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RESUMO 

 

A comunicação é diálogo, e é sem dúvida algo inerente à vida humana. Pretende-se, 
nesta dissertação, esboçar uma análise sobre como a educação e a comunicação, 
como fenômenos humanos, contribuem com a construção da cidadania na 
sociedade midiática, cheia de tecnologias. Ao longo do texto, faz-se um estudo 
teórico acerca da sociedade contemporânea, sua concepção, suas possibilidades e 
seus desafios. Procura-se, também, entender o cidadão do mundo no contexto 
tecnológico, midiático, assim como a questão da não inclusão digital. Perceber como 
se dá a concepção da cidadania e dos direitos humanos para o ser humano, na 
sociedade midiática, é fundamental para o empoderamento do cidadão. Finalmente, 
é interessante perceber que a comunicação, a educação e a cidadania tem uma 
relação intrínseca, numa linha tênue que as colocam em campos distintos, porém 
num mesmo patamar de importância na vida dos seres humanos. Espera-se que 
esta análise possa constituir elementos norteadores para novos olhares e apontar 
caminhos para os campos da Comunicação e da Educação. 
 
Palavras-chave: Tecnologias. Mídia. Relações Sociais. Formação. Cidadania. 
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ABSTRACT 

 

The communication is dialogue, and is definitely something inherent in human life. It 
is intended, in this paper, sketch an analysis of how education and communication as 
human phenomena contribute to the construction of citizenship in the media society, 
full of technology. Throughout the text, it is a theoretical study on the contemporary 
society, their design, their possibilities and challenges. Wanted also understand the 
citizen of the world in the technology, media, as well as the issue of non-inclusion. 
Realize how is the concept of citizenship and human rights for humans, the media 
society, is key to citizen empowerment. Finally, it is interesting to note that 
communication, education and citizenship is an intrinsic relationship, a fine line that 
put them in different fields, but in the same level of importance in the lives of human 
beings. It is hoped that this analysis can provide new insights for guiding elements 
and point the way to the fields of Communication and Education. 
 

Keywords: Technology. Media. Social Relations. Education. Citizenship. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



9 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Ilustração 1: Quadro reflexivo: construção da cidadania (GOIÂNIA, 2011) ............. 46 

 



10 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CDI Comitê para Democratização da Informática 

CGI.br Comitê Gestor da Internet no Brasil 

DUDH Declaração Universal dos Direitos Humanos 

FAO Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

MEC Ministério da Educação 

ODM Objetivos do Desenvolvimento do Milênio 

ONG Organização Não Governamental 

ONU Organização das Nações Unidas 

PCN Parâmetros Curriculares Nacionais 

PNAD Pesquisa Nacional por Amostra em Domicílio  

PNEDH Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

TIC Tecnologias da Informação e Comunicação 

UNIC Centro de Informações das Nações Unidas 

 

 



11 

SUMÁRIO 

 
 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 12 

 

CAPÍTULO I - CONTEMPORANEIDADE ............................................................................. 15 

1.1 Concepção, possibilidades e desafios ............................................................ 17 

1.2 “O mundo não é, o mundo está sendo” .......................................................... 21 

1.3 Apartheid digital versus inclusão digital no Brasil ........................................ 26 

 

CAPÍTULO II - CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS ............................................................ 36 

2.1 Cidadania à luz da comunicação ..................................................................... 37 

2.2 Direitos humanos: a contribuição da humanidade no século XX ................. 48 

 

CAPÍTULO III – COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA ............................................... 57 

3.1 A comunicação na centralidade da sociedade midiática ............................... 62 

3.2 Da informação ao conhecimento, uma nova cultura da aprendizagem ....... 69 

3.3 A questão do diálogo entre os saberes comunicação e educação .............. 71 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 77 

 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................. 81 

 

 



12 

INTRODUÇÃO 

 

É notório o quanto as mídias têm ampliado a possibilidade de interação 

social entre as mais diversas culturas e sociedades. Os meios de comunicação, 

cada vez mais presentes no mundo real, têm ganhado força ao aproximar o 

homem das tecnologias e essa relação homem-tecnologia parece um tanto 

intrínseca. 

Isso possibilita-nos inferir que a comunicação, ou os atos comunicacionais, 

são inerentes à concepção e gozo da cidadania, uma vez que a „formação-

aprendizagem‟ humana acontece porque existe a possibilidade de trocar ou discutir 

ideias, de fazer se entender e ser entendido, enfim, de dialogar.  

Assim, o conhecimento vai sendo socialmente apropriado, e, de certa 

maneira, a cidadania vai sendo vivenciada, mesmo que de modo diferente e muitas 

vezes não igualitário em cada sociedade. 

As mudanças socioeconômicas, culturais e políticas que ocorreram nas 

últimas décadas e a necessidade da América Latina ser fortalecida ao contexto do 

novo mundo ampliam, cada vez mais, a necessidade de discutir a questão da 

cidadania.  

A sociedade tem se tornado multidimensional, isso tem requerido uma 

educação para cidadania e requer, também, uma educação para um mundo 

intermediado pela mídia. 

Assim, a formação plena do indivíduo, enquanto cidadão que tem 

consciência e utiliza dos diversos meios (sejam eles midiáticos ou não) para a 

construção e exercício da cidadania (outorgada, concedida ou conquistada) 

perpassa pelo campo da comunicação e é a partir das interações sociais que a 

cidadania vai se constituindo, se delineando. 

É importante lembrar que cada vez mais as tecnologias, as mídias, estão 

acessíveis aos seres humanos e de certa maneira aproximando-os, tornando mais 

propício as interações ou relações sociais, mesmo que ainda exista uma grande 

parte de excluídos destas possibilidades de interações virtuais. 

Portanto, as preocupações que orientam a presente dissertação se agrupam 

na seguinte reflexão: é possível, numa sociedade midiática, cheia de tecnologia, que 

a educação e a comunicação como fenômenos humanos contribuam com a 

construção da cidadania?  
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Buscou-se entender, portanto, quais contribuições a Comunicação (com 

maior ênfase para as mídias) e a Educação (no que tange à formação humana) 

trazem para a efetivação da cidadania plena na Era atual. 

Nessa perspectiva, é importante compreender a especificidade dos aspectos 

comunicativos na relação entre os saberes Comunicação e Educação. Torna-se 

necessário, também, analisar quais desafios a Sociedade Contemporânea tem 

enfrentado no contexto midiático compreendendo o que é real no contexto virtual. E, 

finalmente, importa-se perceber como se constitui a cidadania e os direitos humanos 

neste cenário. 

Portanto, para apresentar a presente pesquisa, o texto foi estruturado em 

três partes: O primeiro capítulo apresenta reflexões acerca da sociedade 

contemporânea. O segundo capítulo aborda cidadania e direitos humanos e no 

terceiro capítulo procura entender comunicação, educação e cidadania. 

No primeiro capítulo, procurou-se compreender a Sociedade 

Contemporânea, seus conceitos, possibilidades e desafios num contexto midiático. 

Também, buscou-se entender como a Comunicação tem contribuído com as 

relações sociais na atualidade, a partir do que é real no contexto virtual e, 

finalmente, entender os aspectos da inclusão digital no Brasil versus a 

exclusão/apartheid digital. 

Para as reflexões no segundo capítulo, estabeleceu-se um aprofundamento 

dos aspectos constitutivos da cidadania e dos direitos humanos, procurando 

entender o cidadão no contexto midiático. Igualmente, procurou-se compreender 

cidadania a partir do viés da Comunicação (as mensagens, informações, 

conhecimentos, todos ingredientes da cidadania).  

Buscou-se compreender, ainda que de modo conciso, de que forma a 

Educação e a o espaço escolar podem contribuir para a efetivação da cidadania e 

dos direitos humanos no Brasil, percebendo, também, quais são os direcionamentos 

das políticas públicas neste sentido. 

Nas reflexões e análises apresentadas no terceiro capítulo, estudou-se como 

se dá a Comunicação na centralidade da Sociedade Midiática, cada vez mais 

tecnológica. Buscou-se elementos que possibilita a compreensão de como a 

Comunicação pode se tornar espaço de força, poder, sociabilidade e interação nas 

relações humanas.  
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Para isso, estabeleceu-se uma investigação em busca do conceito da 

sociedade atual, que tem sido compreendida por muitos como Sociedade do 

Conhecimento. E por fim, procurou-se investigar a relação da Educação e da 

Comunicação trazendo fundamentos para compreender se há diálogo entre estes 

saberes. 

Apresenta-se, nesta dissertação, uma discussão que possa contribuir para 

os debates acadêmicos das duas principais áreas do conhecimento, ora estudados, 

quais sejam: Comunicação e Educação, no que tange à questão da efetivação da 

cidadania na sociedade atual, na também chamada sociedade midiática. 
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CAPÍTULO I - CONTEMPORANEIDADE 

 

“[...] dizer que somos pós-modernos dá um pouco a impressão de 
que deixamos de ser contemporâneos de nós mesmos”.  

Habermas 

 

As características da sociedade atual são marcadas, principalmente, pela 

inovação, criatividade, tecnologia, mídia1, Internet, redes sociais, mídias digitais, 

celulares, enfim, pelas tecnologias midiáticas. Braga; Calazans (2001, p. 17) 

destacam que:  

 
São os objetivos comunicacionais que geram e desenvolvem as 
tecnologias midiáticas, que as direcionam para a ampliação e 
aceleração das comunicações. Não são os meios de comunicação 
que (como invenções de laboratório) direcionam a sociedade, mas é 
esta – por suas metas, problemas e processos – que os determina.  

 
Neste cenário, a comunicação, seja ela pessoal ou empresarial, ganhou 

novos espaços – para além do rádio, da televisão, do telefone fixo, dos meios 

impressos, do „boca-a-boca‟.  

Cada vez mais, muitas vezes de modo instantâneo, a comunicação acontece 

por meio dos celulares, da Internet, nas redes sociais, nos e-mails, nos chats, nas 

teleconferências, vídeos-conferências e webconferências, etc. Isso tem ampliado a 

possibilidade de acesso à informação e, também, possibilita outras situações. 

Para Levy (1999, p. 32), as tecnologias digitais “surgiram, então, como a 

infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de sociabilidade, de 

organização e de transação, mas também novo mercado da informação e do 

conhecimento”. 

Acredita Toschi (2011, p. 02) que a comunicação para os seres humanos é 

fundamental e muitas vezes não nos damos conta disso, conforme explicita no texto 

abaixo: 

 
Não se vive sem comunicação. A comunicação é tão importante na 
vida humana, como é o ar que respiramos. Não vivemos sem ar, mas 
não temos consciência permanente da sua importância, de que o 
oxigênio é vital para nossa vida. Só sentimos falta dele quando ele 
nos falta. O mesmo ocorre com a comunicação. Não do ponto de 

                                            
1
 Mídia é uma palavra aportuguesada da palavra inglesa mass media. Foi incluída no dicionário 

brasileiro a partir da década de 1960. O estudioso McLuhan (1918-1980) é um dos destaques que 
estuda o conceito midiático, principalmente o seu conceito de aldeia global. 
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vista biológico e individual, como é o ato de respirar. Mas como seres 
sociais que somos, a comunicação impõe-se como ato fundamental 
no processo social. Somos comunicativos por natureza e por 
necessidade. 

 
Portanto, respirar ou comunicar são atos inerentes ao ser humano. E na 

sociedade atual, os aparatos tecnológicos disponíveis cada vez mais, com 

velocidades instantâneas, faz com que o ser humano se comunique e respire sem 

muita consciência, dando um tom midiático para a sociedade contemporânea.  

Desse modo, se torna possível afirmar que esta Sociedade é Midiática. Uma 

Sociedade que sente, respira, pulsa e vive em função, de algum modo, da 

tecnologia. Uma tecnologia avançada, com possibilidades inimagináveis outrora.  

A impressão que se tem é que a vida humana e as máquinas estão 

intrinsecamente ligadas. É muito comum ouvirmos a expressão de que a parte 

principal do computador é o cérebro.  

Ou seja, os dispositivos dos computadores, como por exemplo, os 

processadores, as placas-mães, as memórias etc. comumente são comparadas ao 

funcionamento do cérebro humano.  

A esse respeito, Santaella (1997, p. 38) explica: 

 
Se a Revolução Industrial tornou dominante, por todo o século XIX, a 
metáfora da máquina a vapor, a revolução eletrônica viria colocar em 
primeiro plano, na segunda metade do século XX, a imagem do 
computador com todas as metáforas dele derivadas. Entre estas, a 
mais usual é a de que o cérebro é um computador e vice-versa.  

 
De todo modo, as metáforas são aceitas pela sociedade e replicadas sem 

cerimônias. Assim, a sociedade é tecnológica, é, também, midiática. Uma sociedade 

que vive o presente no mundo virtual onde as tecnologias parecem extensões do 

homem. 

A não linearidade das tecnologias tem forçado a sociedade a pensar de 

forma diferente. O que inclui pensar em novos caminhos tanto para a formação 

humana quanto para a comunicação humana. 

Destaca Dowbor (2001, p. 15) que:  

 
[...] tudo indica que não estamos enfrentando apenas uma revolução 
tecnológica. Na realidade, o conjunto de transformações parece estar 
levando a uma sinergia da comunicação, informação e formação, 
criando uma realidade nova, que está sendo designada como 
sociedade do conhecimento. 
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Assim, compreender as possibilidades e desafios no cenário atual é, a priori, 

caminho fundamental para a compreensão dos mecanismos de Comunicação e 

Educação que potencializam a formação humana na contemporaneidade.  

Apesar de toda essa gama tecnológica o que se percebe é que muitos seres 

humanos, ainda, estão aquém das possibilidades de inserção na sociedade 

midiática. Não são todos que têm acesso, e nem todos que têm acesso estão de fato 

contemplados numa visão inclusiva, a usabilidade destas tecnologias não são/estão 

disponíveis a todos. Portanto, muitos são excluídos. 

 

1.1 Concepção, possibilidades e desafios 

 

Muito se tem falado dos tempos modernos, de que a sociedade atual vive 

novos tempos. O que se percebe é que os desafios são enormes, principalmente 

quanto ao uso das tecnologias em praticamente todos os âmbitos e, ao mesmo 

tempo, são inúmeras as possibilidades. 

E as soluções para tais desafios, assim como as possibilidades, podem estar 

distantes da compreensão humana numa primeira aproximação. A sociedade 

possivelmente não vislumbra tais soluções e caminhos, mas as busca, constantemente. 

É perceptível que a sociedade atual vive novas concepções e novas 

oportunidades a cada instante. E aquilo que parece futurista está cada vez mais 

próximo da realidade, assim, o amanhã se faz cada vez mais presente para esta 

sociedade.  

Explica Barbosa (2011, p. 78) que: 

 
Podemos dizer que, nos últimos 20 anos, o mundo passou por 
extraordinárias transformações em função de um estonteante 
desenvolvimento tecnológico. E a comunicação assumiu a dianteira 
desse processo: passamos de um mundo analógico a um mundo 
digital, em que as noções de tempo e espaço mudaram radicalmente. 

 
É interessante entender, em breves palavras, como os “tempos modernos” 

se estruturaram nas últimas décadas, nos últimos séculos. Quais os caminhos que a 

sociedade percorreu até a atualidade? Assim, talvez, seja possível compreendê-la, 

ou não. 

Sabe-se que a modernidade surgiu frente à ruptura do velho com o novo, 

teve início a partir do século XV se estendendo até o final do século XVIII. E isso não 
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significa dizer que aconteceu devido ao tempo e à cronologia apenas. O princípio 

dos novos tempos se deve, principalmente, ao conjunto de transformações que 

envolvem aspectos econômicos, políticos e culturais. 

A Modernidade trouxe inúmeras contribuições para a formação da sociedade 

atual. Por exemplo, as Revoluções Industrial e Francesa favoreceram a mudança no 

modo de vida das pessoas, o capitalismo ganhou força em escala mundial, as 

máquinas substituíram a mão-de-obra, as desigualdades sociais foram mais 

acentuadas dentre outros aspectos. 

A Pós-Modernidade, vivida a partir do século XX, foi o marco de grandes 

desconstruções, contradições, fragmentações, de trocas de valores, do vazio, do 

imediatismo de princípios, de enfermidades, de substituição da ética pela estética, 

do consumo exagerado, das devastações ambientais e grandes Guerras Mundiais. 

Foi também, a sociedade dos grandes avanços tecnológicos e da segregação social. 

Neste contexto, no final do século XX para o presente século, surge a 

Sociedade da Informação, do Conhecimento, da Comunicação, da Tecnologia, da 

Mídia, Midiática.  

Masuda (1982, p. 19), nos anos de 1980, usou o termo Sociedade da 

Informação. De acordo com ele, “é uma sociedade baseada na alta criatividade 

intelectual, onde as pessoas podem desenhar os seus projetos numa tela invisível, 

bem como perseguir e alcançar a sua auto realização”. 

Assim, a Sociedade Contemporânea vai ganhando características diversas, 

uma sociedade marcada cada vez mais por cientistas e especialistas da área 

tecnológica.  

Notadamente, após milhares de anos, a (r)evolução dos códigos e a criação 

das letras, assim como das tecnologias avançadas,  facilitou ainda mais o 

desenvolvimento da comunicação social entre os indivíduos.  

Nos tempos atuais a comunicação entre indivíduos distantes fisicamente 

acontece em tempo real e a cores, de modo cada vez mais surpreendente. O fato é 

que a mídia tem oportunizado grandes contribuições para facilitar esta comunicação. 

De certo modo, é perceptível que vivenciamos uma era sócio midiática. Ou 

seja, uma época em que tudo na sociedade é marcada pela mídia e parece que não 

há como fugir disso.  

Enfim, a comunicação ganha o tom de modo expressivo neste contexto, ela 

tem o poder de influenciar significativamente a vida das pessoas. 
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É preciso que a sociedade tenha condições e elementos para compreender, 

filtrar e coordenar tantas informações e conhecimentos novos que surgem a todo 

instante.  

Deste modo, tornar-se-á importante compreender o que é mídia neste 

contexto. Santaella (2002, p. 44-45), por exemplo, define mídia da seguinte forma: 

 
No sentido mais estrito, mídia se refere especificamente aos meios 
de comunicação de massa, especialmente aos meios de 
transmissão de notícias e informação, tais como jornais, rádio, 
revistas e televisão. Seu sentido pode se ampliar ao se referir a 
qualquer meio de comunicação de massas, não apenas aos que 
transmitem notícias. Assim podemos falar em mídia para nos 
referirmos a uma novela de televisão ou a qualquer outro de seus 
programas, não apenas aos informativos. Também podemos 
chamar de mídias a todos os meios de que a publicidade se serve, 
desde outdoors até as mensagens publicitárias veiculadas por 
jornal, rádio, TV. Em todos esses sentidos, a palavra “mídia” está se 
referindo aos meios de comunicação de massa. Entretanto o 
surgimento da comunicação teleinformática veio trazer consigo a 
ampliação do poder de referência do termo “mídias” que, desde 
então, passou a ser referência a qualquer tipo de comunicação e 
até para aparelhos, dispositivos ou mesmo programas auxiliares da 
comunicação.  

 
Para Setton (2010, p. 14), o conceito de mídia é 

 
Abrangente e se refere aos meios de comunicação massivos 
dedicados, em geral, ao entretenimento, lazer e informação – rádio, 
televisão, jornal, revista, livro, fotografia e cinema. Além disso, 
engloba as mercadorias culturais com a divulgação de produtos e 
imagens e os meios eletrônicos de comunicação, ou seja, jogos 
eletrônicos, celulares, DVDs, CDs, TV a cabo ou via satélite e, por 
último, os sistemas que agrupam a informática, a TV e as 
telecomunicações – computadores e redes de comunicação. 

 
Conceitos, tendências, modismos e novos aparatos tecnológicos surgem a 

todo instante e tudo evolui assustadoramente. E assim, a sociedade vai se vendo 

„obrigada‟ a se (re)adaptar a tudo isso. E é notório que muitas vezes não há tempo 

para absorção de tantas novidades.  

Portanto, percebe-se que na Sociedade Midiática as inovações são 

inegáveis. Também, são inegáveis as fantasias que o ser humano vislumbra frente à 

tecnologia, são tomados por impulsos muitas vezes inconscientes, muitas vezes 

automatizados. Talvez por isso seja possível compreendermos que: 

 
A tecnologia, até a bem pouco tempo, servia simplesmente para 
análise de dados. Agora, temos à disposição diversos recursos como 
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processadores de texto, e-mail, Web browser (navegadores Web), 
banco de dados, softwares para editoração eletrônica, softwares para 
o desenvolvimento de ambientes de estudo virtual etc., [...] 
(MATTAR, 2008, p. 155). 

 
Neste contexto, é perceptível que o indivíduo que não se liga neste aparato 

tecnológico todo, àquele que fica à margem do que ai está disponível, perde espaço 

tanto no mundo virtual quanto no mundo real.  

Portanto, se faz necessário ao indivíduo estar atento a tudo, inclusive 

conhecer as novas linguagens. Estar aberto ao novo sempre, pois o aprendizado e o 

conhecimento se configuram, também, noutro lugar/espaço como explica Mattar 

(2008, p. 127): 

 

Com os sistemas especialistas e a utilização de computadores, que 

nos permitem explorar diversos cenários para a solução de 

problemas, podemos falar de uma nova forma de conhecimento, 

introduzida pela informática, que é o conhecimento por simulação. O 

conhecimento deixa de ser localizado, estático, objetivável, 

territorializável, para se tornar também virtual [...]. 

 
Enfim, compreende-se que os desafios desta Sociedade Midiática são 

enormes. Uma gama de informações, de inovações, que requer indivíduos criativos, 

autônomos e autores de suas próprias vidas.  

Indivíduos que devem, como dizia Freire; Guimarães (1987, p. 10), 

“aprender a escrever a sua vida como autor e como testemunha da história, isto é, 

biografar-se, existencializar-se, historicizar-se”. 

Escrever a própria história, ter capacidade e autonomia2 para decidir os 

próprios caminhos, ter identidade e sentir-se pertencente a uma ação, poder 

contribuir significativamente e historicamente com a construção da própria sociedade 

parece um grande desafio para o ser humano.  

Porém, ao mesmo tempo, tudo isso se torna possível numa sociedade viva e 

ativa, como a Sociedade Contemporânea, ou Sociedade Midiática, em que o que 

impera é sua capacidade de ser criativa, inventiva, inovadora, dinâmica e complexa, 

que conta no cenário atual com sujeitos cada vez mais tecnológicos. 

                                            
2
 “A palavra “autonomia” vem do grego e significa capacidade de autodeterminar-se, de auto realizar-

se, de „autos‟ (si mesmo) e „nomos’ (lei). Autonomia significa autoconstrução, autogoverno” 
(GADOTTI, 2006, p. 13). 
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1.2 “O mundo não é, o mundo está sendo” 

 

A comunicação entre os seres humanos é tão antiga e ao mesmo tempo tão 

atual que, por isso mesmo, é complexa. Freire (1981, p. 47) acreditava que: 

 
[...] as relações que o homem trava no mundo com o mundo 
(pessoais, impessoais, corpóreas e incorpóreas) apresentam ordem 
tal de características que as distinguem totalmente dos puros 
contatos, típicos da outra esfera animal [...]. Estar com o mundo 
resulta de sua abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações 
que é [...]. 

 
Nos tempos mais remotos, os habitantes pré-históricos criaram códigos 

gráficos (desenhos) para registrar eventos da vida do homem, marcar territórios e 

serviu (ainda serve) para as gerações posteriores compreenderem a vida social 

daqueles tempos. 

 
A comunicação diz respeito a um ato comunicativo, a uma 
linguagem, a uma construção, a um sujeito e a uma história, com 
todas as implicações – culturais e políticas – que estas correlações 
produzem. Uma linguagem que não é suporte de mera 
representação do mundo, mas de compreensão de um mundo e 
repleto de sujeitos, que pensam, agem, têm sentimentos e 
relacionam-se entre si. [...] Portanto, pensar em comunicação não é 
apenas pensar um ato que deixa à mostra o diálogo. Pensar a 
comunicação é pensar a construção de espaços comuns 
(BARBOSA, 2011, p. 87-88). 

 
As sociedades foram assumindo novas características e facetas ao longo 

dos séculos e cada geração carrega consigo especificidades e peculiaridades 

próprias em relação ao jeito de se comunicar em cada tempo. Basta estudar o modo 

de comunicar de cada sociedade que se encontrará o modo criativo de cada uma 

para se comunicar por meio dos mais variados registros. 

No Brasil, nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998, p. 

136), um dos documentos norteadores da educação brasileira, encontra-se a 

seguinte afirmação: 

 
[...] a forma como cada indivíduo participa dos processos 
comunicativos varia em função da relação que estabelece entre as 
novas informações e as suas estruturas de conhecimento; da 
capacidade de analisar e relacionar informações; e de uma atitude 
frente à fonte de informações. 

 
Portanto, analisar, interpretar e relacionar informações compõe um conjunto 

de ações que potencializam a capacidade do sujeito compreender o processo de 
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comunicar. É sabido que o ser humano tem descoberto inúmeras formas de se 

comunicar desde a pré-história até os tempos atuais.  

Então, assim como cada indivíduo participa de modo singular nos processos 

comunicativos, no conjunto cada sociedade tem também sua especificidade. Pode 

ser por isso que são encontradas tantas culturas diferentes numa mesma época. 

Sabe-se que cada época vivida foi e é importante para todo esse processo 

evolutivo dos códigos e das escritas humanas até se chegar às tecnologias mais 

complexas.  

Assim como em outros tempos, cada sociedade encontrou seu jeito de 

expressar-se, de comunicar-se etc. Na sociedade atual não é diferente, ela tem 

encontrado modos singulares e interdependentes para se comunicar. E a tecnologia 

tem sido aliada neste processo. 

Conforme afere Toschi (2011, p. 04): 

 
Assim, comunicação refere-se à capacidade de reconhecimento do 
outro. É a busca de relação e de compartilhamento com o outro. É o 
direito de cada um de expressar-se. Daí as tecnologias desta 
sociedade atual serem também chamadas de tecnologias de 
informação, comunicação e expressão. Como seres sociais e 
comunicadores, temos de aceitar nossa interdependência com o 
outro. 

 
E cada vez mais as pessoas têm a possibilidade de acesso à informação, de 

qualidade ou não. O poder da comunicação agora é de todos: a presença das 

tecnologias na sociedade tem transformado o modo de os indivíduos se 

comunicarem, se relacionarem etc. O homem em suas relações sociais está sempre 

em comunicação. 

Desse modo, é interessante perceber que a comunicação midiática tem sua 

importância. Ela contribui dentre outras possibilidades para a convergência de uma 

nova forma de sociabilidade humana. E mesmo que não seja percebida claramente 

pelo sujeito, ela acontece, simples assim. Braga; Tuzzo (2010, p. 10) explicam: 

 
A ligação entre os meios de comunicação de massa e a sociedade é tão 
presente que grande parte dos indivíduos da sociedade não se 
reconhece em uma vida na sociedade moderna sem a convivência com 
os produtos da mídia, independentemente da predileção de veículos. 

 
Como se sabe, a questão da sociabilidade acompanha a humanidade desde 

tempos mais remotos e a sociedade atual pode ter a mídia como forte aliada. 

Entender socialização como inerente à formação humana é fundamental.  
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São a partir de ambientes que promovem à socialização e a criatividade que 

se ampliam as possibilidades do prazer em aprender, uma vez que a motivação é 

um dos elementos que leva o indivíduo a buscar novos conhecimentos. 

O mundo atual está posto. Como sabiamente afirmou Freire (1996, p. 76), “o 

mundo não é, o mundo está sendo”. A sociedade atual vivencia diferentes situações 

e momentos, em cada lugar uma característica peculiar e os povos vão se 

entendendo, se conhecendo e se socializando. 

Assim, vão se construindo as mais variadas características, muitas vezes 

amparadas pelas tecnologias, que culminam com a construção de um mundo real e 

possível, numa sociedade que tem como marca fundamental o uso das mais 

diversas tecnologias nos mais variados âmbitos. 

Aponta Setton (2010, p. 15) a socialização como propiciadora iminente de 

cultura, e não é à toa, pois ela é responsável por difundir principalmente ideias e 

valores. A esse respeito, assevera: 

 
[...] a socialização é uma dimensão da formação humana propiciada 
por instâncias produtoras de cultura e tem como tarefa primordial a 
transmissão de ideias e valores. Os sistemas educativos dos grupos, 
as estratégias e práticas de socialização daí decorrentes 
expressariam uma visão de mundo, seriam responsáveis pela 
difusão ou condenação de sistemas de valores comportamentais. 

 
Na atualidade, cada vez mais, a socialização virtual acontece. Já não se 

„transmite‟ valores, culturas, moda, modismos, etc., como antes, de pai para filho, 

nas relações com a Igreja, na escola por meio dos livros e orientações dos 

professores, por exemplo.  

É possível encontrar informações de diversos tipos, conhecimentos, 

entretenimentos, a cultura de diversos povos e sociedades, em épocas distintas, por 

meio de um click, ou seja, basta acessar a Rede Mundial de Computadores, a 

Internet. 

A comunicação instantânea é a ordem do dia! Na maioria das vezes, muito 

rapidamente, é possível falar com qualquer pessoa, em qualquer canto do planeta. A 

sensação é que não se entende mais como as sociedades de algum tempo atrás se 

comunicavam.  

O uso de computadores, dos tablets, dos smarthfones dentre outros, nos 

últimos anos, utilizando a Internet, e-mails, chats e redes sociais para comunicação 

se tornou tão comum que parece que não sabemos nos comunicar de outro modo.  
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Tudo isso está ligado à questão cultural (que vai se modificando/ 

transformando a partir do contato com outras culturas), ao desenvolvimento e 

avanço acelerado das tecnologias, à formação dos indivíduos neste contexto, e aos 

aspectos comportamentais da sociedade adquiridos ao longo dos últimos anos. 

Peruzzolo (2006, p. 181) explica que: 

 
Quando falamos de cultura da mídia, falamos de modos relacionais 
que são consagrados como modelos de relacionamento com o outro, 
como modos de ser, de fazer, sentir, pensar e crer, aceitos e 
ajustados para o estabelecimento e desempenho da vida social 
humana, que tem nos meios de comunicação social sua força de 
aglutinação e dinamização. 

 
Assim como a cultura de um povo é passada de geração em geração, é 

notório que essa cultura „digital‟ vai se transformando na medida em que a formação 

dessa sociedade vai ganhando novos valores, novos olhares, novos caminhos e 

outras tecnologias.  

Acredita Barbero (2006, p. 15) que tanto a comunicação quanto a cultura, 

juntas, constituem o cenário de uma retomada da dimensão simbólica da política, ou 

seja, de sua potencialidade de criar vínculos entre as pessoas.  

 
[...] a comunicação e a cultura constituem hoje um campo primordial 
da batalha política: estratégico cenário que exige que a política 
recupere sua dimensão simbólica – sua capacidade de representar o 
vínculo entre cidadãos, o sentimento de pertencer a uma 
comunidade – para enfrentar a erosão da ordem coletiva.  

 
A sociedade atual vivencia justamente este momento de novos valores: 

familiares, econômicos, sociais, religiosos, ambientais, etc. Deste modo, cada vez 

mais, surgem questionamentos do tipo: como será o futuro próximo das relações 

sociais? E a próxima geração, saberá qual é o verdadeiro sabor de um bom bate-

papo presencial? Possivelmente não, o que se percebe é que a sociedade atual tem 

mudado um pouco esse jeito de se relacionar.  

A percepção é que falar utilizando o espaço virtual é menos vergonhoso, 

mais fácil de encarar algumas situações que de modo presencial, no qual pode 

haver estranhamentos.  

Por outro lado, é possível que se apropriem de outros modos de se 

comunicar diferentes, agradáveis e até divertidos. E isso é ampliado pelo acesso às 

Tecnologias da Informação e Comunicação. 
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O relacionamento humano, num contexto tecnológico assim, pode contribuir 

para novas formas de intervenção no mundo. Como dito, uma sociedade marcada 

por novos momentos, novos valores e novas linguagens pode ajudar o ser humano a 

se perceber num contexto de possíveis mudanças e talvez irremediáveis. 

Mas, como intervir de modo a transformar? É possível? Talvez fosse preciso 

que o indivíduo desenvolvesse com mais habilidade sua capacidade de intervir de 

fato em seu destino.  

E se essa capacidade tiver como aliada a autonomia e a criticidade 

cotidianamente a intervenção tem forte possibilidade de ser transformadora e 

integradora de novas linguagens (BARBERO, 2006). 

Então, o que se sabe é que a Sociedade Midiática vivencia um cenário 

oportuno e pode se tornar um espaço interessante e concreto para a construção de 

identidade autônoma do ser humano.  

Portanto, é preciso expandir a consciência humana acerca das características 

da sociedade atual. Ou seja, é preciso ter a compreensão de que sujeitos cada vez 

mais incluídos, conscientes e críticos juntos podem transformar a realidade.  

De acordo com o texto dos PCN (1998, p. 137):  

 

O domínio da tecnologia só faz sentido quando se torna parte do 
contexto das relações entre homem e sociedade. Assim, ela 
representa formas de manutenção e de transformação das relações 
sociais, políticas e econômicas. 

 
Neste contexto, torna-se necessário a compreensão de que os aparatos e 

ferramentas tecnológicas têm possiblidades de contribuir significativamente com a 

construção de novos conhecimentos, bem como favorecer a compreensão e 

exercício da cidadania (RODRIGUES, 2007). 

Como exemplo prático e real desse tal „poder social‟, ou seja, o poder de 

transformação que a Sociedade Midiática possibilita, pode-se destacar os protestos 

ocorridos nos últimos anos nos países do Oriente Médio e no Norte da África.  

Os protestos do „mundo árabe‟ se tornaram mundialmente conhecidos como 

Primavera Árabe3 e tiveram nas redes sociais, na Internet, uma forte aliada. A 

Internet favoreceu, principalmente, a divulgação e mobilização do movimento, o que 

                                            
3
 Protestos no mundo árabe em 2010-2012, uma onda revolucionária de manifestações locais e 

protestos ocorridos no Oriente Médio e no Norte da África. O uso das mídias sociais, na Internet, 
impulsionaram os movimentos contra a ditadura nos países árabes para, divulgação, mobilização e 
realização de manifestações diversas para acabar com a censura e repressão nestes países (ALVES, 
2012). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Onda_revolucion%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Protesto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oriente_M%C3%A9dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte_da_%C3%81frica
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ampliou a compreensão do que estava acontecendo e, consequentemente, 

aumentou o número de adeptos às manifestações. 

Outro exemplo concreto do poder da mídia, para divulgação, mobilização e 

manifestações que buscam a transformação da realidade no contexto atual, é o caso 

do Occupy Wall Street4, um movimento que tem ganhado adeptos e simpatizantes 

nos Estados Unidos ao denunciar repúdio às desigualdades sociais. 

Portanto, já é possível perceber as potencialidades e possibilidades que a 

mídia tem para contribuir com uma sociedade mais justa e igualitária. Ainda há muito 

que fazer, sem dúvidas, mas já se despontam iniciativas reais e que tem provocado 

mudanças significativas.  

No mundo árabe, muitos governantes ditadores, detentores de poder e de 

dinheiro, já foram desbancados e muitos países (como a Tunísia e o Egito, por 

exemplo) vivem um momento de (re)construção da arquitetura, da política, do social, 

da economia, etc. 

 

1.3 Apartheid digital versus inclusão digital no Brasil 

 

Para compreender a comunicação, em seus diversos aspectos na 

Sociedade Midiática, se faz necessário ao cidadão o contato e uso tecnológico para 

„viver‟ nos tempos atuais, uma vez que se percebe que a periferia criada pela 

tecnologia é enorme.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são parte integrante da 

vida na sociedade atual. A esse respeito, Ferran (2005) acredita que “o uso das TIC 

é condição indispensável para o cidadão que quer fazer parte desta Sociedade e 

não ficar à margem ou ser um sem-teto-digital” (FERRAN, 2005, p. 24).  

Pesquisas do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) apontam que a 

democratização do acesso e uso da Internet deveria ser facilitada para todas as 

pessoas, independentemente de qualquer situação (VOSGERAU, 2012). 

 
A Internet, mais do que transformar o modo como nos comunicamos, 
alterou a natureza de nossas relações sociais. Em sua plenitude, é 
um ambiente que propicia novos locais de encontros e relações 

                                            
4
 O seu início oficial foi em 17 de setembro de 2011, próximo à famosa Wall Street em Nova York. O 

movimento buscou entre outras coisas, por um fim à ganância corporativa, à corrupção e à riqueza 
acumulada no mundo. Enfim, em busca de justiça social e democracia real. Os posts nas mídias 
sociais, na Internet, protestando contra a desigualdade social, foram a base para o início de toda esta 
movimentação (ALVES, 2012). 
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pessoais, transações comerciais e o compartilhamento de 
conhecimentos. Por seu valor, sobretudo social, é essencial garantir 
a existência de uma Internet de todos e para todos. Esse ambiente 
deve estar disponível para o conjunto dos cidadãos, 
independentemente do hardware, do software, da infraestrutura de 
rede, da cultura, da localização geográfica, da habilidade física ou 
mental, da condição socioeconômica ou do nível de instrução de 
cada um (VOSGERAU, 2012, p.19). 

 
Segundo informações no site da Organização das Nações Unidas (ONU, 

2011), a população mundial alcançou a marca dos sete bilhões de habitantes no 

Planeta. Estudos e pesquisas diversas mostram que grande parte dos habitantes 

não tem acesso à moradia, alimentação, transportes, saúde etc. A exclusão social 

existe e afeta bilhões de seres humano em todo o planeta.  

A respeito do significado de exclusão social, Amaro (2000, p. 01) explica 

que: 

 
[...] pode ser considerada essencialmente como uma situação de 
falta de acesso às oportunidades oferecidas pela sociedade aos seus 
membros. [...] a exclusão social pode implicar privação, falta de 
recursos ou, de uma forma mais abrangente, ausência de cidadania, 
se por esta se entender a participação plena na sociedade nos 
diferentes níveis em que esta se organiza e se exprime: ambiental, 
cultural, econômico, político e social. 

 

Explicam Noleto; Werthein (2003, p. 203) que a exclusão vai além da falta de 

recursos econômicos. De acordo com eles: 

 
Parte-se do conceito de que a exclusão não é apenas econômica, 
também produz outras consequências na vida das pessoas. 
Caracteriza-se pela falta de pertencimento social e institucional, falta 
de informação e acesso às políticas públicas, perda do status e das 
referências do mundo do trabalho, determinando a baixa autoestima 
dos sujeitos. A trajetória de exclusão da sociedade formalmente 
constituída é um processo de perda de vínculos familiares e 
comunitários, além da ausência de projeto de vida e de perspectiva. 

 
Então estas pessoas que estão no rol da exclusão social sequer têm acesso 

às tecnologias: conhecimento e uso de computadores e Internet, telefones celulares, 

TV a cabo dentre outras.  

A esse não acesso, seja por falta de recursos financeiros próprios ou por 

falta de investimentos do poder público, o cidadão é denominado de excluído digital 

e faz parte da lista dos que estão no rol da apartheid5 digital. 

                                            
5
 A palavra apartheid surgiu na África do Sul, no século XX, durante o regime de segregação racial 

vivido pela grande maioria da população que foi renegada pelo Governo formado pela minoria branca, 
adotado entre as décadas de 1940 e 1990 (PACIEVITCH, 2009). 
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Também, não é possível impingir apenas ao avanço tecnológico como o 

único responsável pelo aumento da exclusão social. Sabe-se que a exclusão social 

acontece pela falta de recursos econômicos e financeiros, culturais, etc., conforme 

Amaro (2000).  

Mas, é preciso ficar atento, pois as tecnologias podem acentuar a exclusão 

social, conforme explica Guedes (1998, p. 21). Ora, se 

 
[...] de um lado, é sugerido que o aumento do uso de novas 
tecnologias e suas possibilidades interativas irão ampliar a 
participação social. Por outro, evidências iniciais apontam que elas já 
aumentaram a já existente divisão entre aqueles que podem ter e 
fazer bom uso delas e aqueles excluídos pelas barreiras culturais, 
financeiras, educacionais e outras. 

 
No Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), existem pouco mais de 195 milhões de pessoas, conforme Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2011). 

 
Os resultados da pesquisa mostram que, em 2011, 77,7 milhões de 
pessoas de 10 anos ou mais de idade acessaram a Internet no 
período de referência nos últimos três meses. Este contingente 
equivalia a 46,5% do total da população de 10 anos ou mais de 
idade. Em 2009, o número de internautas foi estimado em 67,7 
milhões, representando 41,6% da população-alvo. Nos anos de 2008 
e 2005, estes totais foram estimados em 55,7 milhões (ou 34,7% da 
população-alvo) e 31,9 milhões (ou 20,9% da população-alvo), 
respectivamente (BRASIL, 2013, p. 32). 

 
A pesquisa mostra que a grande maioria da população brasileira ainda vive à 

margem da Sociedade Midiática. O acesso disponibilizado pelo poder público não 

atinge a todos. Os laboratórios presentes nas escolas, nos últimos anos, não são 

suficientes. Muitos brasileiros não têm recursos próprios para adquirir os aparatos 

tecnológicos que possibilitam o acesso ao mundo digital/virtual. 

Além disso, a pesquisa do PNAD 2011 aponta também que 30,5 milhões da 

população é de analfabetos funcionais – pessoas que não conseguem interpretar/ler 

um texto. Um número alto para um país que tem buscado se firmar ou se posicionar 

como país desenvolvido no cenário internacional (BRASIL, 2013, p. 28). 

 
Os avanços das TIC vêm-se refletindo em todo o mundo, embora 
com intensidade diferenciada em função do nível de desenvolvimento 
das sociedades ou de outros fatores (políticos, culturais etc.). Tendo 
em vista o impacto dessas tecnologias como fatores propulsores do 
desenvolvimento econômico e social dos países, cada vez mais se 
torna necessário acompanhar a sua evolução (BRASIL, 2013, p. 28). 
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É sabido que apenas o acesso ao computador e Internet não são garantias 

de inclusão digital. A esse respeito, Cavalcanti; Nepomuceno (2007, p. 09) afirmam: 

 
[...] estar na rede não nos faz, necessariamente, gerar inovação ou 
conhecimento. Colocar um usuário diante de um computador 
conectado não o deixara mais integrado ao mundo moderno – como, 
aliás, temos visto em diversos projetos de Inclusão Digital no Brasil e 
no mundo. 

 
Nos últimos anos temos percebido que o conceito de inclusão digital tem 

ganhado vários sentidos. O termo pode abranger uma série de significados. Há 

autores que acreditam que ter o acesso basta, outros acreditam ainda que ter o 

acesso aliado ao saber usar as ferramentas já significa estar incluso digitalmente. 

Há outros ainda que defendem que é preciso ter o acesso, o manejo e saber utilizar 

de modo consciente. 

O que se sabe é que a garantia do acesso não significa dizer que todos 

estão incluídos. A esse respeito, Salles (2010, p. 17) afirma que inclusão digital “é o 

processo mediante o qual as pessoas obtêm acesso à tecnologia digital e se 

capacitam para utilizá-la de modo a promover seus interesses e desenvolver 

competências que resultem na melhoria da qualidade de sua vida”. 

Seguindo essa compreensão, define-se aqui o conceito de inclusão digital 

adotado no presente texto. Que pode ser compreendida como um processo de 

emancipação humana, uma vez que ser incluído digitalmente não significa ter 

acesso às tecnologias apenas, mas ter, principalmente, capacidade de uso dessas 

tecnologias de modo consciente, que favoreçam a cidadania e maior qualidade de 

vida. 

As iniciativas governamentais não são suficientes para atingir toda a 

população brasileira no processo de inclusão digital. Assim, iniciativas de 

Organizações Não Governamentais (ONG6) surgem com o objetivo de viabilizar o 

acesso e oportunizar aprendizados utilizando as Tecnologias de Informação e 

Comunicação como ferramentas para a construção e exercício da cidadania. 

Como é o caso do Comitê para Democratização da Informática (CDI), uma 

ONG que atua com projetos de inclusão digital com vistas à inclusão social. Que 

pode ser observado em seu site na Internet (CDI, 2013), fundado no Brasil no ano 

                                            
6
 O termo ONG – Organizações Não Governamental, entidade da sociedade civil, conhecida também 

como 3º Setor, surge pela primeira vez nos documentos da Organização das Nações Unidas (ONU) 
no fim da década de 1940 (MEKSENAS, 2002). 
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de 1995. Atualmente, o projeto tem ramificações internacionais, atua em mais 13 

países, sendo a maioria deles na América Latina. 

O CDI é pioneiro na elaboração de projetos de inclusão digital no Brasil e 

América Latina. Atua com slogan: „mais do que computadores, conhecimento que 

transforma‟. Seus projetos pedagógicos são desenvolvidos em parcerias com o 

governo, com a iniciativa privada, e outras iniciativas da sociedade civil, procurando 

valorizar a concepção crítica do cidadão.  

Foi a partir de meados da década de 1990 que o conceito de inclusão digital 

no Brasil começou a ser desenvolvido, quando a Internet chega disponível para 

usuários comuns, ou seja, deixa de ser de uso exclusivo de Bancos e Universidades, 

por exemplo, e passa a ser utilizada em empresas de diversos segmentos e, 

também, nos lares brasileiros.  

Para o CDI, o significado de inclusão digital contempla três aspectos 

fundamentais: acesso, manejo e apropriação das tecnologias. Não basta ter o 

acesso, é preciso saber uso, manusear tais tecnologias. E, para além disso, é 

preciso se apropriar destas tecnologias para transformação da realidade. Ou seja, 

sua compreensão de inclusão digital não se limita à questão da disponibilização, do 

acesso à tecnologia somente (CDI, 2013). 

E nas escolas públicas brasileiras, a usabilidade das Tecnologias da 

Informação e Comunicação como ferramentas cidadã e emancipatória tem sido um 

desafio constante para muitos educadores e gestores, que precisam compreender 

as vantagens de seu uso para uma prática pedagógica a partir de sua realidade, 

como possibilidade para a reflexão crítica e ativa, maior interação social, cultural, 

educacional e ambiental. 

Os próprios PCN (1998, p. 137) apontam o distanciamento e desafios da 

educação escolar brasileira das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 
Embora a realidade nacional esteja longe de corresponder a uma 
sociedade tecnológica, é inegável o fato de que se vive um processo 
irreversível de acelerado desenvolvimento tecnológico, que traz 
consigo mudanças substanciais para a vida em sociedade e nas 
formas do trabalho humano. 

 
E assumem que, praticamente em todos os níveis de ensino, ainda há muito 

que fazer para que as Tecnologias de Informação e Comunicação sejam aliadas no 
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processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 1998). Portanto, é preciso maior 

aproximação entre a educação e as TIC. 

São inegáveis as várias iniciativas governamentais no Brasil com o intuito de 

favorecer esses espaços, como os laboratórios de informática que são instalados 

nas escolas da Rede Pública ampliando o processo de inclusão digital. 

Por exemplo, estudos recentes do Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(VOSGERAU, 2012), dados coletados no ano de 2011, publicado no site do Comitê, 

por meio da “Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da 

Comunicação nas Escolas Brasileiras”, apontam que 92% das escolas públicas têm 

computador com acesso à Internet, e destas, apenas 4% têm o computadores 

instalados em todas as salas de aulas. 

Foram incluídas na pesquisa amostras de 497 escolas públicas municipais e 

estaduais urbanas do País. Participaram desta pesquisa 4.987 alunos, 1.541 

professores, 428 coordenadores e 497 diretores de escolas. Com o objetivo 

identificar o uso e apropriação do computador e da Internet nas escolas públicas 

brasileiras por meio da prática pedagógica docente e da gestão escolar. 

Pesquisas como estas são interessantes e devem ser observadas com 

atenção uma vez que apresentam uma amostra de como acontece, na prática, a 

relação do sujeito com o objeto pesquisado.  

Neste sentido, contribuem com uma análise real do que está sendo 

vivenciado. Por isso mesmo, políticas públicas poderiam ser pensadas a partir de 

leituras de realidades como esta, apresentada pelo Comitê Gestor da Internet no 

Brasil.  

Os dados da pesquisa em questão revela uma interessante radiografia da 

infraestrutura da escola brasileira, um diagnóstico de como a escola vem se 

apropriando do computador e apresentam, também, informações sobre como o 

professor se relaciona com as Tecnologias da Informação e Comunicação em sua 

prática pedagógica. 

Não dá para negar a importância de discussões, reflexões e busca de maior 

envolvimento tanto da gestão escolar quanto dos professores em dar atenção ao 

que está posto. Sabe-se que a escola não é parte externa da sociedade, ela deve 

estar atenta a tudo que acontece uma vez que está inserida neste contexto e torna-

se necessário que, também, esteja imersa. 
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Mostra Vosgerau (2012) que, em média, as escolas têm 23 computadores 

instalados nos laboratórios, sendo 18 em funcionamento, e têm em média 800 

alunos matriculados.  

Como é possível promover práticas pedagógicas abarcando o uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação que possibilitem o envolvimento de 

todos esses alunos em condições como estas? 

Ainda de acordo com a pesquisa do Vosgerau (2012), 81% das escolas têm 

disponível um laboratório de informática, para que todos os alunos, de todas as 

salas de aula, utilizem. Nestes laboratórios 86% têm computadores conectados à 

Internet. Ou seja, os computadores estão disponíveis para as turmas apenas num 

único ambiente, no laboratório da escola, e não nas salas de aula. É preciso 

agendar o uso do laboratório (um para várias turmas). 

O estudo mostra também que 52% das escolas têm uma pessoa que atua 

como auxiliar (monitor) no laboratório de informática. Um profissional 

viabilizador/facilitador do uso do computador que ajuda o professor a utilizar os 

equipamentos, as ferramentas tecnológicas ali disponíveis. 

Esse profissional, o monitor de informática, tem por responsabilidade, 

também, manter os equipamentos funcionando, instalar e atualizar softwares 

diversos, garantir um cronograma de aulas para uso do espaço, dentre outras. 

Geralmente, ele compõe o quadro administrativo da Escola e não o corpo docente, 

pois não há exigência de formação pedagógica ou licenciatura. 

Sabe-se que, muitas vezes, os auxiliares ou monitores destes laboratórios 

de informática são responsáveis, igualmente, por orientar os alunos durante as 

aulas. Isso acontece quando o professor não domina ou não tem segurança quando 

o assunto é o uso da tecnologia. Deste modo, busca-se neste profissional um apoio 

para o uso da ferramenta, podendo focar sua aula nas ações pedagógicas.  

De acordo com a pesquisa de Vosgerau (2012), existe uma grande maioria 

de professores com pouco conhecimento quanto ao uso prático de ferramentas 

tecnológicas. Dos pesquisados, apenas 18% dos professores declaram realizar 

atividades envolvendo as TIC e 7% mencionam o laboratório de informática como o 

local mais frequentado. 

Pelo menos 64% dos professores, entrevistados na pesquisa do CGI.br, 

apontam que os alunos têm mais conhecimento sobre o uso das Tecnologias da 

Informação e Comunicação, sendo este um grande desafio para o corpo docente. 
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Neste contexto, fica fácil imaginar a distância de professores e alunos nos 

laboratórios disponíveis na Rede Pública (VOSGERAU, 2012).  

Nota-se que, a comunicação midiática na relação professor aluno, é um 

assunto pertinente e atual, é preciso inserir o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação de modo efetivo na prática pedagógica, o que contribuirá com a 

inclusão digital da população brasileira.  

Necessita-se, também, quebrar paradigmas. Por exemplo, o de que o 

computador vai substituir o professor. Sabe-se que existem casos em que a 

tecnologia facilita, a partir do uso da mídia, a mediação entre o conhecimento e a 

construção de ideias de alunos e professores.  

Conforme estudos de Prensky (2001), os alunos das últimas décadas são 

„nativos digitais‟. Ou seja, nasceram neste tempo, no mundo das novas tecnologias 

digitais, muitos deles com possibilidade econômica e financeira para o acesso, 

manejo e apropriação. 

Estes alunos, muitas vezes, não sabem o que significa viver sem luz elétrica, 

sem telefone, sem computador, sem Internet e, claro, principalmente, sem os sites 

das redes sociais e os videogames. 

Por outro lado, é possível encontramos inúmeras pessoas tanto no Brasil 

quanto no mundo, mesmo os chamados „nativos digitais‟, excluídas econômica e 

financeiramente de toda esta tecnologia, vivem numa apartheid digital, um abismo 

enorme – estes, em sua maioria, não sabem como ligar um computador, quiçá usar 

os tais sites das redes sociais com propriedade (CDI, 2013). 

Em relação aos professores, sabe-se que a grande maioria ainda não faz 

parte dos „nativos digitais‟ (PRENSKY, 2001). Muitos nasceram bem antes de todo 

esse cenário tecnológico permeado de hipertextos, vídeos no youtube, blogs, 

webquest, etc. E de repente, estão vivendo neste tempo, muitas vezes complexo e 

dinâmico, carregado de incertezas. 

O que se sabe é que muitos professores, ainda, não dominam as 

tecnologias, portanto, não fazem uso das Tecnologias da Informação e 

Comunicação. Existe um mito, um receio, de que as tais tecnologias vão 

ocupar/tomar seus lugares como mediadores entre o conhecimento e o aluno 

(VOSGERAU, 2012). 

Manter-se afastados destes aparatos tecnológicos parece um caminho mais 

tranquilo, mesmo não sendo o mais interessante ou o mais consciente. Entretanto, 
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percebe-se como necessária a mediação do professor entre o aluno, o 

conhecimento e a tecnologia na prática pedagógica, na relação professor-aluno, 

neste processo de construção de conhecimento/saber.  

Neste sentido, não se trata mais de transmitir conhecimento. A esse 

respeito, Masetto (2007, p. 142) destaca o novo papel do professor. Segundo ele, 

 
[...] o professor assume uma nova atitude. Embora, uma vez ou 
outra, ainda desempenhe o papel de especialista que possui 
conhecimentos e/ou experiências a comunicar, na maioria das vezes, 
desempenhará o papel de orientador das atividades do aluno, de 
consultor, de facilitador da aprendizagem de alguém que pode 
colaborar para dinamizar a aprendizagem do aluno, desempenhará o 
papel de quem trabalha em equipe, junto com o aluno, buscando os 
mesmos objetivos [...]. 

 
Existe outro grupo de professores que, por mais que tenham conhecimento 

das potencialidades da Internet, por exemplo, não têm tempo para usar, conhecer, 

preparar, interagir etc., muitas vezes sua jornada de trabalho extrapola os limites do 

corpo e as horas passam num piscar de olhos. Esse provavelmente seja seu maior 

desafio: o tempo, ou a falta dele (VOSGERAU, 2012). 

E outra parte dos professores, aqueles que usam as tecnologias mesmo que 

em menor número, conseguem abrir as fronteiras para ampliar seus conhecimentos, 

acessar e promover uma interação entre o conteúdo de sala de aula com os 

espaços virtuais, junto com seus alunos, amplia a possibilidade de usar uma 

linguagem mais acessível ao mundo contemporâneo (VOSGERAU, 2012). 

Portanto, há de se estruturarem espaços de formação adequados aos 

professores, oportunizar momentos de formação (tanto inicial quanto continuada 

enquanto se atua em sala de aula), favorecendo a compreensão e utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação como suporte mediador para contribuir 

com o processo de construção de um mundo mais justo e igualitário. 

Enfim, a inclusão digital pode ser um caminho de superação da miséria. “[...] 

incluir digitalmente é um primeiro passo para a apropriação das tecnologias pelas 

populações socialmente excluídas com a finalidade de romper com a reprodução da 

miséria” (SILVEIRA, 2003, p. 36). 

Compreende Silveira (2003) que a inclusão social só ocorre se ocorrer a 

inclusão digital, pois o conhecimento tem circulado pelas vias eletrônicas. Assim, ter 

acesso a elas é a possibilidade de ter acesso ao conhecimento, o que nos permite 

conquistar cidadania. 
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Destarte, quanto maior o acesso às tecnologias, com manejo adequado e o 

desenvolvimento de capacidades de uso dessa tecnologia, muito maiores serão as 

possibilidades de a Comunicação e a Educação, juntas, favorecerem qualidade nas 

relações humanas e ampliarem espaços concretos de valorização do sujeito no que 

tange à formação plena do indivíduo.  

Enfim, seguindo este entendimento, para minimizar os impactos nas 

relações humanas, ocasionados pela distância dos indivíduos aos espaços 

midiáticos, inclusive as desigualdades de acesso que provoca a chamada apartheid 

digital no Brasil, é evidente a necessidade de ampliar/maximizar o acesso às mais 

variadas ferramentas tecnológicas.  

Neste sentido, as escolas, sejam elas públicas ou privadas, devem servir de 

locus viabilizador, além da construção do conhecimento, também de espaços de 

inclusão digital e socialização, o que ampliaria em larga escala as possibilidades de 

minimizar a apartheid digital (SILVEIRA, 2003). 

Assim sendo, as Tecnologias da Informação e Comunicação têm 

fundamental importância na formação da sociedade midiática. Portanto, não dá para 

ignorar as ferramentas digitais, os novos espaços comunicativos surgidos a partir da 

Sociedade Contemporânea.  

Para tanto, é compreensível a necessidade de quebra de paradigmas como, 

por exemplo, a de que o aluno sabe mais que o professor quando o assunto é 

tecnologia. É possível que saiba mesmo. Contudo, como sabiamente refletiu Freire 

(1996, p. 23), “[...] não há docência sem discência [...]. Quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender”. 

Viver nesses tempos modernos é, também, viver numa nova concepção de 

sociedade. É importante aprender a linguagem da Sociedade Midiática, de modo 

não linear, entendendo que as redes, as conexões, são fundamentais para ampliar 

horizontes e crescer constantemente como indivíduo e, consequentemente, como 

sociedade. 
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CAPÍTULO II - CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

 

Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este 
direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 
procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer 
meios e independentemente de fronteiras.  

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

Falar de cidadania e direitos humanos na Sociedade Midiática parece um 

tanto delicado, visto que não é assunto pronto e acabado. Conceituar cidadania na 

centralidade da Comunicação é difícil e, às vezes, não parece tranquilo definir uma 

compreensão lógica frente a tantos argumentos. 

É preciso entender o passado mais remoto, passar pelas sociedades 

entendendo-as em suas mais variadas facetas e ainda assim, corre-se o risco de 

não ter claro um conceito que seja definido. Uma vez que “cidadania não é uma 

definição estanque, mas um conceito histórico, o que significa que seu sentido varia 

no tempo e no espaço” (PINSKY, 2005, p. 10). 

 O importante é levantar os elementos que a constitui e suscitar conceitos 

mais próximos de cada realidade, de cada época, para que se possa entender a 

sociedade presente e quem sabe nortear uma compreensão no amanhã. De todo 

modo, ainda assim, é possível encontrar um conceito que seja mais apropriado ao 

presente estudo. 

Discorrer acerca dos direitos humanos parece um pouco mais fácil: o 

discurso está posto; as leis foram sancionadas; e os diversos textos e documentos 

que regulamentam a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), na 

maioria dos países, já estão em vigor.  

Esse é o ponto em questão, estão regulamentados e em vigor. Mas, na 

prática, o que se percebe é que ter leis não adianta, ainda falta muito para uma 

sociedade justa e igualitária com visível equidade. Talvez inviável, frente a cenários, 

na maioria dos países, que não têm a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

como prioridade – na lista de ordem do dia (RODRIGUES, 2007).  

Notadamente é sabido que muitas ações já vêm sendo experimentadas no 

sentido de ampliar olhares para a questão da efetivação dos termos que compõe a 

DUDH. Entretanto, falta talvez uma expansão e dedicação maior por parte dos 

governantes e da sociedade civil como um todo.  Deste modo, este capítulo se 
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propõe investigar como se constitui a cidadania e os direitos humanos à luz da 

Comunicação. 

Pretende-se, também, entender de que maneira a Educação tem contribuído 

como colaboradora de espaços formativos com vistas à formação cidadã, 

objetivando analisar o que tem sido feito, bem como apontar possíveis caminhos 

para uma efetivação da compreensão dos direitos do cidadão na sociedade atual.  

Neste sentido, o presente texto tem por objetivo, também, compreender os 

caminhos da cidadania e dos direitos humanos percorridos há algum tempo até a 

presente sociedade.  

 

2.1 Cidadania à luz da comunicação 

 

Pretende-se compreender as interações que se constituem nos espaços de 

socialização, para maximizar a possibilidade de conceituar cidadania de modo 

adequado à comunicação, nesta diversidade de informações vivida na Sociedade 

Midiática. 

Aproximar-se de uma formulação que traduz a abordagem aqui pretendida é 

um desafio. Para conceituar cidadania a partir do viés da comunicação, no presente 

trabalho, vários estudos teóricos e análises conceituais foram realizados com o 

objetivo de obter uma compreensão mais apurada sobre como a cidadania pode ser 

resultado da comunicação, ou, ainda, como a comunicação pode ser percebida nos 

processos de constituição da cidadania. 

Os estudos sobre cidadania à luz da comunicação possibilitam inferências 

que podem desvelar os espaços constitutivos da cidadania a partir da comunicação. 

Perceber o uso dos meios como instrumentos para o exercício e gozo da cidadania 

nesta pesquisa é um dos passos para esta compreensão.  

Contudo, limitar-se ao uso dos meios impossibilita a percepção de que a 

comunicação é inerente à cidadania. Torna-se interessante, portanto, a apropriação 

de que o conceito de cidadania, de certa forma, se funde com a ação comunicativa, 

longamente discutida e analisada por Habermas (1997).  

Acerca de ação comunicativa, Habermas (1997, p. 418) explica: 

 
[...] chamo ação comunicativa (grifo do autor) àquela forma de 
interação social em que os planos de ação dos diversos atores ficam 
coordenados pelo intercâmbio de atos comunicativos, fazendo, para 
isso, uma utilização da linguagem (ou das correspondentes 
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manifestações extraverbais) orientada ao entendimento. À medida 
que a comunicação serve ao entendimento (e não só ao exercício 
das influências recíprocas) pode adotar para as interações o papel 
de um mecanismo de coordenação da ação e com isso fazer 
possível a ação comunicativa. 

 
Com o intuito de aclarar conceitos constituídos e estabelecidos sobre 

cidadania façamos aqui um breve „tour‟ que aponta para a possibilidade de que a 

comunicação possa ser compreendida muito além de „instrumento‟ entendendo-a 

como meio inerente à concepção de cidadania.  

A respeito da comunicação como meio, Signates (2009, p. 19) acredita que 

„os meios‟ referem-se aos aparatos técnicos para estabelecer o intermédio entre as 

pessoas. Assim, considera-se que „meios de comunicação‟ desempenham a função 

de instituir intermédio entre os grupos sociais.  

 
[...] a noção de comunicação como meio se refere diretamente à 
ideia de que os processos a ela vinculados cumprem um papel de 
intermediação entre distintas áreas que lhe seriam externas. Nesse 
sentido, o pressuposto que funciona nesse uso leva em consideração 
que as sociedades sempre foram constituídas a partir das 
possibilidades de comunicação entre seus membros, mas, com o 
avanço tecnológico e o aumento da complexidade das relações 
sociais, multiplicaram os aparatos técnicos e organizacionais para o 
cumprimento desse papel. 

 
Portanto, para entender a comunicação como meio essencial à cidadania, 

pretende-se aqui realizar um breve estudo histórico desde a Grécia Antiga até os 

dias atuais. O objetivo é analisar, mesmo que de modo conciso, como a 

comunicação, ao longo dos tempos, contribuiu e contribui com a caracterização e 

institucionalização da cidadania em sociedades distintas e tempos diferentes.  

Inicialmente, para falar de cidadania nos importa entender qual é o 

significado de cidadão. Pinsky (2005, p. 09) explica a seguir qual é a definição do 

termo. Para ele, ser cidadão é: 

 

[...] ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante 

a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no destino 

da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis 

e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, 

aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza 

coletiva: o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, 

a uma velhice tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, 

políticos e sociais. 
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Para Cortina (2005, p. 52),  

 
[...] é cidadão aquele que, em uma comunidade política, goza não só 
de direitos civis (liberdades individuais), nos quais insistem as 
tradições liberais, não só de direitos políticos (participação política), 
nos quais insistem os republicanos, mas também de direitos sociais 
(trabalho, educação, moradia, saúde, benefícios sociais em épocas 
de particular vulnerabilidade). 

 
No processo histórico, encontram-se explicações acerca da palavra 

cidadania que advém, a priori, do termo cidadão que surge na Antiguidade, entre os 

séculos IX e VIII a.C.  

 
A palavra cidadania deriva do latim civis (ser humano livre), que 
gerou civitas (cidadania). Cidadania é uma abstração derivada da 
junção dos cidadãos e, para os romanos, cidadania, cidade e Estado 
constituem um único conceito - e só pode haver esse coletivo se 
houver, antes, cidadãos (FUNARI, 2008. p. 49). 

 
Ainda a respeito dos privilégios acerca da cidadania em Roma, Funari (2008, 

p. 66) afirma que: 

 
[...] uma vez obtida, a cidadania romana trazia consigo privilégios 
legais e fiscais importantes, pois permitia ao seu portador o direito e 
a obrigação de seguir as práticas legais do direito romano em 
contratos, testamentos, casamentos, direitos de propriedade e de 
guarda de indivíduos sob sua tutela [...] (FUNARI, 2008. p. 66). 

 
Em Atenas e Esparta, na Grécia, o entendimento tinha relação com a noção 

de igualdade do homem, numa argumentação aparentemente democrática. Sêga 

(2009, p. 10) afirma que “ser cidadão grego significava respeitar as regras sociais 

entre direitos, deveres e obrigações”.  

Neste contexto, conforme Sêga (2009), surgem os lugares de negociações, 

persuasões, de trocas, de relações sociais, econômicas e culturais. Estes lugares 

eram denominados de cidades, compostas por um conjunto de proprietários de 

comunidades rurais.  

Em Atenas e Esparta, na Antiguidade, mulheres, crianças e jovens, 

estrangeiros e escravos não eram percebidos e, tampouco, contemplados nos 

direitos de cidadão e de exercer cidadania. Eram considerados seres incompletos, 

ou seja, não plenos do direito de participação (PINSKY, 2008). 

Portanto, na Grécia Antiga existia um processo de inclusão rígido que 

determinava um contingente inversamente proporcional de excluídos. A 

argumentação era de que as mulheres ocupavam um lugar privado e não tinham 
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capacidade para as atribuições enquanto cidadãs, o mesmo para as crianças e 

jovens, uma vez que eram compreendidos como seres imaturos e, por conseguinte, 

incompletos, em processo de formação (PINSKY, 2008). 

Já os estrangeiros não poderiam usufruir dos direitos de cidadão porque não 

pertenciam àquela cidade, afinal eram forasteiros de nações diferentes. Os 

escravos, subjugados ao poder ilimitado de seus proprietários, eram privados de 

liberdade, eles tinham donos e não possuíam, portanto, a plenitude e legitimidade 

para participar e viver a cidadania, ou seja, não tinham a condição de cidadão 

(PINSKY, 2008). 

Assim, na Antiguidade, o reconhecimento da cidadania era dado apenas aos 

homens que tinham posses, poder e a palavra. Também, deveriam ser filhos de pais 

e mães pertencentes àquela cidade, que era „palco‟ de decisões dos cidadãos.  

Percebe-se, nesse caso, que é possível inferir que a cidadania surge como 

um conceito de sociabilidade, acontecimento e reconhecimento, apenas entre os 

mais abastados daquela sociedade. 

Já em Roma, alguns séculos mais tarde, os conceitos de cidadão, cidades e 

cidadania alcançaram compreensão distinta do entendimento vivenciado pela 

Grécia. Especialmente entre os séculos IV e V, Roma se torna império, 

conquistando outros lugares geográficos.   

Naquela época (entre os séculos IV e V), foi criada a Lei Romana, e quem 

tinha o direito de tomar as decisões era o Estado, na supremacia do Imperador. As 

guerras foram proibidas, a participação do homem nas decisões não era 

democrática, instaurou-se a cobrança de impostos, a pena de morte e o povo teria 

que seguir a religião imposta pelo Rei/Imperador (PINSKY, 2008). 

Neste contexto, o que se percebe é que o homem enquanto cidadão tinha 

direitos políticos e civis em dimensões ou categorias diferentes. Ou seja, nem todos 

tinham as mesmas garantias. Aos patrícios cabia-lhes o título de nobres, com todos 

os direitos garantidos.  

Já aos plebeus, estrangeiros e escravos os direitos eram limitados. Nota-se 

aí, a desconexão entre os termos cidadania, cidade e cidadão conforme se viu na 

Grécia, o Estado era quem determinava as regras, regidas pelo Rei. Aqui se percebe 

a constituição da cidadania como pertencimento geográfico. 

Com o passar dos tempos, principalmente nos séculos XIV e XV, o sentido 

da palavra cidadania, tanto na Grécia quanto em Roma, foi modificando-se. A 
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racionalização, advinda da Grécia, a secularização, a recuperação da consciência 

grega, a negação da divindade (separação da fé e da razão) e a individualização, 

produziram um novo tipo de cidadão, detentor de direitos, proteção do indivíduo 

contra o Estado, a partir do século XVIII (PINSKY, 2008).  

Nos últimos séculos percebe-se uma evolução quanto ao conceito de 

cidadania. Pinsky (2008, p. 10) explica que, 

 
A aceleração do tempo histórico nos últimos séculos e a 
consequente rapidez das mudanças faz com que aquilo que num 
momento podia ser considerado subversão perigosa da ordem, no 
seguinte seja algo corriqueiro, “natural” (de fato, não é nada natural, 
é perfeitamente social). Não há democracia ocidental em que a 
mulher não tenha, hoje, direito ao voto, mas isso já foi considerado 
absurdo, até muito pouco tempo atrás, mesmo em países tão 
desenvolvidos da Europa como a Suíça. Esse mesmo direito ao voto 
já esteve vinculado à propriedade de bens, à titularidade de cargos 
ou funções, ao fato de se pertencer ou não a determinada etnia, etc. 
Ainda há países em que os candidatos a presidente devem pertencer 
a uma determinada religião [...] outros em que nem filho de imigrante 
tem direito a voto e por aí afora. 

 
Entretanto, ainda de acordo com Pinsky (2008), é preciso ter a compreensão 

de que cada tipo de cidadania pertence a uma etapa do processo de 

desenvolvimento civilizatório. Portanto, acreditar numa sequência única para a 

evolução da cidadania em todos os países não seria correto.  

Segundo o autor, os “[...] direitos e deveres distintos que caracterizam o 

cidadão em cada um dos Estados-nacionais contemporâneos” (PINSKY, 2008, p. 

10), e as regas que define quem são ou não titulares de cidadania, seja por 

geografia ou por laços consanguíneos, são distintas. 

Os cidadãos da Inglaterra, entre os séculos XVIII e XX, viveram um 

momento peculiar na construção da cidadania. Com a finalidade de explicar como a 

cidadania se constituiu neste período, Marshall (1967, p. 75) dividiu-a em “três 

partes ou elementos”.  

Para Marshall (1967), primeiro vieram os direitos civis, adquiridos no século 

XVIII; em seguida foram os direitos políticos que surgiram no século XIX; e 

finalmente, foram os direitos sociais, expandidos no século XX.  

De acordo com Marshall (1967), cada um dos elementos tem sua 

importância e aponta que a cronologia em que se deu esta conquista faz grande 

diferença ao se explicar à importância da conquista destes direitos. Primeiro foram 

os direitos civis, seguidos dos direitos políticos e, por último, os direitos sociais.  
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Marshall (1967) explica que a Inglaterra, no século XVIII, vivenciou a fase de 

construção do Estado liberal, com a aquisição dos chamados direitos civis, liberdade 

de expressão, de pensamento, de religião, de igualdade perante a lei, de direitos de 

propriedade.  

Um século depois, viveu-se uma fase de instituição progressiva da 

democracia representativa, com os chamados direitos políticos; e finalmente, no 

século XX, foram institucionalizados os chamados direitos sociais, ou seja, o 

reconhecimento do direito às condições mínimas de instrução, de saúde, de bem-

estar econômico e social. 

Explica Marshall (1967, p. 75) que “o elemento civil, é composto de direitos 

necessários à liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, 

pensamento e fé, o direito à justiça”. Em relação ao elemento político, deve-se 

entender como “o direito de participar no exercício do poder político, como um 

membro de organismo investido da autoridade política ou como um eleitor dos 

membros de tal organismo”. 

Explicando o elemento social, Marshall (1967, p. 75) diz que “se refere a 

tudo o que vai desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao 

direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser 

civilizado [...]”. 

Ao fazer a distinção entre cada um dos elementos, Marshall (1967) explica 

que nos velhos tempos estes direitos estavam fundidos num só. E que separar 

estas partes possibilita estabelecer, no mundo moderno, novas concepções de 

cidadania.  

Marshall (1967, p. 75) procurou resumir o desenvolvimento da cidadania na 

Inglaterra até o início do século XX entendendo que estes elementos contribuem 

para a compreensão de que “cidadania é um status concebido àqueles que são 

membros integrais de uma comunidade”. 

Todavia, para efeito de comparação do processo histórico da cidadania no 

Brasil em relação à Inglaterra, de acordo com esclarecimentos de Carvalho (2010), 

percebe-se que na sequência inglesa a lógica forçava a convicção democrática, a 

base eram as liberdades civis.  

No Brasil, há uma inversão desta sequência, a pirâmide foi colocada de 

cabeça para baixo. Os direitos sociais foram implantados em períodos de supressão 

dos direitos políticos e redução dos direitos civis. Em seguida, vieram os direitos 
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políticos e, por último, os direitos civis ganharam espaço novamente (CARVALHO, 

2010).  

No entanto, conforme analisado pelo autor, a garantia efetiva dos direitos no 

Brasil ainda continuam inacessíveis à maioria da população. A inversão dos direitos 

no Brasil provocou, também, uma visão corporativista dos interesses coletivos. A 

sociedade passou a se organizar para garantir os direitos e privilégios distribuídos 

pelo Estado. 

De acordo com Carvalho (2010, p. 224), nesse modelo, “cria-se uma 

esquizofrenia política: os eleitores desprezam os políticos, mas continuam votando 

neles na esperança de benefícios pessoais” O Brasil, por ser um país que foi 

colonizado por praticamente três séculos (1500-1822), vivenciou várias etapas até a 

democracia. Inicialmente o império dominava e não houve avanços em relação à 

cidadania.  

Durante o Império e a Primeira República (1822-1930), poucos foram os 

avanços, apenas apareceram com mais clareza alguns traços de uma nascente 

consciência de direitos sociais e políticos. As ideias de igualdade não iam muito 

longe, a escravidão não foi tocada (CARVALHO, 2010). 

Explica Carvalho (2010, p. 07), ainda, que os períodos seguintes (1930-

1985), principalmente, a ditadura, durante o Regime Militar, ocorrida entre os anos 

de 1964 a meados de 1980, possibilitou a luta dos cidadãos pelos direitos sociais. A 

(re)construção da democracia no Brasil em 1985 mesmo que de maneira ainda 

tímida, ganhou força.  

 
[...] esforço de reconstrução [...] de construção da democracia no 

Brasil ganhou ímpeto após o fim da ditadura militar, em 1985. Uma 

das marcas desse esforço é a voga que assumiu a palavra 

cidadania. Políticos, jornalistas, intelectuais, líderes sindicais, 

dirigentes de associações, simples cidadãos, todos a adotaram. A 

cidadania, literalmente, caiu na boca do povo. Mais ainda, ela 

substituiu o próprio povo na retórica política. Não se diz mais, “o povo 

quer isso ou aquilo”, diz-se “a cidadania quer”. 

 
Embora as dificuldades enfrentadas pelos cidadãos quanto à garantia e 

exercício da cidadania sejam latentes. Carvalho (2010, p. 7) afirma que “[...] a 

cidadania virou gente. No auge do entusiasmo cívico, chamamos a Constituição de 

1988 de Constituição Cidadã”. 
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Nota-se, porém, que os progressos foram lentos e ainda há um extenso 

caminho a percorrer. O autor ainda esclarece que é provável que não seja possível 

alcançarmos a tão sonhada cidadania plena. Para Carvalho (2010, p. 9), “[...] uma 

cidadania plena, que combine liberdade, participação e igualdade para todos, é um 

ideal desenvolvido no Ocidente e talvez inatingível”. 

A respeito da cronologia da Inglaterra (MARSHALL, 1967) ou a inversão no 

Brasil (CARVALHO, 2010), no que tange à questão dos direitos sociais, civis e 

políticos, sabe-se que não são os únicos modelos que descrevem o 

desenvolvimento da cidadania.  

De acordo com Carvalho (2010), nos Estados Unidos por exemplo, os 

direitos sociais para os sindicatos operários eram considerados vergonhosos para os 

cidadãos. Só mais tarde foram compatíveis aos ideais de cidadania e o cidadão 

pleno passou a ser aquela pessoa que gozava de todos os direitos: os civis, os 

políticos e os sociais. 

O autor considera importante compreender que os caminhos diferentes 

podem afetar o produto final, afeta o tipo de cidadão, por exemplo. Neste sentido, 

torna-se importante a compreensão dos caminhos percorridos em cada época e 

sociedade com vistas a entender o processo de institucionalização da cidadania em 

cada lugar.  

Assim, vale reforçar que as cronologias apontadas tanto por Marshall 

(1967) quanto por Carvalho (2010) são importantes para a compreensão da 

cidadania nos diferentes espaços geográficos quanto à sua legitimidade e seu 

reconhecimento. 

Seguindo esta contextualização, é possível afirmar que o conceito de 

cidadania no Brasil é compreendido como um direito outorgado e imposto pelo 

Estado, e este interfere na conquista e manutenção destes direitos, principalmente 

nos direitos sociais. Logo, como longamente analisado por Carvalho (2010), apesar 

de várias reivindicações e lutas de classe, percebe-se que não ocorreram longas 

batalhas econômicas e políticas em busca dos direitos sociais, civis e políticos no 

País.  

No entanto, frente ao cenário de grandes transformações globais, 

econômicas, sociais, culturais e ambientais, amparadas pela (r)evolução tecnológica 
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em plena Sociedade Midiática, como promover a cidadania entendendo a 

comunicação como ato constitutivo para seu exercício?  

Ou ainda, como perceber a comunicação a partir dos processos instituídos 

(normatizados ou não) da cidadania? 

É notório que a comunicação tem fundamental importância na concepção e 

formação das relações humanas, na medida em que se compreende que a 

comunicação não é apenas um instrumento ou um meio midiático. Portanto, 

entende-se a comunicação como muito mais abrangente que mero instrumento ou 

meio, é mais que isso, ela é primordialmente diálogo. Conforme já defendia Freire 

(1983, p. 45): 

 
Comunicar é comunicar-se em torno do significado significante. 
Desta forma, na comunicação, não há sujeitos passivos. Os sujeitos 
co-intencionados ao objeto de seu pensar se comunicam seu 
conteúdo. O que caracteriza este comunicar comunicando-se, é que 
este é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo.  

 
Consequentemente, a conceituação de cidadania à luz da comunicação 

torna-se cada vez mais complexa na medida em que se torna claro que a 

dissociação dos termos, mesmo sendo de campos teóricos distintos, parece 

inexequível.  

Assim como tratar de comunicação e cidadania de forma isolada se torna 

desaconselhável, igualmente assume-se possível e clara, apesar de serem de 

campos distintos e terem uma linha tênue que as diferenciam, a interdependência na 

relação entre ambas. 

Durante uma das aulas presenciais, expositiva, reflexiva e dialogada entre 

professor e alunos, do Curso de Mestrado em Comunicação, da linha de pesquisa 

Mídia e Cidadania, da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da 

Universidade Federal de Goiás, ocorrida no mês de maio de 2011, a turma realizou 

uma ampla investigação com vistas a compreender como se dá o processo de 

construção de cidadania à luz da comunicação, mediada pelo Professor Doutor Luiz 

Signates. 

Na ilustração 01, abaixo, é possível perceber o resultado do processo 

intelectual e análise coletiva em busca de uma possível concepção de cidadania 

como ação comunicativa, como amplamente defendida por Habermas (1997).  
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Representação esquemática: análise conceitual da cidadania como inerente ao processo de comunicação. 

 

 

 

 

Emancipação 

 

 

Regulação 

 

 

 

 

 

Esquema elaborado durante aula expositiva, reflexiva e dialogada da Disciplina Mídia e Cidadania, do 

Curso de Mestrado em Comunicação da FACOMB/UFG, em maio de 2011. 

Ilustração 1: Quadro reflexivo: construção da cidadania (GOIÂNIA, 2011) 
Fonte: anotações pessoais da autora, 2011. 

 

É admissível estabelecer a ideia de que a comunicação é indissociável da 

compreensão dos aspectos formativos da cidadania. Desse modo, pode-se afirmar 

que a comunicação apresenta-se como um processo humano, que só é possível 

ser entendida como viabilizadora das relações sociais. Uma vez que a 

comunicação viabiliza as relações sociais ela potencializa o empoderamento da 

cidadania. 

Neste entendimento, a comunicação é compreendida como „constituidora‟ do 

desenvolvimento pleno da cidadania, uma vez que ela amplia e favorece este 

desenvolvimento. Talvez aqui seja possível se aproximar de um conceito mais 

adequado à cidadania. 

Mas, o que significa “empoderar”? O que seria viabilizar o empoderamento 

da cidadania?  

Empoderamento é o “processo pelo qual as pessoas, as organizações, as 

comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida, tomam 

consciência da sua habilidade e competência para produzir, criar e gerir seus 

destinos” (RODRIGUES, 2007, p. 114). 

Tensão permanente 

Circulação 
da linguagem 

Acesso 

Produção 

Informação 

Comunicação 
interlocução 

 

Legitimação 
relação social 

Aspecto comunicação da noção de cidadania 

Reconhecimento 
construção da identidade 

É por natureza comunicativa 
(democracia) 

(comunidade) 



47 

Compreende-se, então, que empoderar-se acontece quando o sujeito 

finalmente adquire o poder de assumir, com autonomia, sua vida. O que implica em 

compreender, também, que o „empoderamento‟ contribui com o exercício da 

cidadania e isso pode afetar sobremaneira a sua própria vida (RODRIGUES, 

2007). 

O termo empoderar passou a ser usado fortemente nos movimentos sociais 

de mulheres, na década de 1970, nos Estados Unidos, logo após o termo ter sido 

cunhado no mesmo ano durante os movimentos pelos direitos civis naquele País. 

Naquela época, os movimentos sociais fortaleceram a „auto valoração‟ da raça e a 

conquista da cidadania plena (RODRIGUES, 2007). 

Ainda de acordo com Rodrigues (2007, p. 114), para obter reais 

transformações sociais são necessários o desenvolvimento de processo de pelo 

menos quatro níveis: psicológico, cognitivo, econômico e político. E esse processo 

possibilita às pessoas e comunidades o desenvolvimento de “capacidades para 

pensar criticamente e agir assertivamente”. 

Somente assim, serão possíveis tomadas de decisões horizontais e 

democráticas que resultem na implantação de ações em conjunto. Portanto, 

percebe-se, então, que o processo de empoderamento envolve componentes 

individuais e coletivos, conforme sua origem.  

Ainda de acordo com Rodrigues (2007), o termo empoderar, ou o significado 

de empoderamento, tem sido usado e difundido atualmente por vários países ao 

explicar as ações (ou o conjunto de ações) das pessoas e comunidades no exercício 

de pensar a realidade e criar novas condições dessa realidade.  

Então, conforme Freire (1996, p. 41), o indivíduo ao se empoderar é capaz 

de “assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque é capaz de 

amar”. Um cidadão em pleno exercício de sua cidadania.  

Neste entendimento, a Comunicação é percebida como „constituidora‟ do 

desenvolvimento pleno da cidadania, uma vez que ela amplia e favorece este 

desenvolvimento. A Comunicação tem papel fundamental, se entendida como 

participe, na emancipação e empoderamento do cidadão.  

Finalmente, a Comunicação e o processo social da informação são 

indispensáveis para possibilitar ao indivíduo a construção do conhecimento, assim 

como, o exercício pleno da cidadania. 
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2.2 Direitos humanos: a contribuição da humanidade no século XX 

 

A questão dos direitos humanos vem sendo debatida há décadas por vários 

segmentos sociais, como: a sociedade civil, as instituições governamentais e 

organismos internacionais.  

São mais de 190 Países-Membros da Organização das Nações Unidas 

(ONU) que aderiram à Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), com 

vistas a fortalecer o compromisso de paz destes países com seus povos e nações 

(RODRIGUES, 2007). 

No momento atual, o que se percebe é que o sentido do conceito de direitos 

humanos, assim como a compreensão do que é cidadania, já faz parte da 

concepção da sociedade.  

Entretanto, isso não quer dizer que houve uma significativa mudança de 

comportamento. Mas, é a partir desta mudança que se abre a possibilidade de 

discussão e criação de espaços que contribuem para sensibilizar as pessoas para a 

ação.  

Portanto, percebe-se que são nestas lacunas que a efetivação dos tais 

direitos humanos, impulsionados pela cidadania, ganham força e podem 

contribuir para transformar a sociedade em um mundo de justiça e de igualdade 

de direitos. 

Para compreender o marco histórico dos direitos humanos, de modo 

conciso, bem como compreender sua trajetória até os tempos atuais e ainda como 

têm sido as ações no Brasil para a formação da cidadania ativa (mais que conhecer 

direitos e deveres, sujeitos autônomos e empoderados), façamos um resgate desta 

trajetória a partir do século XX.  

Sabe-se a humanidade vivida no século XX deixou grandes conquistas e 

descobertas para as gerações futuras, inclusive a atual como, por exemplo, a 

energia elétrica, o telefone, a televisão, o computador, a Internet, dentre tantas 

outras.  

Também foi um século marcado por perdas irreparáveis, como as duas 

grandes guerras mundiais que abalaram o mundo de forma significativa. Logo no 

início do século XX, aconteceu a Primeira Guerra Mundial, conhecida também por 

Guerra das Guerras, na qual cerca de vinte milhões de pessoas morreram (UNIC 

RIO, 2011). 
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Já a Segunda Guerra, envolvendo a maioria das nações do mundo, implicou 

no extermínio de pelo menos setenta milhões de pessoas – demonstrando uma 

visão de ser humano descartável: considerado o conflito mais letal da história da 

humanidade (UNIC RIO, 2011). 

Em meio a tanta tristeza global, devido às atrocidades provocadas pelas 

Guerras, o forte desenvolvimento das tecnologias, a sociedade contemporânea, a 

partir do século XX, impulsionou grandes transformações sociais, culturais e 

econômicas: o marco de uma nova era, a era tecnológica. 

Após a Primeira Guerra, foi instituída a „Liga‟ ou „Sociedade das Nações‟ que 

tinha por objetivo a promoção de cooperação da paz e da segurança na sociedade – 

dois elementos aparecem como possibilidades de fundamentação para a garantia da 

paz: igualdade e dignidade – duas concepções que têm a ver com o reconhecimento 

das diferenças e pelo mero fato de os indivíduos serem seres humanos (UNIC RIO, 

2011). 

Contudo, esta iniciativa só ganhou força em 1945, após a Segunda Guerra, 

no momento em que vários países se reuniram para consolidarem a instalação da 

Organização das Nações Unidades (ONU) com vistas a estimular a cooperação 

global e evitar novos conflitos (UNIC RIO, 2011). 

No ano de 1948, participaram da Assembleia-Geral 56 „Estados-nações‟ 

(países) membros da ONU. Destes, 48 aderiram à DUDH que consolidaram uma 

visão contemporânea do conjunto dos direitos humanos, ou seja, os direitos sociais, 

econômicos, culturais, civis e políticos (UNIC RIO, 2007). 

 
Os princípios fundamentais dos direitos humanos enunciados pela 
primeira vez na DUDH - universalidade, interdependência e 
indivisibilidade, igualdade e não discriminação - e o facto de os 
direitos humanos implicarem, ao mesmo tempo, direitos e 
responsabilidades dos responsáveis e dos titulares desses direitos, 
foram reafirmados em numerosas convenções, declarações e 
resoluções internacionais sobre direitos humanos. Hoje em dia, todos 
os Estados-membros da Organização das Nações Unidas ratificaram 
pelo menos um dos nove tratados internacionais de direitos humanos 
e 80% deles ratificaram quatro ou mais, dando assim uma expressão 
concreta à universalidade da DUDH e dos direitos humanos 
internacionais (UNIC RIO, 2007, p. 01). 

 
A DUDH resgata os ideais da Revolução Francesa (Liberdade, Igualdade e 

Fraternidade)7 e se consagra como resposta e alternativa da humanidade frente às 

                                            
7
 A Revolução Francesa, ocorrida no final do século XVIII proclamou os princípios universais Liberté, 

Egalité, Fraternité. Frase de autoria de Jean-Jacques Rousseau, importante filósofo, teórico político, 
escritor e compositor autodidata suíço. É considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e 
precursor do Romantismo (HOBSBAWM, 2009). 
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atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra. Significa um pacto entre as 

nações com a pretensão de acalmar as populações e enfraquecer os conflitos. 

 
Neste sentido, em 10 de dezembro de 1948, é aprovada a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, como marco maior do 

processo de reconstrução dos direitos humanos. Introduz ela a 

concepção contemporânea de direitos humanos, caracterizada pela 

universalidade e indivisibilidade destes direitos. Universalidade 

porque clama pela extensão universal dos direitos humanos, sob a 

crença de que a condição de pessoa é o requisito único para a 

dignidade e titularidade de direitos. Indivisibilidade porque a garantia 

dos direitos civis e políticos é condição para a observância dos 

direitos sociais, econômicos e culturais e vice-versa. Quando um 

deles é violado, os demais também o são. Os direitos humanos 

compõem, assim, uma unidade indivisível, interdependente e inter-

relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos 

ao catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais (NOLETO; 

WERTHEIN, 2003, p. 137). 

 
Portanto, é possível inferir que o processo de internacionalização dos 

direitos humanos surge como um possível caminho com o objetivo de orientar a 

cooperação entre as nações.  

Logo no primeiro artigo da DUDH encontra-se a determinação de que: “todas 

as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. São dotadas de 

razão e de consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 

fraternidade” (UNIC RIO, 2000, p. 3). 

Com este tratado, torna-se cada vez mais complexa para as sociedades dos 

Estados-Nações, que aderiram à Declaração Universal dos Direitos Humanos, a 

promoção de guerras e o fomento à destruição da humanidade.  

Naquele momento pós-guerra seria o tratado utópico? Uma mera ficção? 

Como apaziguar as nações logo após a mais sangrenta das guerras?  

E naquela época os ânimos foram acalmados e o que parecia um sonho 

distante, a paz internacional, começou a se tornar realidade, mesmo que ainda com 

ações efetivas muito tímidas. 

Atualmente, quase a totalidade das nações do mundo se integra à DUDH. 

Dos 193 países-membros da comunidade internacional 184 países assinaram o 

termo de adesão – neste sentido, os indivíduos passam de cidadãos de um Estado, 

a cidadãos do mundo. São praticamente 65 anos de luta pela paz mundial (UNIC 

RIO, 2011, p. 19). 
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Nos últimos sessenta anos, a ONU promoveu uma série de „Conferências‟ 

específicas que aumentaram a quantidade de bens que precisam ser defendidos: a 

natureza e o meio ambiente, a identidade cultural dos povos e das minorias, o direito 

à comunicação e à imagem. 

O filósofo e educador colombiano Toro (2005, p. 53), em seu Livro A 

construção do público: cidadania, democracia e participação, diz que:  

 
Quando se perguntar no futuro qual a maior criação do século XX, 
indubitavelmente a resposta será a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Pela primeira vez, os seres humanos criaram um projeto de 
humanidade para si mesmos. 

 
O filósofo acrescenta ainda que “esse projeto é o norte do novo contrato 

social do século XXI”. Acredita-se que a grande maioria das pessoas daquela época 

e, igualmente, as pessoas dos tempos atuais não tem consciência desse significado. 

Muitas pessoas não sabem o que de fato significa a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (TORO, 2005, p. 53). 

Bobbio (2004), em seu livro A era dos direitos, acredita que não é possível 

„ver‟ o quanto a DUDH tem a contribuir com os povos e nações. Afinal, ela vem de 

um longo processo, de um ideal a ser alcançado.  

De acordo com Bobbio (2004, p. 50), "[...] a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos é apenas o início de um longo processo, cuja realização final 

ainda não somos capazes de ver". 

E quais são os direitos decorrentes da DUDH? Quais os direitos que 

garantem a dignidade da pessoa humana? Sabe-se que a DUDH é um tratado 

importante assinado entre os governantes de centenas de países, e seus povos 

devem assumir um compromisso local, nacional e internacional com vistas a 

proteger e consagrar a dignidade do ser humano, bem como a garantia dos direitos 

de todas as pessoas do mundo, de todas as nações. 

Fazem parte do rol destes direitos – sem distinção de raça, nacionalidade, 

etnia, gênero, classe social, cultura, religião, opção sexual e opção política: o direito 

à vida com qualidade; o direito à saúde; o direito ao lazer; o direito à moradia; o 

direito à educação; o direito ao trabalho; o direito à segurança; o direito à 

diversidade cultural; o direito ao saneamento básico e o direito ao meio ambiente 

saudável (UNIC RIO, 2011). 

Em setembro de 2000, na cidade de Nova York, 191 Países-Membros da 

ONU, representados pelos seus presidentes, incluindo o Brasil, participaram da 
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Cúpula do Milênio, que teve por objetivo traçar as principais recomendações 

acordadas durante as principais conferências mundiais, na forma de um pacto, com 

a missão de eliminar a pobreza e a extrema miséria no mundo.  

O desafio aos países-membros, definido como meta da Cúpula, é que a 

pobreza e a miséria sejam erradicadas até o ano de 2015. O que parece uma doce 

ilusão. Para enfrentar esse desafio, o pacto aponta oito Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio (ODM) das Nações Unidas como parte e proteção dos 

Direitos Humanos: 

 
1. Erradicar a extrema pobreza e a fome;  
2. Atingir o ensino básico universal;  
3. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das 

mulheres;  
4. Reduzir a mortalidade na infância;  
5. Melhorar a saúde materna;  
6. Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças;  
7. Garantir a sustentabilidade ambiental e; 
8. Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. 

 
São oito grandes desafios amparados por um Plano de Ação Global. A 

intenção dos ODM é concretizar a prática dos direitos econômicos, sociais e 

culturais dos Países-Membros que integram a ONU, e assumiram a DUDH, se 

comprometeram a cumprir o pacto até 2015.  

Foram criadas metas mensuráveis com o objetivo de garantir a viabilidade 

do cumprimento do pacto. Não há garantias de que todos serão cumpridos, uma vez 

que intenção não é garantia de realização. Faltam menos de dois anos para o ano 

de 2015 e não se percebe ações concretas e resultados reais destas metas. 

Sabe-se que são muitas as iniciativas voltadas para a erradicação da 

pobreza e da miséria no mundo, basta assistir aos telejornais, conhecer as metas 

dos programas de governo etc., por exemplo.  

O diretor-geral da ONU para a Agricultura e a Alimentação (FAO), José 

Graziano da Silva, eleito em julho de 2011, primeiro latino-americano eleito diretor 

da FAO, declarou ao portal virtual da agência de notícias France Presse, em sua 

primeira entrevista concedida após sua eleição que “para a erradicação da fome não 

é preciso inventar a roda [...]”. Para ele, os Países mais pobres precisam de duas 

coisas: “recursos e cooperação internacional”. 

Ainda de acordo com o diretor-geral, será necessária a adoção de 

programas para atingir resultados positivos até 2015, “como aumentar a 
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produtividade da agricultura familiar, desenvolver os mercados locais de alimentos, 

porque é aí que se produz a segurança alimentar” (2011, p. 01), disse ele. 

No Brasil, foi lançada uma Campanha para divulgar os ODM. A Campanha 

“Nós Podemos: 8 jeitos de Mudar o Mundo” foi coordenada pelo publicitário 

brasileiro, Percival Caropreso, que acredita que, devido à Campanha, os ODM são 

mais conhecidos hoje. Para ele, “o momento agora é criar um pacote de 

comunicação para que as metas e os objetivos, agora já conhecidos, tornem-se 

mais praticados” (ODM, 2011). 

Percebe-se que são inúmeras as iniciativas e programas governamentais 

pensados e voltados para a elaboração de programas sociais no país. Entretanto, se 

faz necessário maior compromisso político com a sociedade para a efetivação das 

„promessas‟ de governo rumo a 2015.  

De todo modo, sabe-se que se não houver comprometimento efetivo por 

parte de quem governa poucos resultados positivos serão atingidos pelos Países-

Membros que aderiram ao Pacto dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. 

Foi a partir da Nova República, em 1985, caracterizada pela democratização 

política e estabilização econômica, que a DUDH alcançou espaço no cenário 

brasileiro, com vistas ao fortalecimento da democracia, sob a iniciativa da sociedade 

civil organizada e de proposições governamentais no campo das políticas públicas, 

que os direitos humanos ganharam espaço e relevância no País. 

A Constituição Federal do Brasil, de 1988, que também ficou conhecida 

pelos brasileiros como a Constituição Cidadã, elaborada e sancionada após o fim da 

ditadura, consolida e assegura os direitos e deveres fundamentais do cidadão 

brasileiro.  

Logo em seu artigo 1º, no inciso III, o princípio da dignidade humana é um 

dos destaques que aparece como valor absoluto, que serve de base para a 

consolidação de um Estado Democrático de Direito, proporcionando unidade e 

coerência ao conjunto de todos os outros princípios de direito ali elencado, são eles: 

soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa e o pluralismo político (BRASIL, 1988). 

Contudo, sabe-se que não basta criar leis e decretos, o processo de 

construção da cidadania ativa requer, necessariamente, a formação de cidadãos 

conscientes dos seus direitos e deveres. E mais do que isso, requer a formação de 

cidadãos protagonistas da materialidade das normas e pactos que os regulamentam, 
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englobando a solidariedade internacional e o compromisso com outros povos e 

nações. 

Nesse processo, a educação é tanto um direito humano em si mesmo, como 

um meio indispensável para realizar outros direitos. Em 2008, foi criado o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH (BRASIL, 2008), resultado 

do trabalho do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos no Brasil. 

O PNEDH (2008) aponta as políticas e ações a serem desenvolvidas pela 

sociedade civil, organizações não governamentais, governo, universidades, escolas 

de educação infantil, fundamental e médio, pelas mídias e instituições do sistema de 

segurança pública e justiça no que se refere à educação em direitos humanos. 

O Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos no Brasil, ao elaborar 

as políticas de ações do PNEDH (2008), com o objetivo de efetivar e facilitar as suas 

propostas e atuações, criou cinco comissões temáticas que tratam dos seguintes 

assuntos: 

 
1. Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio); 
2. Ensino Superior; 
3. Educação Não-Formal; 
4. Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança; 
5. Educação e Mídia. 

 
Em síntese, as propostas contribuem para a criação de uma cultura 

universal dos direitos humanos a partir dos seguintes pontos: 

 

 Fortalecer o respeito aos direitos e liberdades fundamentais do ser 
humano; 

 Desenvolvimento da personalidade humana e do senso de 
dignidade; 

 Prática à tolerância, do respeito à diversidade de gênero e cultura, 
da amizade entre todas as nações, povos indígenas e grupos 
raciais, étnicos, religiosos e linguísticos; 

 Possibilidade de todas as pessoas participarem efetivamente de 
uma sociedade livre. 

 
Para que a educação contribua definitivamente com a construção da 

cidadania e com a garantia dos direitos humanos no Brasil, é fundamental a 

compreensão de que a educação não acontece apenas no espaço formal de ensino, 

com conhecimentos prontos e acabados.  

É preciso ampliar essa concepção de que é na escola, por exemplo, o único 

espaço que o aluno aprende. E mais, ampliar a ideia de que ensinar é transmitir 

conhecimentos e que a escola é o único locus de apropriação do conhecimento.  
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Ora, o ser humano, independentemente da idade em que se encontra, está 

sempre pronto para aprender, como ensinava Freire (1981). Deste modo, o ser 

humano deve ser entendido como „histórico e inacabado‟.  

A mídia, os veículos de comunicação, por exemplo, são capazes de atingir 

praticamente todos os segmentos sociais, tendo em vista os amplos e flexíveis 

meios de linguagem utilizados na propagação de ideias, valores e conhecimentos. 

Porém, não alcançam todos os segmentos de forma crítica. 

Muitas são as iniciativas no campo educacional para inserir a comunicação 

nos processos educacionais, os paradigmas aos poucos estão sendo quebrados, 

ainda modesto, mas há uma mudança acontecendo. 

Entretanto, ainda são tímidas estas iniciativas principalmente no que tange à 

formação para os direitos humanos. É notório o quanto a mídia no Brasil tem sido 

pouco expressiva e muito aquém das suas potencialidades para a formação e 

difusão dos valores da cidadania e do respeito aos direitos humanos. Pode ser que 

não seja interesse dos donos das empresas de mídia, ou não. 

Porém, o PNEDH (2008) percebe a força que a mídia tem para o processo 

educativo da sociedade. No Plano Nacional foram apontadas pelo menos quatro 

contribuições da mídia para a formação em direitos humanos: 

 
1. Os veículos de comunicação e informação, por meio de suas 

programações e imagens – na medida em que se comprometem 

com a difusão dos valores éticos e de cidadania; 

2. Os formadores de opinião pública, os meios de comunicação e 

informação são fontes de veiculação de conteúdos específicos de 

respeito à tolerância, às diferenças múltiplas e às diversidades 

constituintes de uma cultura da paz; 

3. Os profissionais da área de comunicação e formação são atores 

parceiros para o exercício da responsabilidade social das 

empresas de mídia, fomentando ações de educação em direitos 

humanos; 

4. As tecnologias, utilizadas na área da comunicação e informação, 

devem ter um papel cada vez mais relevante no processo de 

educação em direitos humanos. 

 
Mas, o que falta para que efetivamente a concepção e exercício tanto da 

cidadania quanto dos Direitos Humanos sejam concretizados?  

Por que ainda não temos uma sociedade de paz? Por que ainda tanta 

miséria e tanto descaso social? Será possível um dia as leis, os decretos e os 

pactos saírem dos sonhos e dos desejos da humanidade e se tornarem reais? 



56 

Indagações como estas são pertinentes na medida em que existem tantas 

possibilidades de a humanidade viver num mundo de justiça e paz, mas que, na 

maioria das vezes não, se realizam. E não se realizam por quê?  

Ora, o que se compreende é que se a Constituição Cidadã fosse 

verdadeiramente vivenciada pela sociedade, ou seja, se houvesse garantias de sua 

efetivação, conforme descrita em seus capítulos, artigos, parágrafos, incisos etc., 

possivelmente os problemas seriam menores, ou seriam outros e, até, não 

existiriam.  

Entretanto, sabe-se que numa sociedade capitalista os interesses políticos e 

econômicos não são voltados para o favorecimento desta efetivação. No art. 3º da 

Constituição Federal do Brasil (1988) está descrito quais devem ser os elementos 

fundamentais que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

 
I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II. Garantir o desenvolvimento nacional; 
III. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; 
IV. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 
Então, percebe-se que o art. 3º da Constituição Federal do Brasil (1988) 

ressalta o compromisso descrito na DUDH e dos ODM (nota-se que bem antes dos 

Objetivos do Milênio ser pactuados). Estes objetivos, descritos no art. 3º, podem ferir 

os interesses da elite empresarial. Afinal, constituir uma sociedade livre, com 

desenvolvimento, sem pobreza e desigualdades e quaisquer formas de 

discriminação afronta os interesses políticos e econômicos do país. 

Notadamente, de todo modo, é perceptível a aspiração dos povos/nações e 

seus governantes (e o povo brasileiro não fica fora) em criar um espaço que 

preserve a vida digna com respeito às diferenças e aos outros indivíduos. Contudo, 

espaço criado não é garantia de efetivação destes direitos. Se assim fosse, não 

haveria tantas „lacunas‟ sociais na vida das pessoas.  

Ou seja, a existência das leis não são garantias de ações concretas, mas 

servem e devem ser vistas pelas pessoas como instrumentos de luta pela sua 

efetivação. 

Entretanto, falta também, por parte dos governantes iniciativas concretas, 

conscientes e responsáveis para garantir uma formação adequada para as pessoas, 
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o que possibilitaria uma concepção de união e luta pelos princípios dos direitos 

humanos.  

Desta forma, seria possível que os povos pudessem participar do processo 

de construção e exercício da cidadania vivenciando os direitos humanos a partir de 

uma tomada de conscientização dos cidadãos e cidadãs. 

Portanto, são inegáveis as inúmeras iniciativas no Brasil para a promoção e 

defesa dos direitos humanos, os direitos fundamentais do indivíduo, a criação de leis 

que garantam os direitos individuais e coletivos. Todavia, é preciso muito mais que 

criar leis, é preciso garantir de fato que elas se efetivem. 

É perceptível que os estudos acerca dos direitos humanos não são inéditos 

e tampouco se esgotaram. Tanto a cidadania quanto os direitos humanos são molas 

que podem impulsionar o mundo rumo a um universo igualitário e fraterno. Logo, há 

que se estruturarem campos efetivos para a formação em direitos humanos e para a 

compreensão e exercício da cidadania ativa. 

 

2.3 O Cidadão do Mundo na Sociedade Midiática 

 

É preciso estar atento às mudanças, entender que o cidadão no contexto 

midiático tem se tornado cada vez mais necessário para se estruturar ambientes que 

acomodem suas necessidades, desejos e anseios.  

Para o cidadão vivenciar de modo pujante a cidadania e os direitos 

humanos, no cenário atual, parece ser questão de ordem. Afinal, a interação social 

(virtual ou não) acontece nestes tempos moderno (cheio de tecnologias), sem 

controle. 

É notório o quanto a Sociedade Midiática tem se caracterizado por reflexões 

acerca dos modelos sociais, econômicos, culturais e tecnológicos vivenciados pela 

sociedade atual. Uma sociedade marcada pela propagação do conhecimento 

fragmentado e pela ampliação do acesso ao cidadão aos quatro cantos do mundo 

via Internet. 

Mas como entender o cidadão neste contexto? Quem é o cidadão da 

Sociedade Midiática?  

Respostas para estas indagações não estão prontas e nem são facilmente 

elaboradas. É perceptível um novo olhar do homem para sua própria sociedade, em 
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busca desta compreensão. Sociedade esta que em muitos aspectos não acompanha 

notadamente o desenvolvimento tecnológico.  

No entanto, tem aproveitado as possibilidades de construção de novos 

códigos e de novas relações. O fato é que é inegável a necessidade de 

compreender que a construção e o exercício da cidadania potencializa o 

empoderamento do cidadão e pode ser o caminho para a compreensão do cidadão 

do mundo na Sociedade Midiática.  

O brasileiro, cidadão de direitos garantidos pela Constituição Federal (1988), 

poderia utilizar este instrumento legal, e outros já citados anteriormente nesta 

dissertação e, até mesmo, outros que não foram abordados, porém são importantes, 

como mola propulsora em busca de uma maior qualidade de vida e de garantia real 

e efetiva de seus direitos. 

Enquanto cidadão, o trabalhador brasileiro necessita participar ativamente 

da vida em sociedade para garantir sua legitimidade, enfim, exercer o papel de 

„empoderar-se‟ (RODRIGUES, 2007). Ser cidadão do mundo é poder estar no 

mundo, mesmo sem sair de seu país. Ora, isso nos últimos anos tem sido possível 

com o advento da Internet, por meio do uso das mídias sociais. 

Esse pode ser um caminho, mesmo não havendo garantias que esse 

movimento acontece. Mas, é real a possibilidade de opinar sobre assuntos diversos, 

de ler e ver sobre outras culturas, estar „antenado‟ ao que acontece ao seu redor e 

do mundo. Na Sociedade Midiática não há fronteiras, nem cercas, praticamente não 

há conteúdo a que não se tenha acesso.  

Tudo está posto, tudo ao alcance de todos. Paulo Freire, por exemplo, 

devido suas andanças foi denominado um cidadão do mundo: um homem que 

andara por tantos países, fisicamente ou por meio de seus livros. Hoje o sujeito 

ganha esta denominação ao conhecer o mundo ao acessar à Web. 

Nos tempos atuais, cidadão do mundo ganha novos conceitos, ganha novos 

espaços e estar no mundo virtual, acessar a Rede Mundial de Computadores, dá ao 

cidadão algumas das características que o define como cidadão do mundo.  

Por meio deste mundo virtual o cidadão tem possibilidade de participar 

ativamente da construção da sociedade em que vive. Pode, inclusive, impulsionar 

novas redes e contribuir para a construção de novas sociedades.  

Mas, o que se sabe é que o processo de inclusão social e digital caminha 

vagarosamente e, consequentemente, o acesso ao conhecimento está longe de 
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milhões de pessoas em todo o mundo. Conforme analisado por Silveira (2003), o 

conhecimento tem circulado pelas vias eletrônicas e o acesso digital pode favorecer 

a inclusão social. 

Na década de 1960, McLuhan (1998), sociólogo canadense, cunhou o 

conceito de “aldeia global” para explicitar seu entendimento quanto à tendência de 

evolução do sistema midiático como modo de ligação entre os seres humanos, o que 

torna o mundo cada vez menor perante o efeito das novas tecnologias da 

comunicação.  

O filósofo considerava que, com os novos media, o mundo se tornaria uma 

pequena aldeia, onde todos poderiam falar com todos e o mais insignificante dos 

rumores poderia ganhar dimensão global.  

O que se percebe é que tudo isso já está acontecendo. Cada vez mais é 

comum associar à Internet a imagem de que o cidadão pode conhecer o mundo sem 

sair de seu quarto. Então, o cidadão do mundo pode ser qualquer pessoa que vive 

na sociedade atual, afinal é possível conhecer o mundo com apenas alguns clicks 

com o mouse. 

Contudo, é preciso ter cautela ao se afirmar que a sociedade atual já 

vivencia a „profecia‟ de McLuhan (1998). Ou seja, tudo no mundo estaria interligado 

em uma cultura unificada por meio da tecnologia.  

O mundo humano vivencia uma grande revolução, porém ainda são 

inimagináveis as possibilidades futuras frente aos acontecimentos das últimas 

décadas, momento em que muita coisa ocorreu que outrora não se imaginava: 

Acesso ao conhecimento, antes apenas nos livros e enciclopédias, transmitidos 

pelos professores; acesso às diversas informações, sobre todas as coisas, de modo 

facilitado; dentre outras coisas. 

Sabe-se que o cidadão do mundo tem enormes desafios. Um deles diz 

respeito ao seu próprio lugar no mundo. O que se sabe é que são tantos aparatos 

tecnológicos para identificá-lo como os chips, as câmeras de segurança com suas 

imagens registradas, enfim, uma invasão de privacidade ou questão de segurança 

que já não se sabe mais aonde começa e aonde termina tudo isso, se é que termina. 

E seu lugar no mundo acaba sendo qualquer canto, no mundo virtual é claro. 

Portanto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criada no século 

passado, visando à paz mundial, a concepção de cidadania vivenciada (outorgada 

ou negada) pelo cidadão na sociedade atual, bem como as expectativas dos 
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avanços tecnológicos, vivenciados diariamente, são partes integrantes da 

concepção do homem contemporâneo. 

Ser cidadão pleno de direitos é o ideal de grande parte dos indivíduos da 

sociedade desde há muito tempo. Já foram muitas conquistas, não se pode negar 

que nos últimos cem anos muito se tem feito com vistas a alcançar este ideário. 

Entretanto, sabe-se que para muitos habitantes do planeta ainda falta muito. Deste 

modo, o desejo de vivenciar a cidadania plena por vezes parece um tanto utópico.  

É preciso avançar mais, é fundamental que os documentos assinados, os 

tratados e acordos internacionais não fiquem apenas no âmbito dos desejos 

humanos, bem como das regras e das convenções da sociedade. É preciso mais! 

São necessários investimentos financeiros, políticas públicas e programas 

educacionais factíveis. Faz-se necessária uma formação plena do indivíduo que 

contemple a vida, que o qualifique para viver em harmonia consigo mesmo, com os 

outros, com a natureza e com as tecnologias.  

Portanto, a Comunicação e a Educação, não somente, mas principalmente, 

podem contribuir sobremaneira com a formação do indivíduo pleno nesta Sociedade 

Midiática. 
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CAPÍTULO III – COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

 

Educar-se é impregnar de sentido cada momento da vida, cada ato 
cotidiano.  

Paulo Freire 

 

A Educação Escolar no contexto midiático tem um grande desafio. Há uma 

nova geração, a dos chamados „nativos digitais‟ (PRENSKY, 2001). É preciso que a 

escola esteja preparada para atuar neste contexto. São novos elementos que 

alteram dinâmicas sociais, culturais e econômicas. O que gera diálogo diferenciado 

entre professor e educando. 

Transformar a realidade do sujeito e da sociedade em que vive vai além de, 

tão somente, aprender a usar as tecnologias disponíveis. A Comunicação tem 

contribuições fundamentais para maximizar a qualidade do trabalho educacional. É 

importante que se tenha atenção a outras situações: tão importantes de serem 

pensadas e inseridas neste novo paradigma de que as tecnologias vão substituir o 

professor, por exemplo. 

Os dispositivos eletrônicos e tecnológicos evoluem, desenvolvendo e se 

popularizando. Contudo, fazer uso com criatividade e competência dos conteúdos 

midiáticos não são tarefas fáceis para os tais nativos digitais, muito mais 

acostumados com a ferramenta do que a lógica de interpretação. 

 
As tecnologias em si não são ruins. Fazer mais coisas com menos 
esforço é positivo. Mas as tecnologias sem a educação, 
conhecimentos e sabedoria que permitam organizar o seu real 
aproveitamento, levam-nos apenas a fazer mais rápido e em maior 
escala os mesmos erros (DOWBOR, 2001, p. 4). 

 
A escola e os professores são cada vez mais necessários no processo de 

formação do educando. Ambos devem favorecer ao educando essa aprendizagem 

de modo colaborativo e contextualizado. Conforme explica Vosgerau (2012, p. 35) a 

respeito de um dos papéis mais importantes da escola e do professor no que tange 

a produção do conhecimento trazida pelas mudanças atuais: 

 
Percebe-se que o professor não é mais o principal responsável para 
que novas práticas sejam desenvolvidas a partir das tecnologias. As 
novas formas de se comunicar, de se relacionar, de buscar, de 
selecionar informações e de fazer com que elas se transformem em 
conhecimento têm trazido mudanças radicais para a sociedade. 
Consequentemente, essas mudanças não se refletem apenas na 
sala de aula, na prática de ensino do professor e na aprendizagem do 
aluno, mas na escola como um todo. 
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A criatividade pode surgir da troca de experiências e é preciso criar 

condições para novos espaços criativos; e para os novos aparatos tecnológicos que 

vão surgindo a cada instante.  

Deste modo, é preciso uma integração destas tecnologias ao fazer 

pedagógico. São tantos os novos recursos e novas tendências que se faz 

necessário estar atento a tudo visando a construção de novos conhecimentos. 

 

3.1 A comunicação na centralidade da sociedade midiática 

 

A análise acerca das Teorias da Comunicação favorece reflexões 

interessantes a partir de diversos enfoques e novas tendências. É sabido que o 

campo teórico da Comunicação traz consigo contribuições das mais variadas 

ciências já consolidadas, que foram e continuam sendo importantes para seu 

desenvolvimento, como a Filosofia, a Psicologia, a Linguística, dentre outras. 

Nesse sentido, é possível compreender porque falar em Teorias e não em 

Teoria da Comunicação. Diante de toda esta gama de possibilidades teóricas torna-

se necessário, portanto, compreender e apontar o conceito de comunicação adotado 

neste processo de investigação. 

Uma vez que o surgimento e a evolução das Tecnologias da Informação e 

Comunicação, principalmente os computadores conectados à Internet, têm 

provocado grandes modificações nas relações sociais e humanas: o que se percebe 

é que não há um controle destas mudanças, elas apenas acontecem. 

O direito à comunicação nesta Sociedade Midiática refere-se, não apenas, 

ao direito às informações, disponíveis tão facilmente nas redes virtuais, por exemplo, 

mas ao acesso aos bens multiculturais da humanidade, como as artes, a cultura, o 

conhecimento, e também, aos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e os 

culturais. 

Assim, torna-se fundamental ao sujeito saber se comunicar, não bastando 

apenas reter e transmitir informações. Comunicar é muito mais do que isso. É 

essencial que saiba interpretar e selecionar, relacionar e analisar (VOSGERAU, 

2012). Deste modo o sujeito não corre o risco de ficar alheio ao que acontece ao seu 

redor. 

As autoras Nery; Temer (2009) defendem que comunicação é a “capacidade 

humana cuja aquisição remonta às origens do desenvolvimento humano e da própria 
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sociedade” (NERY; TEMER, 2009, p. 10). Esta capacidade está ligada à habilidade 

que o homem desenvolve constantemente ao se relacionar com o outro.  

De acordo com as autoras, o ser humano ao longo dos tempos tem 

desenvolvido técnicas e tecnologias “que ampliam seu poder e dimensão, 

transformando profundamente sua forma de relacionamento com sua cultura e 

estrutura social” (NERY; TEMER, 2009, p. 10). 

Um dos campos teóricos da Comunicação que tem contribuído com essa 

discussão é o Paradigma Midiológico Tecnológico. “Trata-se de modelo histórico-

técnico-evolucionista que entende que o desenvolvimento humano é consequência 

ou está diretamente ligado ao domínio das ferramentas e a seu desenvolvimento 

tecnológico” (NERY; TEMER, 2009, p. 113). 

Fazem parte deste campo teórico estudiosos da Escola Canadense, que 

aprofundaram seus estudos nesta discussão, trouxeram pesquisas e várias 

inferências entendendo que o processo de evolução tecnológico contribui com o 

desenvolvimento social e cultural, sendo, portanto, seu „motor‟, sua principal força. 

Várias correntes teóricas foram desenvolvidas a partir desta Escola. Uma 

delas parte do princípio de que as mudanças têm a ver com a interação do meio, 

seja tecnológico ou não.  

Como é o caso de McLuhan, educador canadense, precursor dos estudos 

„midiológicos‟, um dos mais expressivos teóricos desta corrente, foi concludente ao 

afirmar que „o meio é a mensagem‟. 

 
Marshall McLuhan é universalmente conhecido por seus célebres 
aforismos, como, por exemplo, The Medium is the Message [O meio 
é a mensagem] e The Global Village [A aldeia global]. Alguns o 
desprezam, chamando-o de publicista e determinista. Outros, muito 
mais numerosos, o veneram como um visionário, que teria previsto o 
desenvolvimento e o impacto da televisão, do computador e da 
Internet. Todos devem reconhecer que ele foi um dos primeiros a 
chamar a atenção para a importância das mídias na vida individual e 
coletiva (TREMBLAY, 2011, p. 187). 

 
De acordo com as ideias de McLuhan (1998), os próprios meios são a causa 

e o motivo das estruturas sociais. Portanto, só pelo fato de existir a tecnologia a vida 

das pessoas são afetadas, mesmo que nem todas as pessoas tenham acesso a ela. 

Para ele, meio é tudo que altera a relação do sujeito com o ambiente (a sua vida é 

alterada). 

Assim, qualquer mudança na comunicação, a partir da tecnologia ou por 

qualquer meio, provoca mudanças, em escala, nas relações humanas. Muda o modo 
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de se relacionar com o tempo e com o espaço. Isso não implica dizer que a vida se 

torna mais fácil ou mais difícil, ela se torna diferente, ela muda. 

Em sua obra Os Meios de Comunicação como Extensão do Homem, 

McLuhan (1998) analisou a forma como os meios de comunicação interferem nos 

sentidos do ser humano.  

Como ponto de partida, McLuhan (1998) iniciou pela transmissão oral, antes 

à Renascença; passando pela visão, a partir do invento da imprensa; chegando ao 

audiovisual, na era da eletrônica. É notório que essas intervenções possibilitaram 

cada uma em seu tempo, um fato social que, por sua vez, isolou e/ou aproximou o 

homem de seu habitat. 

Percebe-se que o homem em suas relações sociais está sempre em 

comunicação. De acordo com Freire, “o mundo humano é, desta forma, um mundo 

de comunicação” (FREIRE, 1996, p. 44). E com a evolução dos meios 

tecnológicos, a comunicação midiática tem grande importância neste „mundo de 

comunicação‟. 

Entretanto, o processo comunicacional não pode ser entendido apenas por 

meio do uso das tecnologias da informação, como meio midiático. Este processo 

deve ser principalmente, humanizado. Para isso, é necessário que o ser humano 

esteja no centro do processo, valorizando, sobretudo, a comunicação interpessoal. 

A esse respeito Nery; Temer (2009) salientam que nos estudos da 

Comunicação, a Escola Canadense “entende que as sociedades humanas são 

moldadas pelos meios através dos quais se comunicam e faz uma releitura da 

historia da humanidade a partir dos impactos produzidos pela tecnologia na 

percepção do mundo [...]” (NERY; TEMER, 2009, p. 114).  

Ainda de acordo com as autoras, os estudos da Escola Canadense apontam 

a importância da Comunicação na formação do indivíduo e da sociedade. De modo 

mais forte estuda sobre a questão da evolução tecnológica, uma vez que todo este 

aparato tecnológico e suas constantes transformações contribuem para a quebra de 

referenciais e muda a forma de o indivíduo perceber o mundo e relacionar-se com os 

outros. Por isso, não dá para ignorar a importância da tecnologia. Porém, estas 

mudanças devem ser analisadas criticamente.  

Ademais, é possível encontrar outras abordagens interessantes para o bojo 

desta discussão, como é o caso dos estudos do Paradigma Conflitual Dialético. Os 

estudos mostram que as ideias deste Paradigma se fundam sobre o princípio da 
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contradição, o conflito parece ser parte inerente à vida social (NERY; TEMER, 

2009). 

As autoras Nery; Temer (2009, p. 63) explicam que as bases teóricas do 

Paradigma Conflitual Dialético “partem do princípio de que os donos dos meios de 

produção também mantêm o controle (de forma direta ou indireta) dos meios de 

produção e difusão de informações, ou seja, o controle da mídia”.  

Afirmam, ainda, que “a classe que controla a produção de bens de consumo 

usa a mídia para veicular e tornar dominante a sua representação da realidade e sua 

ideologia, impondo a dominação ideológica e o imperialismo cultural” (NERY; 

TEMER, 2009, p. 163). 

Faz parte deste campo teórico, por exemplo, a Escola Latino-Americana que 

contribui com reflexões para as discussões acerca dos processos comunicacionais. 

Para Melo (1998), que defende a construção de uma linha teórica latino-americana, 

é importante analisar, estudar e interpretar os processos comunicacionais.  

De acordo com Melo (1998, p. 15), a Escola Latino-Americana não propõe 

um modelo ou receitas a serem seguidas. Ele apresenta um dos destaques desta 

Escola que garante que: 

 
[...] a configuração do pensamento latino-americano sobre a 
comunicação social resultou de um processo de convergência 
através do qual pesquisadores nucleados em diferentes instituições 
nacionais ou internacionais sedimentaram um modo de pensar e 
interpretar os fenômenos da interação simbólica dentro do 
continente, confrontando-os com as evidências existentes em outras 
regiões do planeta. 

 
A proposição da Escola Latino-Americana, de acordo com os estudos de 

Nery; Temer (2009, p. 170), “é gerar condições para repensar as práticas da 

comunicação e o papel que os meios massivos podem e devem desempenhar na 

formação da consciência política dos cidadãos”. 

A esse respeito, Melo (1999, p. 01) explica como surgiram as primeiras 

pesquisas desta corrente: 

 
As primeiras pesquisas de comunicação na América Latina surgem 
em ambientes tipicamente profissionais. São demandadas pelas 
emergentes indústrias culturais e constituem fatores decisivos para a 
formação das primeiras agências privadas dedicadas a estudos de 
opinião pública, audiência dos mass media ou persuasão dos 
consumidores. Mas também são estimuladas pelas polêmicas que 
surgem nas associações jornalísticas, encorajando alguns publicistas 
eruditos a explorar os documentos disponíveis sobre a memória do 
campo, em sua dimensão sócio-política. 
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É possível imaginar o quanto os meios de comunicação têm o poder de 

construir a realidade a partir de um recorte no cenário dos fatos e acontecimentos da 

sociedade.  

A leitura de mundo e a leitura da palavra são fundamentais neste processo. 

Paulo Freire defendia que o objetivo da Escola é o de ensinar o educando a “ler o 

mundo” para poder transformá-lo (FREIRE, 1991). 

É possível, entendendo o mundo a partir de uma leitura crítica, que os 

recursos midiáticos possam contribuir para despertar o sentimento de pertencimento 

de todos (enquanto cidadão) neste novo mundo que vem sendo desenhado.  

Seguindo a abordagem dos Estudos do Pensamento Latino-Americano é 

possível, também, entender que a Comunicação e o processo social da informação 

(ao transformá-la em conhecimento) são necessários ao indivíduo na busca e 

exercício pleno da cidadania. 

De acordo com a pesquisadora Gobbi (2011, p. 222-223), foi a partir da 

década de 1960 que o Pensamento Latino-Americano, no campo da Comunicação, 

ganhou definições e correntes teóricas próprias. 

 
Como afirma os professores Luiz Ramiro Beltrán e José Marques 
de Melo (em vários textos) as pesquisas em nossa área começaram 
a tomar força na região na segunda metade de 1920. Mas foi 
precisamente nos anos de 1960, que elas adquiriram uma 
fisionomia, com definições e correntes teóricas que marcaram, 
posteriormente, o início da Escola Latino-Americana de 
Comunicação, embora ainda calcada nas ideias da Escola de 
Frankfurt e no pensamento marxista.  

 
Aponta Gobbi (2011, p. 223) os principais intelectuais que contribuíram e 

contribuem sobremaneira, a partir da década de 1970, com os Estudos do 

Pensamento Latino-Americano: 

 
Paulo Freire, Fernando Reyes Matta, Luis Ramiro Beltrán, José 
Marques de Melo, Juan Diaz Bordenave, Mario Kaplún, Daniel Pietro 
Castillo, Eliseo Verón, Nestor Garcia Canclini, Anibal Ford, Antonio 
Pasquali, entre outros, fazem emergir estudos norteadores pela 
pesquisa-denúncia que apontaram a dependência da comunicação 
em nosso continente, além de evidenciar o poderio comercial e 
político dos Estados Unidos.  

 
Ainda de acordo com os estudos da pesquisadora Gobbi (2011, p. 223), 

liderados pela ideias dos autores citados acima, outros estudiosos vêm contribuindo 

com o Pensamento Latino Americano: 
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[...] surge um contingente de pesquisadores dos diversos países que 
compõe nossa região, tais como Guilhermo Ozosco, Margarida Maria 
Krohling Kunsch, Enrique Sáches Ruiz, Raul Fuentes Navarro, Jesús 
Martín-Barbero, Maria Immacolata Vassalo de Lopes, Luiz Peirano, 
Erick Torrico, Oswaldo Capriles, Elizabeth Fox, Francisco de Assis 
Fernandes, Patrícia Anzola, Rafael Roncagliolo, entre outros.  

  
As autoras Nery; Temer (2009, p. 168) destacam que este Pensamento 

“aponta para a construção de um novo modelo de análise que se preocupa com a 

mediação social e teórica da comunicação com a cultura popular e com a vida 

cotidiana”. 

Nos países da América Latina a compreensão da cidadania e luta 

democrática tem tons diferentes de outros países. Afinal, estamos falando de uma 

região sociocultural marcada pela diversidade e pela colonização, onde em cada 

País existe uma identidade peculiar e única enquanto organização de modernas 

sociedades.  

Então, os atos comunicativos e o exercício da cidadania plena teriam 

claramente processos distintos, entre si, e de maneira mais global também não seria 

diferente. Portanto, as tecnologias de informação não levam em conta as fronteiras 

físicas entre as nações colocando os indivíduos em uma cultura mundializada e 

midiatizada.  

É interessante ressaltar que a interação social fortalecida pela mídia não é o 

único caminho ou meio para a construção e exercício da cidadania. A mídia aparece 

como sendo um destes caminhos e tem contribuição importante, mas, não é o único, 

singular e excepcional. A esse respeito, Thompson (1998) propõe uma atitude 

reflexiva e uma abordagem crítica a respeito da natureza e do papel da mídia nas 

sociedades modernas.  

Neste sentido, o autor defende que “há muitas outras formas de interação 

social, como as existentes entre pais e filhos, entre professores e alunos, entre 

pares, que continuaram a desempenhar um papel fundamental na formação pessoal 

e social” (THOMPSON, 1998, p. 46). Ainda a par deste assunto, Thompson (1998, p. 

46) distingue três formas de interação: 

 
a) A mais tradicional - a interação face a face; 
b) A mediada - através de algum meio de comunicação, como o 

telefone, por exemplo, e; 
c) A quase mediada - o indivíduo recebe a informação através de 

meios massivos (como os livros, por exemplo), não há como 
interagir. 
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Thompson (1998, p. 28) explica que: 

 
Todas as formas de comunicação implicam um certo grau de 
distanciamento espaço temporal, certo grau de deslocamento no 
tempo e no espaço. Mas a extensão deste deslocamento varia 
grandemente, dependendo das circunstâncias de comunicação e de 
tipo de meio técnico empregado. 

 
Desse modo, o autor enfatiza “a importância de pensar nos meios de 

comunicação em relação aos contextos sociais práticos nos quais os indivíduos 

produzem e recebem as formas simbólicas mediadas” (THOMPSON, 1998, p. 

41). 

É possível encontrar ainda, a respeito da mídia, nos escritos de Thompson 

(1999) que a mídia “tem produzido material importante e interessante”, mas o autor 

alerta que há deficiências que não podem ser negligenciadas.  

O autor exemplifica que, “se quisermos entender a natureza da recepção, 

deveremos nos aproximar dela com uma sensibilidade para os aspectos rotineiros e 

práticos da atividade receptiva” (THOMPSON, 1998, p. 41). Afinal, cada receptor 

recebe de modo singular uma mensagem e para cada mensagem recebida há uma 

interpretação diferente.  

Ele defende “que a recepção dos produtos da mídia é uma rotina, uma 

atividade prática que muitos indivíduos já integram como parte de suas vidas 

cotidianas” (THOMPSON, 1998, p. 42). Portanto, se torna necessário, cada vez 

mais, ignorar o fato de que os receptores são meros consumidores passivos dos 

produtos da mídia.  

Ainda de acordo com o autor, os estudos “mostraram mais uma vez que a 

recepção dos produtos da mídia é um processo mais ativo e criativo do que o mito 

do assistente passivo sugere” (THOMPSON, 1998, p. 42). 

Verifica-se, portanto, que o processo de recepção deixa de ser 

simplesmente aquela ideia inicial de receber uma simples mensagem. Compreende-

se que o processo de recepção é bem mais que isso, pois existe uma complexidade 

neste que o torna peculiar para cada indivíduo. 

Notadamente é inegável o quanto a Comunicação, neste contexto de 

Sociedade Midiática, tem se firmado cada vez mais como um espaço de força, de 

poder e de sociabilidade e, também, se tornado um verdadeiro espaço de interação 

humana.  



69 

Enfim, percebe-se que a Comunicação pode se tornar, sem dúvida, um 

elemento poderoso de participação e quanto mais pessoas se apropriarem dos 

processos de produção e circulação de conhecimento, mais terão condições de 

ampliarem sua autonomia. 

 

3.2 Da informação ao conhecimento, uma nova cultura da aprendizagem 

 

Um novo conceito de sociedade e uma nova cultura da aprendizagem 

surgem na medida em que a informação oportuniza a construção de conhecimento 

numa sociedade hipermidiática, dominada cada vez mais pelos sistemas midiáticos; 

pelos satélites; pela grande rede mundial de computadores. 

O que se percebe é que, em muitos casos, tão logo uma criança nasce ela já 

tem acesso às mídias. E assim, ela vai crescendo, aprendendo a conviver em 

sociedade e o mundo midiático vai fazendo parte de sua formação, antes mesmo de 

chegar à escola.  

A esse respeito, Setton (2010, p. 23) corrobora com a ideia de que não se 

aprende mais apenas a partir dos pais e do professor. 

 
[...] é importante enfatizar que as informações e os conhecimentos 
não são adquiridos unicamente nas relações face a face, com seus 
pais e professores, como era feito há mais ou menos sessenta anos. 
Esses novos conhecimentos são adquiridos de maneira não 
presencial, são adquiridos virtualmente a partir do uso frequente das 
novas tecnologias. 

 
Já na fase adulta, o sujeito não consegue mais se ver ou se imaginar em 

outra situação que não a de viver numa sociedade midiática. Nas empresas, no 

comércio, nas profissões em geral, praticamente tudo envolve tecnologias.  

E se esse sujeito não está preparado ele fica à margem, pois se cria um 

novo comportamento humano, uma nova forma de aprendizagem. Muito diferente de 

quando não se tinha toda essa tecnologia disponível atualmente. 

O século XXI é caracterizado por mudanças contínuas, conectividade e 

acesso aos mais variados recursos do conhecimento. A aprendizagem encontrou 

novos caminhos para o processo do aprender. Já não se aprende apenas por meio 

dos livros e professores, cercados por um ambiente escolar, nas salas de aula. 

Atualmente, é possível aprender qualquer coisa. Há uma gama variada de 

informações disponíveis na Internet, não existem mais fronteiras. O envolvimento 
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das pessoas, a interação cada vez mais acessível na Sociedade Midiática, ampliam 

as possibilidades de troca de conhecimentos e de aprendizado mútuo.  

Para Moran (2008, p. 06), é importante observar como a Internet pode 

contribuir com a formação humana. Para ele: 

 
Na Internet, também desenvolvemos formas novas de comunicação, 
principalmente escrita. Escrevemos de forma mais aberta, 
hipertextual, conectada, multilinguística, aproximando texto e 
imagem. Agora começamos a incorporar sons e imagens em 
movimento. A possibilidade de divulgar páginas grupais na Internet 
gera uma grande motivação, sensibilidade, responsabilidade para 
professores e alunos. Todos se esforçam por escrever bem, por 
comunicar melhor as suas ideias, para serem bem aceitos, para „não 
fazer feio‟. Alguns dos endereços mais interessantes ou visitados da 
Internet no Brasil são feitos por adolescentes ou jovens. 

 
O conhecimento nesta Sociedade Midiática é atualizado a cada instante, 

revisado, modificado e ampliado. Com exceção das obras de arte e a produção 

musical, por exemplo, há pouco lugar para o estático, pronto e acabado. O que 

reforça a questão da incompletude do ser humano, ou do ser inacabado, de que 

tanto Freire (1996) explanava.  

Nesta perspectiva, a mídia tem ganhado espaço cada vez maior e criado 

outras formas de interação, a partir de diversos meios de comunicação. 

Compreender as interações que se constituem nos espaços de socialização, é fator 

preponderante para maximizar cada vez mais a qualidade da comunicação nesta 

diversidade de informações. 

É interessante compreender quais são os impactos sociais que a 

comunicação tem gerado na vida das pessoas e comunidades e qual relação à 

mesma tem com a qualidade de vida dos cidadãos que, muitas vezes, passam 

despercebidos. Como visto, não basta apenas reter e transmitir informações, é 

essencial interpretar e selecionar, relacionar e analisar.  

Neste contexto, será que as mudanças econômicas e financeiras de uma 

Sociedade Midiática influenciam diretamente na relação do homem com a mídia? 

Será que o homem percebe esta influência? Como? É possível perceber frente a 

tantas informações com um tempo quase ínfimo para esta questão? 

Será que o homem compreende o quanto aprende na relação homem-

tecnologia? Se ele compreende, o que tem ganhado – ou perdido? Como será a 

relação do homem atual com os espaços virtuais? Seria possível hoje o homem se 

perceber sem o uso destas ferramentas midiáticas para uma interação/ 

comunicação?  



71 

Questionamentos como estes são instigantes. E são reflexões que devem 

permear outras tantas discussões e análises. Uma vez que a relação da mídia com o 

sujeito vai acontecendo assim, sem muita investigação do como, do porque e de que 

forma. Ela acontece! 

Enfim, compreende-se que a sociedade atual vivencia o uso das ferramentas 

e aparatos tecnológicos sem ter muito claro sua importância em relação ao diálogo 

nas relações, afinal, tudo parece tão automatizado, tão pronto e definido que parece 

que sempre foi assim. 

Então, para que serve a educação escolar de hoje? Qual deve ser o seu 

lugar no século XXI? Está claro que a educação escolar de hoje deve ser reflexiva e 

crítica, trabalhar com os alunos a compreensão da sociedade e de todo o universo 

de informação que não se dá somente no ambiente escolar. Para Dowbor (2001, p. 

45): 

 
O grande desafio da educação é o de mobilizar as suas forças para 
reconstruir uma convergência entre o potencial tecnológico e os 
interesses humanos [...] O novo peso do conhecimento no planeta, e 
da educação nos processos de reprodução social, podem constituir 
uma poderosa alavanca de humanização social. 

 
Neste novo cenário, a escola se caracteriza como um dos poucos locais 

onde ainda é possível a reunião presencial para reflexão e discussão do mundo, 

lugar de produção de conhecimento. E é preciso se atentar para os mais variados 

aparatos tecnológicos, cada vez mais disponíveis e acessíveis, e se aproximar das 

Tecnologias da Informação e Comunicação com vistas a se apropriar da nova 

linguagem do presente século.  

A respeito da importância do papel da escola neste novo contexto, o próximo 

item deste capítulo trata do assunto de modo mais aprofundado. 

 

3.3 A questão do diálogo entre os saberes comunicação e educação 

 

É interessante perceber a relação do sujeito com a mídia a partir das 

facilidades disponíveis (mesmo que não sejam tão fáceis de usar) com o advento 

das tecnologias – uma vez que a Internet é uma ferramenta que representa um 

modo diferente de efetivar a comunicação e o processamento social da informação.  

Segundo Moran (2008, p. 06): 



72 

A Internet é uma tecnologia que facilita a motivação dos alunos, pela 
novidade e pelas possibilidades inesgotáveis de pesquisa que 
oferece. Essa motivação aumenta, se o professor a faz em um clima 
de confiança, de abertura, de cordialidade com os alunos. Mais que a 
tecnologia, o que facilita o processo de ensino-aprendizagem é a 
capacidade de comunicação autêntica do professor, de estabelecer 
relações de confiança com os seus alunos, pelo equilíbrio, 
competência e simpatia com que atua. 

 
Perceber que o diálogo é essencial para favorecer uma educação 

democrática e cidadã se tornou inevitável e fundamental. Neste contexto social e 

tecnológico se percebe a necessidade de ampliar os olhares da escola. Ela não está 

fora da sociedade, pelo contrário, está imersa e torna-se inevitável discutir acerca de 

seu papel na formação do educando. 

Paulo Freire (1983), em seu livro Extensão ou Comunicação, defendia que 

não há ensino e aprendizagem sem diálogo. O diálogo é essencial para favorecer 

uma comunicação democrática e cidadã. Para Freire, educar é „impregnar-se de 

sentido‟. Ora, o que seria diálogo senão comunicação?  

É possível inferir que a Educação prescinde, a priori, da Comunicação. 

Temer (2005, p. 276) acredita que comunicar “é a ação de tornar comum uma ideia, 

ou ainda, uma ação que não se realiza sobre a matéria, mas sobre o outro”.  

Para a autora, a “comunicação é mais do que especificamente o ato de 

comunicar e também algo diferente do objetivo ou do resultado desta comunicação” 

(TEMER, 2005, p. 276). Ela explica que “a comunicação envolve manipulação de 

ideias” e pode-se acrescentar ainda a manipulação de saberes, de conhecimentos, 

informações etc. 

É sabido que educar também „envolve a manipulação de ideias‟, seja para 

uma formação crítica, autônoma e democrática do cidadão, seja para uma formação 

de pessoas cujo objetivo é a manutenção de um sistema que não prioriza a 

criticidade, a autonomia e a democracia de um povo.  

É interessante uma aproximação da compreensão de Bakhtin (1999, p. 71) 

que explica que:   

 
Educar significa propiciar e desencadear processos de auto-
organização nos neurônios e nas linguagens das pessoas. [...] 
enquanto adquirem novas informações e conhecem novas 
linguagens, os aprendentes devem poder também, como respeito à 
versatilidade de seu sistema neuronial, deixar soltos os laços de seus 
significantes. Quem ensina apenas há de mostrar pistas, insinuar 
ritmos para a dança das linguagens. 
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Entender que educar pode ser simplesmente comunicar aos alunos pistas, 

caminhos e possibilidades, ou seja, fazer pensar, propiciar e desencadear processos 

internos facilita-nos a compreensão de que embora Educação e Comunicação sejam 

áreas distintas é inevitável uma abordagem sobre os principais elementos que as 

colocam uma zona de interseção e de interesse em alguns momentos, no que tange 

às relações humanas.  

Percebe-se que Educação e Comunicação aparecem num patamar de 

mesma importância no processo de transformação social e individual, mesmo que 

em graus distintos e/ou proporções diferentes (do ponto de vista de quem 

interpreta).  

O fato é que estas duas áreas se complementam, interagem, dialogam e 

estão intrinsecamente ligadas. Há uma interdependência inerente neste processo, o 

que transcende a ideia de áreas isoladas ou simplesmente independentes. 

E ao longo do tempo, o desenvolvimento das mídias e suas transformações 

sociais tem levado às escolas um desafio constante, qual seja: preparar o educando, 

enquanto cidadão, para a leitura de mundo, como discutido por Freire (1991) em seu 

livro „A importância do ato de ler’.  

Nesta direção, a escola deixa de ser um „locus‟ único para a formação 

humana e a Comunicação não é apenas um instrumento para as relações humanas. 

E Barbero (1999, p. 78) faz um alerta: 

 
A escola está perdendo importância na medida em que é incapaz de 
interagir com o horizonte cultural dos jovens. Ou seja, a escola vai 
continuar a ser necessária na medida em que for ao encontro desses 
novos modos de ler, de escrever. O professor vai perder sua função 
repetitiva, sua função de, como direi, vigilante, polícia, para adquirir 
um status, um ofício muito mais alto. 

 
Ao longo dos anos, a Educação Escolar tem compreendido que o diálogo 

entre as várias áreas do conhecimento é fundamental para contribuir com a 

aprendizagem humana. Ora, sabe-se que já não se apreende apenas na Escola. 

Assim, Toschi (2011, p. 4) alerta que a Escola neste processo deve ficar atenta: 

 
O grande volume de informação a que se está exposto atualmente 
dificulta a comunicação, em especial na sua dimensão social e 
cultural. Isso é um complicador para a escola que, de mais 
importante espaço de divulgação do conhecimento, passa a ser 
apenas mais um espaço, embora importante, de divulgação e 
circulação de saberes, dentre tantos outros, em especial a Internet. 
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Portanto, conforme visto, apreende-se a partir da multiplicidade de ideias 

(tudo ao mesmo tempo, lado a lado), daí a necessidade de entender que a 

interdisciplinaridade é cada vez mais constante no cotidiano, na maioria das vezes, 

imprescindível. 

Explica Barthes (2004, p. 99) que “para fazer interdisciplinaridade não basta 

tomar um „assunto‟ (um tema) e convocar em torno duas ou três ciências. A 

interdisciplinaridade consiste em criar um novo que não pertença a ninguém”. 

Neste contexto, torna-se fundamental uma maior aproximação entre as 

várias áreas do saber: como a Linguística, a Sociologia, a Antropologia, as Ciências 

Sociais etc. Deste modo, a Educação não ficará à parte da sociedade preparando 

um educando alheio ao mundo em que vive.  

Não se trata, portanto, de apenas juntar as Ciências ou Teorias, mas de 

produzir novos conhecimentos com base nelas. Compreendendo isso, a Educação 

tem a oportunidade de seguir por caminhos que possibilitem ao indivíduo uma 

formação plena, que o prepare para viver (hoje) na Era da Sociedade Midiática, no 

mundo das tecnologias. 

Então, como a Escola pode preparar o sujeito na sociedade atual sem 

considerar a importância de se atentar para o que está posto? Torna-se cada vez 

mais claro que a Sociedade Midiática, com sua vasta gama tecnológica, 

informacional e comunicacional, faça parte de constantes discussões, reflexões e 

ações no campo educacional. 

Linhares (2007, p. 21), em seu Livro Gestão em ‘Comunicação e Educação: 

o audiovisual no espaço escolar’, considera que “os processos de aprendizagem e 

de apropriação do conhecimento passam a serem repensados e entendidos também 

como processos de comunicação, construção de regras e intercâmbios sociais”. 

Isso porque, de acordo com Linhares (2007, p. 21), o processo de 

transformação “das ciências de base, aliada ao desenvolvimento tecnológico, tem 

proporcionado um grande exercício de revisão e reconstrução epistemológica”.  

Neste sentido, pode-se confirmar que a apropriação do conhecimento se dá, 

também, em outros espaços, e não apenas na Escola, no ambiente educacional. A 

Comunicação, os atos comunicativos e os instrumentos desenvolvidos para se 

comunicar, reforçam a possibilidade de aprender em espaços não formais de ensino. 

E, ainda, muito mais que isso, reforça que a própria Educação Escolar 

também pode e deve buscar a contribuição da Comunicação para uma 
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aprendizagem mais crítica, reflexiva e cidadã, saindo de um lugar meramente 

„conteudista’, conforme apontam Freire; Guimarães (1987, p. 84), “ela se obriga a 

deixar de ser um espaço preponderantemente fabricador de memórias repetitivas, 

para ser um espaço comunicante e, portanto, criador”. 

Quando a escola despeja conteúdos sem significados, sem a compreensão 

e reflexão dos mesmos, ela torna-se apenas um locus conteudista (o conhecimento 

não é produzido, difundido e apreendido) e não um espaço diálogo, de reflexão, de 

ensino e de aprendizagem.  

A esse respeito, Sartori; Roesler (2007, p. 99) destacam o papel da mídia na 

sociedade atual e, consequentemente, as exigências para os educadores neste 

contexto: 

 
O papel preponderante que a mídia tem ocupado no 
desenvolvimento econômico e cultural e sua presença cada vez mais 
intensa na agenda do entretenimento e nos processos de criação, 
lazer, trabalho e formação, exige dos educadores que concebam 
novos procedimentos metodológicos e apresentem posturas que 
comtemplem processos diferenciados de aprendizagem, respeitando 
as sensibilidades e subjetividades advindas de um convívio maior 
com as tecnologias de informação e da comunicação e suas 
linguagens. 

 
Afirma Setton (2010, p. 103) que o aprendizado neste contexto é contínuo, 

portanto, a competência do professor também ganha novos desafios, conforme 

destaca a seguir: 

 
A competência do professor deve se deslocar no sentido de 
incentivar a aprendizagem e o pensamento. O professor se torna um 
animador da inteligência coletiva dos grupos que estão em seu 
encargo. Sua atividade será centrada no acompanhamento e na 
gestão das aprendizagens; do incitamento à troca de saberes, à 
mediação relacional e simbólica, a pilotagem personalizada dos 
percursos de aprendizagem. A proposta é aprendizado contínuo. 

 
Encontram-se, também, descrito nos PCN (1998, p. 138) apontamentos para 

que a Escola esteja atenta às demandas atuais e não negligencie o conhecimento: 

 
As demandas atuais exigem que a escola ofereça aos alunos sólida 
formação cultural e competência técnica, favorecendo o 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes que 
permitam a adaptação e a permanência no mercado de trabalho, 
como também a formação de cidadãos críticos e reflexivos, que 
possam exercer sua cidadania ajudando na construção de uma 
sociedade mais justa, fazendo surgir uma nova consciência individual 
e coletiva, que tenha a cooperação, a solidariedade, a tolerância e a 
igualdade como pilares. 
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Portanto, neste contexto social e tecnológico se percebe a necessidade de 

ampliar os olhares da Educação Escolar. É notório que ela não está fora da 

sociedade, pelo contrário, está imersa.  

Mas, é preciso ter cuidado, de acordo com Masetto (2007, p. 144), pois “é 

importante não nos esquecermos de que a tecnologia possui um valor relativo: ela 

somente terá importância se for adequada para facilitar o alcance dos objetivos e se 

for eficiente para tanto”. 

De acordo com Freire (1996, p. 98), “outro saber que não posso duvidar um 

momento sequer na minha prática educativo-crítica é o de que, como experiência 

especificamente humana, a educação é uma forma de intervenção no mundo”. 

Encontram-se ainda nos escritos de Freire (1983, p. 25) a afirmação de que: 

 
Educar e educar-se, na prática da liberdade, é tarefa daqueles que 
sabem que pouco sabem – por isto sabem que sabem algo e podem 
assim chegar a saber mais – em diálogo com aqueles que, quase 
sempre, pensam que nada sabem, para que estes, transformando 
seu pensar que nada sabem em saber que pouco sabem, possam 
igualmente saber mais. 

 
E assim, Freire (1996) acreditava indiscutivelmente que para que a 

aprendizagem humana fosse completa seria necessária a formação crítica do 

cidadão. Ainda é pertinente para os dias atuais entender que não há aprendizagem 

sem o diálogo (comunicação). 

Notadamente, não se pode negar a possiblidade de a Educação, inclusive 

no contexto escolar, de contribuir para uma mudança de concepção de uma 

sociedade. Principalmente, aliada às possibilidades da Comunicação em oportunizar 

ao homem interações diversas na sociedade contemporânea, o que as tornam 

indispensáveis, juntas, na formação do indivíduo e em sua transformação social. 

Resta saber se todas essas possibilidades de formação plena do indivíduo, 

para a compreensão e exercício da cidadania, dos direitos humanos, tanto no campo 

comunicacional, quanto no educacional, são favorecidas no dia-a-dia da escola, na 

vida dos educandos. 

Assim sendo, é perceptível que ambas, Educação e Comunicação, na 

Sociedade Midiática, dialogam e sua relação é intrínseca. Elas têm potenciais para 

contribuir com a formação do cidadão no contexto atual.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“Precisamos entender mais de pessoas do que de tecnologia”. 

Paul Adams 

 

 

Nesta dissertação procurou-se investigar se é possível, numa sociedade 

midiática, cheia de tecnologia, que a educação e a comunicação como fenômenos 

humanos contribuam com a construção da cidadania. 

Entender qual é a concepção, as possibilidades e os desafios da Sociedade 

Contemporânea, perceber as características do que está posto nesta sociedade, 

entender o cenário brasileiro no que tange as questões de inclusão digital, ou da não 

inclusão digital foi o início das leituras e reflexões do primeiro capítulo deste texto. 

O que se pode perceber é que a Comunicação, pelo viés da Tecnologia da 

Informação e Comunicação e pelo viés da mídia, tem se tornado cada vez mais 

importante na formação da sociedade midiática. Ignorar as ferramentas digitais e 

tudo que surge de novo, a cada instante, seria fechar os olhos para o que está 

acontecendo.  

A sociedade atual, compreendida como Sociedade Midiática, demanda uma 

nova concepção de sociedade. Neste sentido, torna-se urgente aprender a 

linguagem desta sociedade com vistas a maximizar possibilidades para novos 

horizontes. O que possibilitará novos conceitos e novas interpretações da sociedade 

corrente. 

É preciso muita vontade política, ações (ou um conjunto de ações) 

concretas e investimentos socioeconômicos para que todos os cidadãos brasileiros, 

por exemplo, tenham acesso, manejo e compreensão das Tecnologias da 

Informação e Comunicação. Saber o que usar, como usar, quando usar estas 

tecnologias de modo consciente e crítico é um dos caminhos para potencializar a 

transformação da realidade. 

Portanto, é urgente aos detentores de poder maior interesse pelas 

questões sociais que contribuam com o fim à exclusão social, ao apartheid digital, na 

distância entre os que podem e os que não podem ter acesso às possibilidades de 

transformação.  

http://www.ronaud.com/frases-pensamentos-citacoes-de/paul-adams
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No Brasil, é fundamental que a formação de professores com vistas a 

compreender as demandas da sociedade atual seja ampliada em larga escala, tal 

como foi apontado nos relatórios do Comitê Gestor da Internet no Brasil (2011), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2011) e pela Pesquisa Nacional por 

Amostra em Domicílios (2011) e por diversas pesquisas na área da Educação que 

sempre falam a esse respeito. 

Incide ainda que as Tecnologias da Informação e Comunicação deixem de 

ser um ideal quase inalcançável (ou até mesmo uma utopia). Que as tecnologias 

sejam acessíveis, disponíveis, facilitadas. Que sejam de fato inerentes ao dia-a-dia 

das pessoas.  

Sair da simples informação para a formação é condição sine qua non para 

que seja favorecida uma aprendizagem significativa (a apropriação do 

conhecimento) com vistas a potencializar e empoderar o cidadão. 

No segundo capítulo desta dissertação a busca foi para entender a 

cidadania e os direitos humanos à luz da comunicação. É perceptível que a 

comunicação é compreendida como „constituidora‟ do desenvolvimento pleno da 

cidadania, uma vez que ela amplia e favorece este desenvolvimento. 

Perceber como o cidadão compreende cidadania, ao longo dos tempos até 

a presente época, para entender de que modo ela vem sendo vivenciada: se é 

instituída, se outorgada ou conquistada faz diferença no modo de ser da sociedade. 

Como foi apontado por autores estudados, por exemplo, Marshal (1967) e Carvalho 

(2010). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos tem que entrar na lista de 

ordem do dia. Fundamentalmente ela precisa sair dos longos textos descritos nos 

decretos, leis, contratos, tratados e compromissos criados posteriormente pelos 

diversos países, inclusive junto à ONU, para sua efetivação.  

Para que assim a paz mundial possa ser alcançada é urgente que a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos saia dos discursos políticos e 

demagogos e seja vivenciada sem receio pelo cidadão.  

Do mesmo modo, a concepção, a compreensão, a construção e o exercício 

da cidadania devem ser praticados em sua plenitude na sociedade atual. Pois assim, 

as expectativas cidadãs vivenciadas diariamente com avanços tecnológicos tornar-

se-ão realidade no contexto atual. 
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Deste modo, perceber-se como cidadão pleno de direitos, pode se tornar 

real para os indivíduos da sociedade que desde há muito tempo esperam por isso. O 

que deixaria de ser apenas um ideário, um sonho talvez inalcançável.  

A cidadania deixaria de parecer utopia e passaria a ser sentida e vivida por 

muitos que não a tem como direito reconhecido. É preciso favorecer o 

empoderamento que cidadania traz. 

Finalmente, no terceiro capítulo, a investigação e reflexão se aprofundaram 

na compreensão da Comunicação, da Educação e da Cidadania. Entender a 

Comunicação na centralidade da Sociedade Midiática, compreendendo-a muito além 

de informação, sua contribuição para a aprendizagem humana.  

O diálogo é ponto sine qua non para entender como é possível que a 

Comunicação e Educação possam favorecer a compreensão de que são elementos 

fundamentais e constituidores da cidadania. 

É sabido que a relação intrínseca entre o homem e a tecnologia, ocorrida 

nos últimos tempos (não apenas, mas principalmente) tem gerado rápidas 

mudanças no modo de vida das pessoas. As tecnologias têm possibilitado, a partir 

da interação social propiciada pela mídia, transformações culturais, sociais e 

econômicas.  

A mídia tem o poder de contribuir com a construção de um novo tipo de 

sociedade. Cada vez mais a mídia se configura num espaço que vai além da 

interação, ela pode favorecer o diálogo e a socialização, dentre outras 

possibilidades. E juntas, as áreas da Educação e da Comunicação podem contribuir 

e favorecer mudanças no cenário da formação humana. 

Sabe-se que não é possível impingir à Comunicação e à Educação a 

responsabilidade de mudar o mundo, mas, elas são, sem dúvida, Ciências mais 

próximas da formação do indivíduo para vivenciar a contemporaneidade. Juntas elas 

podem oportunizar ao ser humano novos espaços de interação, de conhecimento e 

de aprendizados. 

Por isso mesmo, torna-se fundamental compreender que Comunicação e 

Educação podem ser instrumentos de poder e suas potencialidades são capazes de 

engendrar a vida humana em novos caminhos e soluções para os percalços 

vivenciados na contemporaneidade.  

O assunto não se esgota. Há muito que compreender, refletir, discutir 

acerca das contribuições e potencialidades desta Sociedade Midiática, assim como 
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da Comunicação e da Educação, com a construção da cidadania, de um mundo 

justo e igualitário.  

Sumariamente, pretende-se com os resultados obtidos nesta análise 

constituir elementos norteadores que possam contribuir com novos olhares e 

apontar caminhos tanto para o campo da Comunicação, quanto para o da Educação. 

Como por exemplo, o caminho do diálogo (comunicação), da cidadania ativa 

(empoderamento) e do conhecimento (processo de construção). 
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