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INTRODUÇÃO

A modernidade iluminista, com os seus ideais de liberdade, igualda-

de e fraternidade, conseguiu fazer reverberar por mais de dois séculos as
suas aspirações de superação de todas as carências materiais e espirituais
dos cidadãos. O sistema político por ela engendrado ecoou profundamen-

te no coração das elites emergentes do mundo colonizado, ávido por li-
bertar-se dos jugos metropolitanos, como o evidenciaram os movimentos
nativistas que eclodiram em toda a América Colonial. Embora esses ide-

ais também tenham repercutido amplamente nos subterrâneos das mo-
narquias européias, foi na América onde eles tornaram-se mais
consequentes.

O estabelecimento das repúblicas não significou, no entanto, a ex-

tensão da cidadania a todos os homens e mulheres da América. Na verda-
de, as monarquias não foram desmontadas por revoluções populares, mas
por golpes de estado articulados pelas oligarquias tradicionalmente privi-

legiadas que, não somente conseguiram manter as regalias dos tempos
monárquicos, como conseguiram exercer uma vigorosa hegemonia no seio
das formações sociais que se forjaram na América. Os estatutos de cida-

dania estabelecidos nas jovens repúblicas nunca estiveram ao alcance das
maiorias populares.

Além dos aparatos repressivos do Estado, foram os sistemas educa-
cionais e de comunicação que asseguraram através de um rigoroso con-

trole ideológico a manutenção de uma cidadania de papel, como se costu-
ma ouvir nos meios populares. O sistema escolar, além de se ter mantido
inacessível à maioria da população, que permaneceu analfabeta, sempre
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foi pautado nos ideais dos setores dominantes, indiferente, portanto à
realidade do povo. A educação era tida como um aparato de preparação
de quadros para uso do sistema. Desde cedo, portanto, a educação é ori-

entada para a heteronomia. O sistema de comunicação destinava-se tam-
bém às elites, permanecendo as grandes massas à margem da vida públi-
ca.

Os grandes inventos na área da comunicação, sobretudo, após Se-
gunda Guerra Mundial, foram capazes de impulsionar profundas trans-
formações sociais com o acesso ao rádio; com o uso do rádio para o acesso

à educação à distância, mais tarde a televisão; foram difundido as gran-
des mobilizações sociais e políticas através do mundo pelas causas popu-
lares; fundaram uma nova democracia que subverte a hegemonia dos se-

tores dominantes; promoveram o despertar da humanidade em busca da
autonomia. Esse papel libertário dos meios de comunicação popular é
evidenciado pelo controle que sempre lhe impuseram os setores

hegemônicos. Esse capítulo, portanto, procura contribuir para o
aclaramento das ideias de educação e comunicação na tentativa de remo-
ver as névoas que se depositaram sobre as trilhas que levam os sujeitos à
construção da cidadania ativa e participante.

A ideia de educação assumida neste trabalho é a de que ela se cons-
titui em um processo intencional, consciente, fundamentado na valoriza-
ção da vida e que busca a orientação das pessoas para o conhecimento de

si mesmas, como base para o autodomínio e para reconhecimento dos
outros como diversos. A ideia de comunicação, por sua vez, é a de que ela
é um processo social básico que expressa toda relação de transmissão e de

potencialização de ideias, de valores, de sentimentos entre as pessoas
mediante um infindável acervo de signos, de certo modo organizados pela
linguagem pela qual se faça opção. As ideias de comunicação e de educa-

ção, embora sejam distintas, elas são inseparáveis.

Essas reflexões sobre comunicação e educação enfocam ainda as re-
lações e as inter-relações entre os dois campos do conhecimento, mediada
por processos comunicativos, pelos meios de comunicação, pelas

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), pela cultura midiática
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e pelos processos simbólicos que perpassam as culturas e os coletivos.
Tais inter-relações denotam processos interativos, onde a

[...] interatividade é a disponibilização consciente de um
mais comunicacional de modo expressivamente comple-
xo, ao mesmo tempo atentando para as interações exis-
tentes e promovendo mais e melhores interações � seja
entre usuário e tecnologias digitais ou analógicas, seja
nas relações presenciais ou virtuais entre seres humanos
(SILVA, 2001, p. 20).

Desta forma, tratamos os processos comunicativos e educacionais

em outros espaços, além dos espaços delimitados, racionais e
homogeneizadores. Santos (1997, p. 27) destaca que �a sociedade seria o
ser, e o espaço seria a existência�. Ademais o espaço é uma estrutura

social, nela está contida um dinamismo, nesse dinamismo está contido o
movimento que por sua vez é formado por elementos indissociáveis à
vida dos sujeitos, em progressiva mudança. Desta forma, os espaços vivi-

dos proporcionam o exercício da curiosidade que convoca a reflexões e a
capacidade de conjecturar novas possibilidades de relações humanas, ca-
pazes de superar ideais racionais e iluministas.

EDUCAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Os estudos que contemplam a relação entre esses dois temas � edu-

cação e comunicação � multiplicam-se em abordagens, as mais diversas.
Diante disso, reconhecendo a polissemia que se abriga sob cada uma des-
sas duas expressões, impõe-se, antes de tudo, anunciar o que se quer di-

zer sobre cada uma delas em particular, assim como da relação que se
pretende destacar entre as duas é a importância que se atribui a cada uma
delas, seja como fator de construção da autonomia dos sujeitos, seja como

nas experiências de democracia direta, ou de preservação do status quo
onde prospera a heteronomia que, dentre as muitas consequências desas-
trosas para a humanidade, mutila os sujeitos.
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O vertiginoso crescimento populacional e o estabelecimento do ar-
ranjo social societário intensificam cada vez mais a fricção social, ampli-
ando sempre mais, a cada momento, as ocasiões conflituosas, tanto para

os indivíduos entre si, como entre os indivíduos e as instituições. Daí a
necessidade de que se estabeleçam processos sociais que resultem em re-
lações sociais que tornem possível a sobrevivência dos indivíduos marcada

pelo respeito mútuo. Já não prevalece mais o desforço pessoal para a solu-
ção dos conflitos, mas eles devem ser dirimidos com a assistência ou in-
tervenção do Estado. Já não prevalece mais o estado de natureza.

Na ordem moderna, além de se intensificar a tensão permanente
entre a vontade individual e a vontade coletiva acrescentam-se, desde
cedo, as tensões com o mundo do trabalho. Daí em diante, não se conta

mais o tempo pelos sinais da natureza, mas pela máquina de medir o
tempo � o relógio. Os indivíduos transformados em mão-de-obra, já não
cumprem jornadas adequadas às suas condições físicas, nem descansam

quando sentem necessidade, mas tão somente de acordo com as exigênci-
as do processo produtivo. Os processos do viver foram-se tornando cada
vez mais distantes da condição ontológica dos seres humanos. As pessoas
foram-se tornando artificiais, ou seja, cada vez menos ligadas à ordem

natural (BAUMAN, 1997).

É nesse contexto de oposição entre a vontade pessoal e a vontade
coletiva, entre identidade e alteridade, entre a consciência de si e do ou-

tro, entre o singular e o plural, entre a liberdade e a opressão, entre a
ordem natural e a ordem historicamente elaborada que se estabelece o
campo da educação. Assim, estabeleceu-se o dilema histórico entre o res-

peito e a desconfiança em relação à conduta dos indivíduos. Para Hobbes
(1999), a liberdade sem vigilância é a porta aberta para a degeneração.
Assim, segundo essa linha de pensamento, a conduta humana desejada

deve ser aprendida dos sábios, pois a conduta do homem simples foi sem-
pre vista como fruto do instinto e por isso passível do descontrole.

O processo histórico, no entanto, produziu diferenças social e histo-
ricamente construídas, como já percebia Rousseau (1994), ainda nos li-

miares da modernidade iluminista, antes mesmo de trazer a lume o seu
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memorável Contrato Social em 1762. Essas desigualdades, intencional-
mente elaboradas ao longo do processo histórico e dramaticamente
aprofundadas na vigência da modernidade, tornaram-se a inspiração bá-

sica sob as quais se legitimaram os diferentes processos civilizatórios oci-
dentais. Como essas desigualdades fizeram prevalecer a heteronomia, a
ideia inicial de educação tornou-se refém do projeto moderno, converten-

do-se no processo de adestramento dos sujeitos para a adequação ao pro-
jeto societário engendrado pela modernidade. O pensamento crítico e o
exercício da reflexão como recurso necessário à orientação da vida tor-

nou-se um ofício de poucos iluminados, restando aos demais, situados
fora das instâncias de poder e de saber, a submissão.

A educação que nasce dessa visão, portanto, não passa de um ades-

tramento dos indivíduos ao mundo pensado artificialmente pelos sábios.
Ela se constitui para as pessoas como um processo de aprender o que lhes
ensinam sobre o mundo de forma fragmentada e desconexa e não como

um processo de reflexão sobre o mundo e de realização permanente de
escolhas. Diante disso, Morin (2000, p. 42-43) nos adverte:

Como nossa educação nos ensinou a separar,
compartimentar, isolar e, não a unir os conhecimentos, o
conjunto deles constitui um quebra-cabeças ininteligível.
As interações, as retroações, os contextos e as complexi-
dades que se encontram na man´s land entre as discipli-
nas se tornam invisíveis. Os grandes problemas humanos
desaparecem em benefício dos problemas técnicos parti-
culares. A incapacidade de organizar o saber disperso e
compartimentado conduz à atrofia da disposição mental
natural de contextualizar e de globalizar.

A educação, entendida dessa forma, acabou produzindo uma socie-
dade dos desencontros humanos, pois os indivíduos desencontram-se de

seu próprio eu e dos seus semelhantes. Como diria, há quase meio século,
o psicólogo Erich Fromm, prefaciando a obra de Neil (1960), Liberdade
sem medo, foram produzidas gerações cujos gostos passaram a ser conhe-

cidos por antecipação por uma manipulação do complexo industrial mili-
tar que regia o mundo ocidental e que agora estendeu-se por todo o glo-
bo. Tornamo-nos todos industrializados pelo medo (BAUMAN, 2008).
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Sob essa perspectiva educacional heterônoma, temos hoje um mundo
em descontrole, ou seja, não se sabe ao certo onde se situam as bases do
poder, como nos alerta Anthony Giddens (2002a). Vivemos numa socieda-

de onde se assiste ao �crepúsculo do dever e a ética indolor dos novos tem-
pos democráticos�, na expressão de Lipovetsky (2005). Teríamos atraves-
sado, na vigência do arranjo social moderno, de uma educação autoritária,

para educação nenhuma? Da vigência de valores universais para o laissez-
faire? De fato, vivemos num mundo refém da incerteza e da insegurança.

A educação nesse contexto torna-se ela própria num processo de

exclusão social e de acirramento das diferenças sociais. Embora as possi-
bilidades de acesso aos sistemas educacionais sejam cada vez mais nume-
rosas, as práticas e os conteúdos educacionais se diferenciam entre os

educandos oriundos das classes dominantes e a maioria oriunda das ca-
madas populares. Assim, os educandos da segunda categoria além de já
não serem assimilados pela ordem social moderna e além de não terem

tido acesso à educação tal como concebida pela racionalidade moderna,
tornam-se marginalizados, refugos humanos. Esse contingente de margi-
nalizados, sempre considerados perigosos à ordem social, foram vistos
desde os tempos da Revolução Industrial pelos críticos do desenvolvi-

mento capitalista como exército industrial de reserva. Hoje, no entanto,
com as profundas transformações tecnológicas ocorridas no sistema pro-
dutivo, já nem são mais reservas, mas apenas refugos humanos, redun-

dantes, �vidas desperdiçadas� (BAUMAN, 2005).

Em tempos de adesão incondicional aos ideais iluministas, todas as
instituições, que de certo modo abrigavam os indivíduos seja como mem-

bros da família, como sócios, como adeptos religiosos, como partidários,
como voluntários e outras denominações de sociabilidades, convergiam
para a formação dos indivíduos em alinhamento com a educação

heterônoma do sistema educacional oficial. Com a emergência de novas
sociabilidades, em boa medida sem a constituição de laços mais duradou-
ros em todas as dimensões da sociedade, a educação assume o caráter de

uma mera referência nos orçamentos públicos e de desafio para o sistema
escolar, retoricamente parafraseado como sistema educacional.
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Está por demais demonstrado que, embora a educação seja portado-
ra de todas as esperanças que os aflitos diante do mundo em descontrole
lhe devotam, ela não se constitui numa variável independente de um pro-

jeto social, de uma visão de mundo, como não foi sob a racionalidade
moderna. Diante desse quadro os pensadores contemporâneos tendem a
convergir para a visão de Boaventura Souza Santos (1999, p. 31),

Os riscos que corremos em face da erosão do contrato
social são sérios demais para que, ante eles, cruzemos os
braços. Há, pois, que buscar alternativas de sociabilida-
de que neutralizem ou previnam esses riscos e abram o
caminho a novas possibilidades democráticas. Não se
trata de tarefa fácil, dado que a desregulação social
provocada pela crise do contrato social é tão profunda
que acaba por desregular as próprias resistências aos fa-
tores de crise e as exigências emancipatórias que lhe da-
riam sentido. Não é fácil hoje saber com inequivocidade
e convicção em nome de que e de quem há que resistir,
mesmo pressupondo que se conhece aquilo a que se re-
siste, o que é igualmente problemático.

Diante de panorama tão sombrio, que alternativas emergem das
experiências de exercícios de autonomia vivenciadas por movimentos so-
ciais, grupos étnicos, grupos de sociabilidade juvenil, associações de mo-
radores de periferia, grupos de apoio e de assessoria a ações dirigidas para
a emancipação, associações de pais e mestres que compartilham experi-
ências de educação para a autonomia e demais experiências que se ali-
nham ao propósito de construção de um mundo solidário? Já aprendemos
com a experiência da modernidade que não há educação sem projeto de
sociedade, sem uma leitura e uma visão de mundo.

Refletindo sobre as possibilidades de uma ética pós-moderna,
Bauman (1997) sugere que o caminho será o de devolver os indivíduos à
sua condição de natureza, o que não significa um retorno aos estágios de
primitivismo, mas libertá-los da condição de alvos da condição moral,
para a condição de sujeitos da moralidade, uma vez que na modernidade
subtraiu-se a responsabilidade moral dos indivíduos, transferindo-a para
as instituições guardiãs dos princípios universais, para os sábios, os filó-
sofos e os poderosos de plantão. Dessa forma consolidou-se o processo
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civilizatório, colonizador, estigmatizando-se as diferenças ao invés de as-
sumi-las como valor (BAUMAM, 1997).

Seguindo essa diretriz, aplicando-se essa mesma orientação, ou seja,
de se por em prática um processo educacional que tenha como base a
condição de natureza dos indivíduos. Nela vamos encontrar experiências
de autonomia, as quais constituem-se como processo intencionais, racio-
nais, providenciados, tal como tem sido a educação moderna. No entan-
to, diferentemente da formatação moderna, ela se destina a ajudar os
indivíduos a se conhecerem a si próprios e aos outros e a construir rela-
ções de reciprocidade, de respeito mútuo e de negociação permanente ao
longo de suas vidas de tal modo a tornar a vida humana possível tanto na
perspectiva individual, como social, coletiva.

A educação, dessa maneira, institui-se como exigência do contrato
social. Sem a atuação da educação, o que se estabelece é a lei do mais
forte, a opressão de uns sobre os outros, a destituição de todas as instân-
cias criadas como poder acima das vontades particulares para assegurar a
existência de todos com suas identidades singulares e plurais, com suas
semelhanças e com as suas diferenças. Assim, a educação não acontece
sem uma clara visão da complexidade do mundo, sem uma clara definição
de objetivos que visem a �humanização�, como diria Paulo Freire (1975)
e a harmonização entre o todo e as partes e das partes entre si, ou seja,
entre o coletivo e os indivíduos e dos indivíduos entre si, apesar de todas
as dessemelhanças de ordem biológica e cultural, como diria Edgar Morin
(2000).

Enfim, a idéia de educação assumida neste trabalho é a de que ela se
constitui em um processo intencional, consciente, fundamentado na va-
lorização da vida e que busca a orientação das pessoas para o conheci-
mento de si mesmas, como base para o autodomínio, e simultaneamente
para o reconhecimento dos outros como diversos, com os quais devemos
estabelecer relações dialógicas e tornar possível a vida em comum, parti-
lhada, ainda que em fricção social como se dá na experiência cotidiana.

Por sua vez, a ideia de comunicação com a qual trabalhamos nessa
reflexão, devido ao fato de expressar uma ampla variedade de sentidos,
do mesmo modo como a ideia de educação que tratamos anteriormente,
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exige um aclaramento sobre o que se entende por comunicação neste ca-
pítulo. Antes de tudo, representamos pela ideia de comunicação um pro-
cesso social básico, ou seja, ela expressa toda relação de transmissão e de
potencialização de ideias, de valores, de sentimentos entre as pessoas
mediante um infindável acervo de signos, de certo modo organizados pela
linguagem pela qual se faça opção. As ideias de comunicação e de educa-
ção, embora sejam distintas, elas são inseparáveis.

No contexto da racionalidade moderna, a comunicação e a educa-
ção foram transformadas em dois campos de conhecimento distintos a
tal ponto de serem assumidas por muitos como duas ciências indepen-
dentes, embora correlatas. Em termos econômicos, tanto a educação, como
a comunicação foram transformadas em dois campos de investimento fi-
nanceiro dos mais prósperos e promissores. Como acontece com todas as
atividades humanas apropriadas pelo capital, a preocupação central do
negócio torna-se o lucro a ser obtido. Nos campos da educação e da co-
municação, os mais apropriados dentre todos os campos do saber para a
formação dos sujeitos, a própria promoção da vida é relegada a planos
inferiores nas escalas de prioridade.

No caso específico da comunicação, a sua apropriação como ativida-
de econômica, como nos lembra Mattelart (1996), intensifica-se a partir
das duas grandes guerras mundiais quando foram desenvolvidos meios
velozes de comunicação à distância. Rapidamente o rádio, o cinema e a
televisão, cada um em seu tempo, foram transformados em poderosas
armas de guerra. A Alemanha viu como Hitler acionou o rádio e o cinema
para construir a identidade ariana, por um lado, e a discriminação dos
judeus e a sua condução ao holocausto, pelo outro. É nesse contexto de
desvalorização do humano que vamos entender a insurgência de Adorno
e Horkheimer contra o que eles denominaram de indústria cultural que,
em outras palavras, significa a produção das consciências a partir de inte-
resses escusos como a discriminação e a intolerância com os diferentes.

Com o congelamento da guerra no centro do sistema, Europa, Esta-
dos Unidos e Japão, �estabeleceu-se entre eles o que se chamou de Guerra
Fria� e a guerra quente é simplesmente deslocada do centro, para a peri-
feria do sistema. Como consequência da Segunda Guerra, instalou-se no
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planeta a divisão hemisférica entre Estados Unidos e União Soviética, e
daí em diante a guerra passou a ser uma constante nas franjas do sistema
começando pela Coréia, Vietnam, Oriente Médio e prosseguindo em ou-
tras partes do mundo, tanto no Oriente como no Ocidente, até os dias
atuais. As armas nucleares foram mantidas em situação de testagem, sem
que isso significasse danos severos à humanidade. Longe da visibilidade
pública a indústria da guerra e as pesquisas científicas que lhe deram
suporte continuaram ativas e pondo em risco a vida no planeta.

Como parte desse contexto de guerra foram mantidos e aperfeiçoa-
dos também os chamados meios de comunicação que embora não tenham
perdido o seu caráter beligerante, disfarçaram-se como instrumentos de
fins pacíficos e diluindo os interesses dominantes em fonte de suporte
financeiro a programações cujas características culturais e artísticas, bem
como as suas consequências sobre os �corações e mentes� das pessoas
têm sido objeto de acirrados embates acadêmicos sem perspectivas de
consenso. No entanto, algumas experiências do uso dos meios de comu-
nicação têm sido realmente levadas a efeito com fins pacíficos, embora
não consigam ser expressivas diante da dominação dos grandes conglo-
merados industriais da comunicação.

Diante desse panorama, há que se reconhecer que, desde os meados
do século XX, a comunicação à distância mediatizada pelos veículos de
comunicação passou a predominar de forma avassaladora. Nesse sentido,
Castels (1989) chega a identificar a emergência de um novo modo de
acumulação capitalista. E tanto mais essa predominância se amplia e
aprofunda, mais a indústria da guerra, da violência e do medo buscam a
invisibilidade na diluição no cotidiano (BAUMAN, 2008) em sedutoras
produções radiofônicas, televisivas, cinematográficas e informacionais.
O fato é que os pensadores contemporâneos são unânimes em reconhecer
profundas transformações no modo de ser e de estar no mundo decorren-
tes do desenvolvimento e da presença marcante dos meios de comunica-
ção. Essa presença ostensiva traz consigo muitas possibilidades, até con-
traditórias entre si, inclusive a de sufocar as pessoas pelo excesso de al-
cance de informação, assim como a de libertá-las da desinformação e do
isolamento (ECO, 2008; GIDDENS, 2002b).
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Esse alcance do mundo, por parte de qualquer pessoa no amparo de
seus lares, a partir de um toque no controle remoto, ou do dedilhar sobre
um teclado ou do deslizar do mouse de um PC sobre a mesa de trabalho
ou de estudo, proporcionou às pessoas não apenas a onipresença em dife-
rentes partes do mundo, mas a possibilidade de exercer a sua capacidade
de escolha e de formar suas próprias opiniões de tal modo que se possa
aprofundar a vivência democrática. Contudo essa escolha, essa formação
de opiniões próprias e essa habilidade da vivência democrática não se
materializarão apenas no contato com as mensagens que nos chegam atra-
vés dos aparatos tecnológicos. Torna-se necessário o desenvolvimento de
um senso crítico, de uma visão de mundo voltada para a promoção da
vida que se desenvolve através de uma educação dialógica, ou seja, que se
floresce em uma atmosfera de autonomia.

 Mas as pesquisas realizadas junto aos movimentos sociais, que em
sua maioria emergem nas franjas do sistema, ou para além dos limites das
ordens cultural, social, política e econômica estabelecidas, revelam que a
comunicação que tem como interlocutores os aparatos tecnológicos vol-
ta-se predominantemente para os interesses dominantes e que acentuam
o processo de exclusão social. Esse fato torna-se mais evidenciado quan-
do se constata que movimentos sociais, organizações populares, movi-
mentos culturais, sobretudo, de jovens, vêm criando seus próprios meios
de comunicação, seja através de rádios e TVs comunitárias com ou sem
permissão das autoridades, seja através do acesso às redes informacionais
através de sites, listas de discussão e outros ambientes através dos quais
eles podem veicular uma comunicação mediatizada com conteúdos volta-
dos para os interesses de fortalecer e dar visibilidade a identidades diver-
sas, difusão de valores de solidariedade, defesa incondicional da vida e
outros dessa natureza (COGO, 1998; NASCIMENTO, 2007).

Outro aspecto importante destacado por essas pesquisas é a impor-
tância que assume a comunicação interpessoal no processo de realização
da vida tanto individual, como coletiva. O processo de comunicação de-
senvolvido pelas organizações populares, assim como pelas organizações
não governamentais militantes, como denomina Maria da Gloria Gohn
(2005), estabelece uma relação de respeito e de acolhimento recíproco
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entre os seus integrantes de tal modo a fortalecer entre eles a condição de
sujeitos que se reconhecem iguais e que trocam saberes e opiniões entre si
na promoção de interesses comuns (NASCIMENTO et al., 2003). Essa
idéia de comunicação que se realiza pelo diálogo entre as pessoas tem
perdido visibilidade no campo da comunicação que, assumindo a emer-
gência de novas sociabilidades decorrentes do desenvolvimento dos apa-
ratos tecnológicos, tem privilegiado o estudo das relações que se estabe-
lecem dentro e a partir dessa comunicação galáctica.

Esse negliciamento da comunicação interpessoal que se constitui a
base da construção de relações primárias entre as pessoas, sejam elas de
aproximação ou de estranhamento, pode ser observado em diversas cir-
cunstâncias como a verificada durante a análise preliminar de um diag-
nóstico em uma área de interesse especial de Salvador, (BA) para a elabo-
ração de um planejamento de comunicação comunitário por estudantes
do Curso de Comunicação Social. Levantados os aspectos mais críticos
da vida em comum naquela área, os estudantes foram elegendo, a partir
dos dados recolhidos pelo trabalho de campo, as prioridades a serem dis-
cutidas com os moradores do bairro, no momento da devolução prelimi-
nar dos resultados da pesquisa, para serem legitimados ou não pelos mo-
radores. Entre as questões a serem priorizadas para efeito do planeja-
mento não constou a situação da comunicação na área. Indagados pela
coordenação, porque a comunicação não havia sido incluída como uma
das questões básicas a serem enfrentadas pelos moradores, após alguns
instantes de silêncio, um dos alunos ergue a voz e diz: � mas como pensar
em comunicação, se eles nem sabem ler?�

Evidentemente, que o contexto de confinamento social e de
incomunicabilidade intrafamiliar que frequentemente acomete as gerações
de classe média da vida urbana contemporânea, assim como o ambiente
acadêmico voltado pura e simplesmente para a profissionalização do alunado,
terminam por sombrear a necessidade de diálogo entre os membros da famí-
lia até mesmo para partilharem entre si seus sentimentos, seus anseios, suas
angústias, estabelecerem um clima de acolhimento de cada um e até mesmo
as bases de segurança emocional para as pessoas que compõem o grupo fa-
miliar. São pais e mães atarefados com pouca ou quase nenhuma disponibi-
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lidade de interação com os filhos e mesmo entre �os cabeças� do núcleo
familiar. Espera-se que a escola e a universidade, por si sós, sejam capazes de
assegurar uma educação adequada aos filhos. A comunicação interpessoal
em casa, quando muito, circunscreve-se às trivialidades.

Todavia, a comunicação interpessoal e a educação dialógica são
interdependentes e complementares na formação das pessoas. O desen-
volvimento do sujeito autônomo, crítico, cidadão, solidário que resulta
da complementariedade desses dois processos sociais básicos constitui-se
em pré-condição para assegurar o acesso com autonomia à comunicação
mediatizada, assim como às redes informacionais.

AS TICs COMO POTENCIALIZADORAS DA EDUCAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

O ser humano é potencialmente sujeito da comunicação, uma vez
que a mesma envolve processos de troca de informações, seja através de

relações pessoais ou de redes informacionais, as quais se utilizam de sis-
temas simbólicos que possibilitam uma infinidade de maneiras de estabe-
lecer relações comunicativas.

Vale ressaltar que as TICs permitem, além da fala e de gestos, utili-

zar imagens, ícones, textos e outras mídias para efetuar algum tipo de
troca informacional.  Segundo Tompsom (1998) as TICs são
potencializadoras da cultura midiática, a qual está relacionada com de-

terminada visão de mundo, com valores e comportamentos, com a absor-
ção de padrões de gosto e de consumo, bem como com o domínio dos
conglomerados empresariais da comunicação e do entretenimento.

As mediações e as inter-relações que permeiam os sujeitos nesse

mundo sócio-histórico incomensuravelmente complexo, constituem-se em
campos fértis de significados e, à priori, interpenetrado por sentidos sin-
gulares, mas também são redimensionados por processos sociais e por

relações de poder, sendo que essas relações encontram-se imbricadas sob
diferentes concepções de dinâmica social.
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Sabemos que o poder dos conglomerados intervém no tipo de infor-
mações e nas formas de comunicação entre as pessoas, bem como no aces-
so às mesmas. Percebemos que existe um limite tênue entre o real e a ficção

induzidos pelos sistemas de simulação proporcionados pelas TICs, porém,
analisamos, que em todo sistema homogêneo e controlado, existe uma
dialética interna, compreendida por Santos (2000) como uma outra lógica

que acontece em cada fragmento dos processos sociais, ou seja, onde estão
as fissuras da cultura midiática capazes de criar novas formas de fazer co-
municação através de diferentes interesses e perfis, os quais estabelecem

contratos sociais implícitos à hegemonia do mercado. Essa dimensão mos-
tra a debilidade e a ineficiência da cultura midiática hegemônica e da polí-
tica de mercado, pois essa dialética é gestora de uma solidariedade em esta-

do nacional, cuja federação de lugares é também nacional.

Desta forma, mecanismos de percepção a lógica interna, enquando
gestora de processos dinâmicos, são essenciais à constituição da própria

identidade. Giddens (2002b, p. 9), reforçando a intenção de Santos, enfatiza
o surgimento de �novos mecanismos de auto-identidade que são constitu-
ídos pelas instituições da modernidade, mas que também a constituem.�

Nesse sentido, os sujeitos de diferentes classes sociais constróem

suas próprias histórias, passivas ou ativas, mas que de alguma forma são
significativas, pois nelas introduzem e projetam novos sentidos, criando
e se identificando com e na cultura própria de seu contexto, uma vez que

essa cultura �identifica os grupos humanos inter-relacionados no espaço
e encadeados no suceder das gerações� (MARQUES, 1988, p. 126), res-
peitando o  o  o  o  o espaço como sendo uma instância da sociedade que contém e

é contida por outras instâncias sociais, econômicas e políticas. Dessa for-
ma, o espaço não é composto apenas pelos objetos geográficos naturais e
artificiais que formam a natureza, mas sua essência está diretamente re-

lacionada com o social.

O espaço é uma estrutura social dotada de um dinamis-
mo próprio e revestida de uma certa autonomia, na me-
dida em que sua evolução se faz segundo leis que lhe são
próprias (SANTOS et al., 1988, p. 15).
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O conceito de espaço está relacionado ao espaço-sociedade que se
faz essencial sob a ótica do todo e dos sistemas, ou seja, o espaço interage
em um conjunto de instâncias (economia, política, cultura), agindo

dialeticamente como continente e conteúdo e, a     �reconstituição dos es-
paços tem uma substância científico-tecnológica informacional. Não é
nem meio natural, nem técnico. A ciência, a tecnologia e a informação

estão na base mesma de todas as formas de utilização e funcionamento
do espaço [...]� (SANTOS, 1996, p. 51).

Por outro lado, vinculado às discussões da Inteligência Coletiva1 e dos

processos virtuais, enquanto latência e potencialidade, Lévy (1998) consi-
dera que os espaços do saber, da inteligência e do saber coletivos, não supri-
mem os outros espaços, mas aglomera-os. Estes espaços associam-se ao es-

paço estrutural, que, por sua vez, representa o sistema complexo e sua evolu-
ção se dá nas estruturas (geográficas, produtivas, rentáveis, consumistas,
classes, de saber entre outras) de uma sociedade formada por sujeitos coleti-

vos. Destarte, estes espaços, por intermédio de aprendizado recíproco, das
trocas, das mediações e das TICs são capazes de reinventar o laço social.

Compreendemos que o espaço banal ou espaço vivido, como deno-
mina Santos (2000) traz a condição de criação de uma solidariedade ho-

rizontal interna � dialética interna �, acolhendo diferentes interesses. Para
Marques (1999) os novos espaços de saberes emergentes em circulação,
da associação e das metamorfoses das comunidades pensantes, são po-

tenciais ao devir dos sujeitos da comunicação, das ressonâncias entre os
sujeitos de diferentes lugares do mundo através das TICs.
Complementando as possibilidades das TICs, Lévy (1998) acredita que o

espaço do saber agrega inteligência e saberes coletivos, aliadas a velocida-
de da evolução tecnológica digital, criando novos saberes, técnicas e
tecnologias que potencializam o ciberespaço.

Percebemos que a racionalidade que se impõe como absoluta na cul-

tura midiática sempre deixa uma abertura que possibilita a criação de

1 Inteligência coletiva é entendida como uma inteligência distribuída e valorizada, coordenada
em tempo real, que pode resultar em uma mobilização efetiva de um coletivo.
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novos espaços, porque o movimento que procura, exaustivamente, indu-
zir o modelo capitalista é o mesmo que, historicamente, deixa espaços
que podem ser criativos a novas relações e formas de fazer educação e

comunicação. Para Guattari (1988) esses processos funcionam como uma
espécie de fissuras e que por meio destas, é possível o envolvimento do
coletivo social, mobilizado pelas tessituras de interação inerentes aos pro-

cessos comunicativos e educacionais.

Valle (2000, p. 99), destaca que há multiplicidade de espaços e de
tempos, férteis à criação, de forma que,

para criticar a lógica identitária tradicional, aquela que
pensa o ser como total permanência, precipitando o ser,
nosso pensamento sobre o ser, o perdemos naquilo que,
igualmente, o ser jamais pode ser totalmente: a
impermanência, a total indeterminação.

A pluralidade é um aspecto essencial para contemplar a complexida-

de nas relações sociais. Os múltiplos espaços-tempo definidos por Valle
(2000), espaço banal esboçado por Santos, espaço de saber definido por
Lévy (1998), devem ser compreendidos à constituição de uma nova lógica

instituinte, em que o coletivo através da solidariedade, da ética, dos sabe-
res, das práticas sociais e de múltiplos entrelaces, fundam as possibilidades
de diferentes formas de comunicação entre os homens, sujeitos potencial-

mente interativos nos processos midiáticos de qualquer parte do mundo.

Os novos espaços que permeiam as comunidades epistêmicas ensejam
a criação, a fim de que o indivíduo seja capaz de autocriar-se e dar senti-
dos à existência do coletivo. Assim, as TICs podem auxiliar a busca de

novos sentidos para estabelecer práticas comunicativas potencializadoras
nas redes de relações, sendo que estas comportam as vivências e a
multiplicidade de linguagens.

Dessa forma, as comunidades epistêmicas são capazes de articular
linguagem verbal e não verbal (nelas inclusa a oral, escrita, gestual, digi-
tal etc.), de imprimir sentidos e significados às informações, de

redimensionar a aprendizagem através de um processo horizontal, de
mediar a tessitura dos saberes historicamente construídos pelo coletivo,
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de estabelecer e alargar os entrelaces comunicacionais virtualmente e de
desencadear ações coletivas e individuais.

Hoje emergem �novas concepções de vida, conhecimento e arte; avan-

ços de novos tipos de ciência e tecnologia que transcendem a racionalidade
e a política vigente e hegemônica� (LINHARES, 2001, p. 165). Assim
conquistar outros espaços, significa ultrapassar a linearidade e combinar

diferentes formas às ressonâncias entre educação e comunicação.

O caráter potencialidador das TICs está no movimento que elas
podem desencadear nas práticas sociais, culturais, administrativas, peda-
gógicas, didáticas entre outras. Segundo Marques (1999, p. 121), ao mes-

mo tempo que a dinâmica do mercado empreende na racionalização do
sujeito, abrem-se

novos espaços: dos saberes emergentes em circulação, da
associação e das metamorfoses das comunidades
pensantes, produzindo, cada qual seu mundo virtual [...],
suas realidades potenciais, das quais participam mun-
dos heterogêneos, eles mesmos heterogêneos e múltiplos,
sempre em devir, pensantes.

As possibilidades das TICs geram inquietações àquelas velhas refle-
xões paradigmáticas racionalistas e dogmáticas, as quais na

contemporaneidade convivem lado a lado com alternativas práticas da
vida do homem neste mundo hipertextual, prenhes de dialética criadora.
Hoje, a educação, formal ou não formal, e a comunicação estão aliadas às

mudanças e as necessidades de abranger espaços diferenciados para a pro-
dução de informações através de saberes e conhecimentos mais críticos
advindos de realidades sociais diferenciadas.

Trabalhar, viver, conversar fraternalmente com outros
seres, cruzar um pouco por sua história, isto significa,
entre outras coisas, construir uma bagagem de referênci-
as e associações comuns, uma rede hipertextual unificada,
um contexto compartilhado, capaz de diminuir os riscos
de incompreensão (LÈVY, 1993, p. 72-73).

As tecnologias criadas pelo homem atuam como elementos históri-
cos que vêm possibilitando a transformação dos atores sociais e,
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consequentemente, do contexto social, político, econômico, educacional
onde estão inseridos. E neste contexto é inegável a convivência da Internet,
do livro, da televisão, do artesanato e de outras invenções históricas de

cada cultura.

Cada dinâmica cultural se expressa entre o processo social da vida e
o sentido desse processo, ou seja, esse significado é constituído por �uma

variedade de fenômenos e (atribuído) a um conjunto de interesses�
(THOMPSON, 1998, p. 165) próprios de cada dinâmica social e das
formas simbólicas dessa dinâmica, pelas quais os sujeitos se expressam

por meio de técnicas e de tecnologias e procuram entender a si e aos
outros.

Desta forma, o processo cultural pode ser pensado como a organiza-
ção das representações na prática através de grupos sociais concretos,

valorizando a diferença como signo da cultura, para que as pessoas pos-
sam exprimir suas identidades, seus próprios significados, por meio de
uma lógica própria de cada coletivo social, bem como respeitar os modos

plurais desta lógica, as quais situam a decifração da própria lógica social.

Nesse sentido Thompsom (1998) destaca quatro concepções de cul-
tura: a concepção clássica entendida como processo de desenvolvimento
intelectual ou espiritual;2 a concepção descritiva como conjunto de cren-

ças, valores, costumes, convenções, hábitos, ideias, práticas, instrumen-
tos e materiais próprios de um período histórico;3 a concepção simbólica
onde os fenômenos simbólicos e o estudo da cultura estão interrelacionado

à interpretação de símbolos e da ação simbólica;4 e a concepção estrutu-

2 Essa concepção define que �cultura é o processo de desenvolvimento e enobrecimento das
faculdades humanas, um processo facilitado pela assimilação de trabalhos acadêmicos e
artísticos e ligado ao caráter progressista da era moderna� (THOMPSON, 1998, p. 170).

3 Concepção que busca a �comparação, classificação e análise científica desses diversos
fenômenos [...] que são (concebidos) pelos indivíduos enquanto membros de um grupo ou
sociedade� (THOMPSON, 1998, p. 173).

4 Aqui cultura é entendida como �padrão de significados incorporados nas formas simbólicas,
que inclui ações, manifestações verbais e objetos significativos de vários tipos, em virtude dos
quais os indivíduos comunicam-se entre si e partilham suas experiências, concepções e crenças�
(THOMPSON, 1998, p. 176).
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ral que discute sobre os fenômenos culturais, os quais podem ser entendi-
dos como formas simbólicas em contextos estruturados; e a análise como
estudo da constituição e da contextualização social dessas formas.5

Para Hall (2001) a contemporaneidade cede lugar ao sujeito
descentrado e despojado de uma identidade fixa, destaca que a centralidade
da cultura não pode ser concebida como um acúmulo de saberes e proces-

sos, mas sim enquanto expansão, associação e penetração na vida dos
sujeitos. Complementando a idéia de Hall (2001), Lévy (2001) acredita
que encontramo-nos em uma sociedade móvel, onde a mobilidade per-

passa a ideia de móveis para a extensão e, nesse sentido o centro é um nó
de fluxos e a periferia representa as zonas de difíceis acessos, mas possí-
veis de interconexão se houver alteração nos padrões de significados das

formas simbólicas, as quais incluem ações e manifestações significativas
ao sujeito, em prol dos processos comunicativos para partilhamento de
experiências e saberes.

Segundo Castels (1999, p. 22), a partir de

[...] um novo sistema de comunicação que fala cada vez
mais uma língua universal digital tanto está promoven-
do a integração global da produção e distribuição de
palavras, sons e imagens de nossa cultura, como perso-
nalizando-os ao gosto das identidades e humores dos
indivíduos. As redes interativas de computadores estão
crescendo exponencialmente, criando novas formas e
canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo
tempo, sendo moldadas por ela.

Para Marques (1995, p. 26), �o gênero humano se autoconstitui em

sociedade� e na organização desta sociedade criam-se estruturas de pen-
samento de ação que devem ser consideradas no mundo da vida, onde,
por transcenderem os interesses dos atores individuais, geram estruturas

que autonomizam o sistema e possibilitam as interrelações, sem a perda
da identidade e continuidade. Isso acontece em todas as instâncias da

5 Concepção que �dê ênfase tanto ao caráter simbólico dos fenômenos culturais como ao fato
de tais fenômenos estarem sempre inseridos em contextos sociais estruturados� (THOMPSON,
1998, p. 181).
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sociedade, pode ser na educação, na comunicação, na política, na econo-
mia e em outros processos humanos.

Esses processos oferecem condições para que ocorram as ações coti-

dianas, pois neles encontramos o sentido da pertença social e do
interrelacionamento entre as pessoas através das necessidades de articu-
lações no mundo da vida, acarretando na criação de novas formas de

pensar a tríade educação-comunicação e contemporaneidade.

(IN)CONCLUSÃO

Consideramos que o surgimento e o desenvolvimento dos meios

de comunicação desencadearam, nestas últimas décadas, um impacto
social, cultural, econômico e educacional, uma vez que ocupam lugar
central na sociedade contemporânea, devido algumas de suas caracte-

rísticas: velocidade de transmissão; modernização das tecnologias ele-
trônicas, informáticas e telemáticas; possibilidade da recepção de ima-
gens e informações em tempo real e, principalmente a interatividade

que as mesmas têm concebido entre pessoas de diferentes lugares do
mundo.

Assim, pensar na relação educação e comunicação, na sociedade con-
temporânea, passa por questões profundas relativas ao ser humano. Su-

jeito da prática, que

[...] por conseguinte, sua atitude diante da práxis impli-
ca numa consciência do fato prático, ou seja, certa
integração numa perspectiva na qual vigoram determi-
nados princípios ideológicos. Sua consciência da práxis
está carregada ou penetrada de idéias que estão no am-
biente, que nele flutuam e as quais, como seus miasmas,
ela aspira (VÁSQUEZ, 1968, p. 9).

Desta forma, a práxis deste sujeito é entendida por dois momentos:
um momento propriamente laborativo; e um momento existencial, ou

seja, pela busca do reconhecimento.
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Estes dois momentos perpassam, segundo Santos (2000), às possi-
bilidades que o espaço fluído oferece, ou seja, em toda práxis humana
existe um movimento dialético interno, o qual traduz em ação e criação o

reconhecimento do sujeito como �ser� da comunicação e da educação.
Comunicação e educação como processos intencionais, conscientes e so-
ciais, que buscam, neste ensaio, resgatar o espaço vivido, o espaço hori-

zontal e solidário.

Neste sentido, o caráter potencializador das TICs imprime, no con-
texto contemporâneo, prático e existencial,

[...] um novo sistema de comunicação que fala cada vez
mais uma língua universal digital tanta está promoven-
do a integração global da produção e distribuição de
palavras, sons e imagens de nossa cultura como perso-
nalizando-os ao gosto das identidades e humores dos
indivíduos. As redes interativas de computadores estão
crescendo exponencialmente, criando novas formas e
canais de comunicação, moldando a vida e, ao mesmo
tempo, sendo moldadas por ela (CASTELS, 2000, p. 22).

Parafraseando Freire (2000), a educação é um ato comunicativo, que

sintetiza a complexidade da interação entre comunicação e educação. Essa
disponibilização consciente de um mais comunicacional, ultrapassa as
reflexões da educação formal, penetra nos meios de comunicação de mas-

sa, nas formas da cultura midiática, nas potencialidades das TICs, e nos
processos sociais coletivos, criando novos espaços onde a dialética inter-
na é capaz de apontar novas discussões e criações para um bem-estar de

todas as classes sociais.

Sabemos que há os grandes conglomerados que tentam centralizar
as informações, o dinheiro e o poder, mas é no sistema periférico, segun-
do Levy (2001), que acontecem as heterogeneidades, flexibilizando e su-

portando as contradições, os quais possibilitam a evolução do contexto
social e ajudam a proteger a essência da criação humana. Nestes espaços
criativos, inerentes a dialética interna, se percebe as relações tensivas do

sistema periférico e a produção de conteúdos, que são essencialmente
conteúdos educacionais e comunicativos, os quais definem a dinâmica
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cultural expressa entre o processo social da vida dos sujeitos e o sentido
desse processo no coletivo.

Percebemos este cenário permeado de eventos singulares, no qual os

interstícios da contemporaneidade, adentram as complexidade dos arte-
fatos culturais, abrindo espaços para o devir dos sujeitos existenciais.

Devir tem mil formas, mil folhas, mas o ser não sofre a
menor dispersão: se eu pudesse reunir numa vasta cole-
ção todas as imagens do ser, todas as imagens múltiplas,
cambiantes, que, apesar disso, ilustram a permanência
do ser, a arvore rilkeniana haveria de abrir um grande
capítulo no meu álbum de metafísica concreta
(BACHELARD, 1988, p. 242).
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