valendo-nos da coleta de dados via questionários com 

perguntas fechadas e abertas para bem identificar fatores que determinam ou contribuem 

para a ocorrência dos fenômenos e tentar explicar o porquê através da análise reflexiva 

dos resultados coletados. O conceito no qual nos apoiamos para entender e discutir 

criticamente hábitos midiáticos de professores foi inspirado em Costa (2015) a partir dos 

estudos de García Canclini sobre consumo enquanto prática cultural constitutiva da 

identidade do consumidor. Ou seja, um conjunto de processos socioculturais em que se 

realizam a apropriação e o uso de produtos simbólicos como hábitos de ver, ouvir e se 

informar. (GARCIA CANCLINI, 1997, p.53-59).       

 

Sobre o Ensino Básico no Brasil e em São Paulo    

 

O mais recente Censo Escolar da Educação Básica, estudo realizado anualmente 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 

mostra que em 2018 foram registradas 48,5 milhões de matrículas, sendo 27,2 milhões 

no ensino fundamental e 7,7 milhões no médio. O documento aponta 181.939 escolas de 

educação básica no país, sendo que a rede municipal é responsável por aproximadamente 

dois terços delas (60,6%), seguida da rede privada (22,3%). Das escolas da educação 

básica, verifica-se que as etapas mais ofertadas são as dos anos iniciais do ensino 

fundamental e a pré-escola, com 112.146 (61,6%) e 103.260 (56,8%) unidades, 

respectivamente. O ensino médio é ofertado por somente 28.673 (15,8%) delas. 
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Sobre a estrutura física das unidades de ensino, o Censo 2018 revela que 63,4% 

das escolas públicas têm acesso à internet. Entre as particulares  o percentual chega a 96% 

no ensino fundamental. No ensino médio, são respectivamente 93,6% e 98,7%. Apenas 

8% das públicas de ensino fundamental e 38,8% de ensino médio têm laboratório de 

ciências. Nas privadas, esse percentual chega a 26,3% no fundamental e 57,2% no médio. 

De acordo com o estudo, a educação básica brasileira contava no ano passado com 

2,2 milhões de professores, sendo a maior parte no ensino fundamental (62,9%), o que 

significa 1.400.716 docentes. Um dado importante para o nosso estudo é que, do total de 

docentes dos anos iniciais do ensino fundamental, 78,5% têm nível superior completo 

(77,3% em grau acadêmico de licenciatura e 1,2% no bacharelado), 6,3% ainda cursam o 

ensino superior e 11% possuem ensino médio normal/magistério. Também foram 

identificados 4,3% com nível médio ou inferior.  

Outra informação que merece destaque é o fato de uma em cada três disciplinas 

ser lecionada por professores sem formação específica. De acordo com o Censo 2018, no 

ensino médio, 61,9% das disciplinas são ministradas por docentes licenciados na mesma 

área, enquanto no ensino fundamental essa porcentagem é 58%. Nos anos iniciais do 

ensino fundamental (1º ao 5º ano), 63% das disciplinas são conduzidas por professores 

com licenciatura na mesma área. Nos anos finais (do 6º ao 9º), a porcentagem cai para 

51,7% - o que significa que quase a metade das disciplinas está sob responsabilidade de 

professores não formados na área em que lecionam. Já a maior parte das disciplinas 

ministradas por professores com formação específica está no Sudeste, onde todas as 

etapas contam com pelo menos 67% das aulas com educadores mais preparados. Já no 

Nordeste, nos anos finais do ensino fundamental, a porcentagem de disciplinas com 

professores com formação para ministrá-las chega a apenas 33,6% nos últimos anos do 

ensino fundamental. 

Apresentado o panorama sobre a realidade da educação básica no Brasil, voltemo-

nos para o estado de São Paulo, território de atenção deste artigo. Ainda segundo o Censo 

2018, São Paulo tem a maior rede de ensino do país, com 29.245 escolas, 475.027 

professores e 9.160.468 alunos matriculados, sendo 7.605.589 do ensino fundamental e 

1.554.879 do ensino médio, o que corresponde a 36% do total de matrículas no Brasil.   
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Todos esses dados são muito importantes para definir e refletir sobre o retrato da 

educação básica do país. Mas para problematizar a relação comunicação-educação a partir 

dos hábitos de mídia dos educadores que atuam neste nível de ensino precisamos ir além 

dos números de um Censo.  

 As políticas públicas de Educação são gerenciadas de forma a respeitar a 

autonomia dos estados e municípios brasileiros, como define a Constituição de 1988.  A 

docência também não é uma carreira homogênea, principalmente quando pensamos nas 

diferenças sociais, econômicas e culturais que nos marcam enquanto país. O cenário 

conceitual, político e econômico da atual estrutura educacional brasileira e suas 

implicações na formação e carreira docente – incluindo aqui o papel social do professor 

- são tratados pela mídia também de forma pontual, fragmentada e mesmo 

descontextualizada. (GOMES, 2016; 2017). Quanto a este último aspecto, Citelli (2012, 

p.11) comenta que “o discurso mediático elabora um ponto de vista padronizador da 

imagem docente, que ao mesmo tempo sintetiza temas e figuras e os coloca em circulação 

social através de diferentes veículos”. Segundo o autor, as representações sociais 

elaboradas pela mídia acerca do docente vão da caricatura, passando pela constatação de 

desvalorização e desprestígio, até a ideia salvífica de educador.  

Ainda sobre o tema afeito à imagem do professor, o Índice Global de Status de 

Professores, divulgado pela Varkey Foundation (2018) revelou que apenas 9% dos 

brasileiros acreditam que os alunos respeitam os docentes e só 1 em cada 5 pais 

aconselharia essa profissão aos filhos. O estudo analisou como a população de 35 países 

enxerga a carreira e colocou o Brasil na última posição no ranking sobre prestígio da 

profissão docente. Entre os motivos para tal descrédito estão a falta de respeito dos alunos, 

salários pouco atrativos e uma profissão insegura para os jovens. A pesquisa também 

mostra que há desconhecimento sobre o trabalho e a remuneração dos professores. 

Enquanto os entrevistados acreditam que os docentes trabalham, em média, 39,2 horas 

por semana, os profissionais relatam 47,7 horas dedicadas semanalmente ao ofício de 

ensinar – quase 20% a mais. Por outro lado, as pessoas estimam que os professores têm 

salário médio inicial de US$ 15 mil, enquanto, na verdade, a remuneração é de US$ 13 

mil, em média. 
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Ainda sobre o fator salarial, a pesquisa TALIS 2018, divulgada recentemente pela 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), confirma a falta 

de valorização da carreira docente pelo poder público. Segundo o estudo, os professores 

brasileiros são os que recebem os piores salários em um universo de 48 nações avaliadas: 

o equivalente a US$ 13.971 ao ano — em torno de US$ 1.164 por mês. A Dinamarca é o 

local com os melhores salários, US$ 42.841 anuais — o que equivale a US$ 3.570 por 

mês, podendo chegar a até US$ 55.675 por ano ao longo da carreira. (OECD, 2018).  

Entender aqui a relação comunicação - educação também passa pela compreensão 

do ambiente político em que a docência é exercida.  No estado de São Paulo, por exemplo, 

a Secretaria de Educação apresentou em maio deste ano o programa Inova Educação 

(SÃO PAULO, 2019) em que cerca de 2 milhões do total dos 5 milhões de alunos da rede 

terão sete aulas de 45 minutos e novas disciplinas a partir de 2020. Uma dessas disciplinas 

é chamada de "projeto de vida" que, segundo informações oficiais, consistirá em 

atividades e oficinas que apoiam o estudante na gestão do próprio tempo, a organização 

pessoal, compromisso com a comunidade e perspectivas para o futuro. Já na disciplina 

“Eletivas”, os estudantes escolhem a cada semestre as aulas para cursar, como 

empreendedorismo e teatro, conforme a oferta da unidade de ensino. Na componente 

curricular “Tecnologia”, as aulas versarão sobre pensamento computacional, cidadania 

digital, cibercultura e uso de diferentes mídias e tecnologias de informação e 

comunicação.  

O programa Inova Educação tenta responder aos desafios impostos pelas 

transformações sociais que ocorrem nos últimos anos, principalmente no campo da 

midiatização da experiência humana. Mas o problema reside, como tentamos discutir e 

demonstrar neste artigo, na variedade de dispositivos de informação e comunicação que 

circulam nos espaços educativos e que disputam sentidos e valores – tanto na relação 

direta professor-aluno quanto nas nuances trazidas pela experiência geracional. Afinal, se 

a práxis em sala de aula é afetada pela cultura midiática desse professor, o que os estudos 

da relação comunicação - educação têm a dizer sobre um espaço de troca e produção de 

conhecimentos tensionado diariamente por repertórios e discursos de alunos e professores 

e cuja maior característica é a ausência de consenso?   A isso, dedicamos nosso olhar 

enquanto pesquisadores.   
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Hábitos de mídia dos professores – relatos da pesquisa  

 

 O perfil do docente paulista traçado nesta pesquisa refere-se a um profissional de 

idade entre 31 e 50 anos (64%), grande maioria com mais de dez anos de magistério e 

atuando em período integral – dobrado ou triplicado – na mesma escola ou em unidades 

escolares diferentes na mesma cidade. Lembrando que nossa amostra contabilizou dados 

de 299 professores atuando no estado de São Paulo, de um total de 509 respondentes em 

nível nacional.  Foram 169 questionários preenchidos on-line e 130 manualmente, no 

impresso. Os formulários continham 55 questões (19 abertas e 36 fechadas), das quais 22 

de resposta objetiva e 14 de múltipla escolha.  O período de coleta de dados foi de 20 de 

setembro de 2018 a 27 de fevereiro de 2019.  

  Sobre os hábitos de leitura de jornais e revistas dos professores contemplados na 

mossa amostra, 40% deles não costuma ler jornais ou são leitores eventuais em portais de 

informação como Uol ou G1. Os jornais mais citados pela maioria de leitores são Folha 

de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo. Observa-se que 47% utiliza suportes digitais 

para a leitura e 30% utiliza tanto o formato impresso quanto o digital. Quanto às revistas, 

cerca de 30% dos professores afirmam serem leitores de publicações semanais ou mensais 

como Veja, Superinteressante e Nova Escola tanto no digital quanto no impresso.  

 Os professores pesquisados recorrem majoritariamente a smartphone, notebook, 

laptop e desktop para navegação na internet. As finalidades reportadas são múltiplas: 

desde elaboração de atividades didáticas, relatórios, planilhas quanto pesquisas e 

apresentações das aulas. A Figura 01, abaixo, indica os dispositivos mais citados e a 

Figura 02 lista as atividades cotidianas realizadas com a ajuda da internet.         

 
Figura 01 – Como costuma acessar a internet 

 

 
  Fonte: Elaboração dos autores, 2019.   
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Figura 02 – Atividades realizadas com computador e internet 

 

 
   Fonte: Elaboração dos autores, 2019.   

 

 

 

 Mais de um quarto dos docentes pesquisados (25,9%) utiliza de cinco a dez horas 

semanais para o preparo das aulas e atividades didáticas. A Figura 03 também demonstra 

que 56% dos professores se ocupam dessas tarefas de uma a cinco horas por semana.     

 
Figura 03 – Tempo dedicado a preparar aulas e atividades didáticas  

utilizando o computador 

 

 
            Fonte: Elaboração dos autores, 2019.   
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a disciplina em curso (48%), notícias (35%) e vídeos (34%). Importante destacar, 

entretanto, que um terço dos professores não costuma compartilhar conteúdo algum.            

 

 
Figura 04 – Tipo de conteúdo digital costuma compartilhar com alunos 

 

 
   Fonte: Elaboração dos autores, 2019.   

 

 Indagados sobre a relevância dos conteúdos que circulam nas redes sociais, cerca 

de 65% dos respondentes entendem que são relevantes ou mesmo muito relevantes. A 

Figura 05 quantifica as opiniões da amostra.   

 

Figura 05 – Relevância dos conteúdos que circulam nas redes sociais 

 

 
      Fonte: Elaboração dos autores, 2019.   
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 O celular em sala de aula ainda é uma questão polêmica e controversa no meio 

dos professores. Grande maioria (72,2%) entende que o uso de um dispositivo já tão 

disseminado e autorizado socialmente causa queda dos níveis de atenção e desempenho 

em sala de aula; outros percebem que, se estimulado e acompanhado, o uso pode 

incrementar pesquisas rápidas e auxiliar a performance tanto pessoal quanto coletiva 

(Figura 06).  O fato é que o uso seguro, ético e responsável de tecnologia pelos estudantes 

ainda não é consenso. A formação continuada de professores sobre aprendizagem com a 

utilização de dispositivos móveis, assim como estratégias firmadas pela direção da escola 

para incorporar celulares à sala de aula podem ser apoios importantes para transformar 

essa cautela em mais um recurso possível em sala de aula.                 

        

Figura 06 – Como avalia a presença do celular no cotidiano da escola 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2019.   
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telejornais, jornais, revistas etc - a questão apresentada aos professores buscou prospectar 

quais conteúdos eram utilizados por eles para ministrar aulas. A Figura 07 mostra que 

60% dos professores utiliza sempre ou quase sempre algum dos conteúdos citados como 

recurso didático-pedagógico.   
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Figura 07 – Uso de diferentes mídias e linguagens para ministrar aulas 

 

 
Fonte: Elaboração dos autores, 2019.   
 

 

 

Aportes para os estudos da inter-relação comunicação e educação   

 

 

 Comunicação e educação são duas áreas de conhecimento que interagem enquanto 

um processo relacional em construção. Enquanto a escola trabalha conteúdos inseridos 

num currículo formal, a comunicação trabalha nas inter-relações, sinalizando que ela faz 

parte do cotidiano na produção, circulação e mediação na sociedade contemporânea. Por 

mais que seja entendida como sinônimo de tecnologia, comunicação é processo 

relacional, por isso, muito mais que a competência instrumental para a operação dos 

meios, é necessária a reflexão consciente sobre as mediações que ocorrem nos 

ecossistemas comunicativos.  

 Para Soares, esta compreensão do conceito se move em ecossistema 

comunicativo, não necessariamente com a presença das tecnologias. Trata-se de um 

conjunto de ações que favorecem o diálogo social, levando em conta as tecnologias e as 

potencialidades delas no cotidiano. O ecossistema comunicativo escolar é entendido 

também como uma área de intervenção onde os sujeitos sociais passam a refletir suas 

práticas – o que Soares caracteriza como âmbitos do agir educomunicativo6.   

 

                                                 
6 O conceito de Educomunicação empregado pelo comunicador argentino/uruguaio Mário Kaplún, na 

década de 1980, em seu trabalho de educar pelo rádio, foi ressemantizado pelo Núcleo de Comunicação e 

Educação (NCE) da ECA/USP, no final de 1999, como um campo de intervenção social na interface entre 

a comunicação e a educação. (CORAZZA, 2015, p. 29). 

16,1

39,8

34,8

8,0 1,3

sempre quase sempre raramente nunca branco
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 Esse conceito envolve educação para a comunicação voltada à formação para a 

prática sistemática da recepção midiática; a expressão comunicativa através das artes, a 

mediação tecnológica na educação, a gestão da comunicação, a pedagogia da 

comunicação orientada a garantir os benefícios da ação educomunicativa para o cotidiano 

das práticas de ensino em sala de aula. Uma dimensão importante a destacar é a área da 

reflexão epistemológica que se ocupa com a sistematização de experiências e ao estudo 

do próprio fenômeno da comunicação e a relação comunicação/educação, procurando 

manter a coerência entre teoria e prática. (SOARES, 2011, p. 47-48).  

Pelas possibilidades aqui elencadas e outras que possam emergir da prática 

educomunicativa, é também importante considerar que na Educomunicação, como aponta 

Citelli (2014), há vínculos entre os fazeres comunicativos e educativos. Ela não pode ser 

vista no sentido pragmático e ser considerada apenas no campo da didática ou da 

capacitação para a aplicação das tecnologias da informação ou da comunicação no ensino, 

“mas como um campo de reflexão e intervenção social decorrente dos novos modos de 

organizar, distribuir e receber o conhecimento e a informação. Faz parte, portanto, de um 

ecossistema comunicativo situado na interface com a educação” (CITELLI, 2014, p. 70).  

 Comunicação e educação, portanto, são dois campos com aproximações e 

resistências. Pensada e vista no sentido da escola formal, como proposto no âmbito da 

pesquisa relatada neste artigo, a educação evidencia aspectos normativos por meio de 

disciplinas curriculares, horários, tarefas a cumprir. Entretanto, ao analisar as práticas 

educativas, conforme a própria pesquisa aponta, pode-se observar que os campos estão 

hibridizados pelas práticas do professor que, para estabelecer sintonia com o horizonte 

cultural dos alunos, leva para a sala de aula o cotidiano cultural, o informal contido em 

produções da indústria midiática.  

Assim, entendemos que um dos desafios para a comunicação e para a educação é 

estabelecer um universo comum com o interlocutor em cada situação e circunstância. Por 

isso, na esfera formal, respeitando-se a grade curricular, a educação precisa dialogar com 

o aluno a partir do seu universo e repertório cultural, sem reduzir o conceito de 

comunicação a tecnologias ou ao mero uso instrumental no cotidiano ou em sala de aula. 

 Em síntese, tais aspectos são bastante evidenciados nas análises preliminares desta 

pesquisa.  Como bem ponderou Citelli ao ser entrevistado sobre os dados iniciais 

coletados neste estudo, se por um lado a internet, as redes sociais e os professores  
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disputam diariamente a atenção dos alunos em sala de aula, por outro as mídias 

tradicionais são pouco relevantes na vida escolar. Se analisados os hábitos cotidianos de 

consumo de mídia por parte de professores, o uso que efetivamente fazem desses 

conteúdos em sala de aula, e o universo midiático dos estudantes, não é difícil notar essa 

dicotomia. Por estarem familiarizados com a linguagem fragmentada das mídias, os 

jovens têm dificuldades em enfrentar uma leitura mais conceitual e formal dado o esforço 

de atenção que isso exige. Os professores sabem que é cada vez mais desafiador para a 

maioria de seus jovens alunos a leitura de textos em formatos tradicionais, o que favorece 

a dispersão, distanciando ainda mais os mundos que existem dentro e fora da escola e que 

já não se misturam. A falta de conexão entre o que circula nas mídias sociais e o conteúdo 

abordado em sala de aula é um dos indicativos de que a cultura ainda fortemente analógica 

dos centros de ensino é dissonante da sociedade digital contemporânea.  Nesse sentido, a 

escola – e também os professores - precisam se reinventar para continuar cumprindo seus 

papeis de educadores. (OLIVEIRA, 2018) 

 

Considerações finais  

 

 
 Tratamos neste artigo, ainda que de forma preliminar, dos resultados parciais de 

recente investigação coletiva produzida pelo grupo de pesquisa Mediações 

Educomunicativas - MECOM acerca de hábitos de acesso e uso de mídias de 299 

professores do ensino básico da rede pública e particular do estado de São Paulo. O 

propósito foi mapear a circulação de dispositivos comunicacionais e tecnológicos nos 

espaços escolares e nas atividades didático-pedagógicas e reconhecer as tensões 

discursivas existentes neste lócus de troca e produção de conhecimentos.  

 Em síntese, o docente paulista retratado nesta pesquisa tem entre 31 e 50 anos de 

idade, mais de dez anos de magistério e trabalha em período integral em uma ou duas 

unidades educacionais de São Paulo. Trata-se de um leitor de jornais – como Folha de S. 

Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo – através de portais de informação como Uol ou 

G1 e leitor eventual de revistas semanais como Veja, Superinteressante e Nova Escola. 

Navega na internet a partir de smartphone, notebook, laptop e desktop com a finalidade 

de elaborar atividades didáticas, relatórios, planilhas e apresentações de aulas – o que 

ocupa de uma a cinco horas por semana de seu tempo.  Costuma compartilhar com alunos  
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conteúdos como informações sobre a sua disciplina, notícias e vídeos, e entende que 

grande parte do que circula na internet é relevante para quem acessa. Ele está convencido 

de que a depender da forma com que é usado, o celular pode atrapalhar a atenção e o 

desempenho dos alunos em sala de aula, mas utiliza quase sempre produtos e mensagens 

veiculadas pelos meios de comunicação tais como músicas, videoclipes, novelas, séries, 

filmes, propagandas, telejornais, jornais e revistas, e os reconhece como bons recursos 

didático-pedagógicos.    

 Considerando o momento sócio-histórico atual marcado pela constante e 

progressiva aceleração técnica e tecnológica, a pesquisa aponta para o fato de que os 

mecanismos de representação dos discursos de professores e alunos são marcados por 

consensos e dissensos. Demonstra também – e sobretudo - a necessidade de a educação 

dialogar com o aluno a partir do seu universo e repertório cultural, sem reduzir o conceito 

de comunicação a tecnologias de mero uso instrumental em sala de aula. 
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