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A relação da educação com a comunicação pode ser considerada como natural, pois a

educação  é  também  um  processo  de  comunicação  entre  pessoas.  No  campo

educacional, Paulo Freire é uma das referências na relação histórica desses dois campos,

manifesto principalmente em duas de suas obras:  Extensão e Comunicação,  escrito em

espanhol  quando  no  Chile  exilado  estava  em  1969  e  publicado  pelo  Instituto  de

Capacitação e Investigação em Reforma Agrária, e  Sobre Educação: Diálogos (vol 2),

com Sérgio Guimarães. No livro, publicado em em 1969, ele afirmava que o ato de educar

é  um  ato  de  comunicação  e,  mais  do  que  isso,  “é  diálogo,  na  medida  que  não  é

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

significação dos significados.” (FREIRE, 1977, p.69).

No entanto, além desse aspecto intrínseco à educação, necessário se faz pensarmos a

relação educação-comunicação para além dele, ou seja, para a comunicação enquanto

campo no qual a escola precisa se debruçar com maior atenção. Para tal, podemos abrir

algumas frentes que precisam ser analisadas com mais detalhe.

Em um texto intitulado  Educação, Comunicação e Cultura  (PRETTO, 2013, p. 166/167)

insistia  na  necessidade  de  uma  maior  aproximação  da  educação  com  a  cultura  e

comunicação  destacando  a  importância  do  professor  atuar  como  “um  ativista

comunicador” (p. 167). Para tal, necessário que o professor atue de forma mais intensa na

relação com os meios de comunicação, uma vez que ele é, antes de tudo, uma liderança

comunitária e intelectual  que não pode abrir  mão dessa sua condição. Portanto, essa

mais intensa relação dos educadores e dos cientistas com a mídia é estratégica e, para

tal,  podemos pensá-la em  duas frentes:  a própria  relação com a mídia em geral e a

produção  da  informação,  ou  seja,  os  educadores  e  cientistas  como  produtores  de

narrativas.
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Assim,  a  educação  -  a  escola,  a  universidade,  enfim,  todos  os  níveis  -  além  de

compreender  a  já  mencionada  intrínseca  relação  da  educação  com a  comunicação 2,

precisa também compreender e atuar numa dupla frente. De um lado, ler as mídias, ou

seja, compreender como as narrativas são construídas e de que linguagens jornalistas e

empresas de mídia se apropriam para a escrita dessas narrativas, com suas diversas

linguagens.  Essa  dimensão  já  foi  bastante  analisada  e  desenvolvida  por  diversos

pesquisadores,  com  especial  destaque  para  intelectuais  latino-americanos,  sendo  o

campo conhecido como leitura crítica da comunicação de massa.3

Outra frente, que estamos pesquisando desde a década de 1990, articula essa leitura dos

meios  com uma outra  dimensão denominada  produção.  Essa dimensão produção  de

informações e conhecimentos,  possibilita a educadores e cientistas a apropriação dos

meios de produção, favorecido contemporaneamente pela digitalização das informações,

miniaturização  e  barateamento  das  tecnologias  de  informação  e  comunicação  (TIC).

Dentro  dessa  perspectiva,  importante  buscar  entender  um  pouco  mais  como  esses

processos de produção de informações, culturas e conhecimentos tem se intensificado na

sociedade.

A transformação  das  informações  em zeros  e  uns  trazidos  pelo  digital  possibilitou  a

montagem de  grandes  redes  de  comunicação  através  da  implantação  da  internet  na

década de 1960. Uma rede que, num primeiro momento estava vinculada a interesses

militares  associados aos acadêmicos.  Foi  com a apropriação dessa rede,  a  partir  da

utilização dos BBS (Bulletin Board System) que jovens hackers começaram a transformar

– a bem da verdade, a criar – uma rede horizontal para a permuta de informações. É

surpreendente  a velocidade com que essas tecnologias  e  as  rede se  transformaram,

desde aqueles primeiros momentos, em meados do século passado, até os dias de hoje.

Ao mesmo tempo que se expandem essas possibilidades de produção e circulação de

informações, ainda constatamos que tem prevalecido, desde os primeiros movimentos da

atual etapa da chamada globalização, um predominância de aspectos econômicos,  com

intenso  movimento  das  grandes  corporações  transnacionais  que  atuam  de  forma

articulada para pressionar governos (executivo, legislativo e judiciário) a atuarem de forma

2 Essa importante relação entre a educação e a comunicação gerou um novo campo teórico, liderado pela
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contundente  na  preservação  dos  seus  interesses,  especialmente  na  articulação  de

grandes  grupos  de  mídia,  telecomunicações  (e  provedores  de  internet)  portais,

plataformas, grupos editorias, entre outros. São movimentos em todos esses campos que

são subjacentes à discussão aqui posta, no campo educacional e no campo da mídia.

Dessa  forma,  como  acabamos  de  mencionar,  sem  desconhecer  a  ainda  enorme

concentração na propriedade dos meios de comunicação, ainda de massa, começamos a

ver a criação e a intensa atuação das chamadas mídias  ninjas, mídias colaborativas e

sustentadas por  movimentos  sociais  ativistas  que,  ao se  apropriarem das tecnologias

digitais, especialmente as móveis, passam a produzir e multiplicar informações e, com

isso, construir novas narrativas dos acontecimentos.

Essas  narrativas  enfrentam assim os  grandes  meios,  como disse,  ainda  com grande

concentração  de capital  e  poder,  promovendo,  na  palavras  de  Gustavo Cardoso,  um

ambiente de informação compartilhado entre governos e cidadãos, justamente por conta

das TIC. Para ele “quando governos e cidadãos vivem o mesmo ambiente de informação

há muitas coisas que os cidadãos deixam de tolerar – têm muito menos tolerância para

com a corrupção, negociações à parte, acordos secretos e o uso de ligações pessoais.”

(CARDOSO, 2011, p. 5).

Olhemos,  agora,  um  pouco  para  a  educação  contemporânea  no  Brasil  e  como

educadores e cientistas estão se relacionando com a mídia nesse contexto.

As recentes reformas educacionais no Brasil têm se caracterizado por um perda cada vez

maior do sentido emancipatório da educação. Temos acompanhado com preocupação o

crescimento das influências de políticas neoliberais no campo educacional, políticas essas

que que vêm se caracterizando e se concretizando com a presença cada vez mais forte

dos chamados “reformadores empresariais” da educação. Esses grupos, segundo Luiz

Carlos de Freitas em seu importante blog  Avaliação Educacional (voltaremos ao tema

adiante),4 articulam  de  forma  intensa  conglomerados  empresariais  através  de  suas

fundações,  organizações  não  governamentais,  empresários  da  educação  e  a  grande

mídia, numa ação concreta de pensar e gestar a educação no país. Segundo Freitas,

esses  grupos  foram  se  organizando  ao  longo  do  tempo  e,  em  2010,  lançaram  um

documento  A Transformação  da  Qualidade  da  Educação  Básica  Pública  no  Brasil5,

4 https://avaliacaoeducacional.com. Acesso 10Jun2017.

5 https://avaliacaoeducacional.files.wordpress.com/2012/12/transformacao-da-educacao-brasileira.pdf, 
Acesso 29Jun2017.
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abrigado pelo site da Associação Parceiros da Educação6 que justamente articula essas

diversas entidades para “trabalhar por uma educação pública de qualidade no Brasil”.

Freitas, em postagem de 30.12.2012, um pouco antes do inicio do governo Lula da Silva,

afirmava que o grupo reunido em torno desse movimento pretendeu elaborar “proposta de

um  verdadeiro  controle  paralelo  da  educação  no  país,  para  atender  interesses

corporativos  das  corporações  empresariais  e  setores  liberais/conservadores  que

perderam a eleição e que, agora, entram na luta ideológica para tentar definir a política

educacional do governo.”7

Ao longo desses anos, pudemos observar de forma mais explícita esses movimentos e,

nos últimos anos, com o movimento que culminou com a derrubada da presidenta eleita

Dilma Rousseff (PT) em 2016, e a ascensão do PMDB com apoio, entre outros, do PSDB

e do DEM, o Ministério da Educação passou a ser controlado por intelectuais ligados à

esses movimentos, a exemplo de Maria Helena Guimarães, atual Secretária Executiva do

MEC, que ao longo dos anos vem assumindo cargos nas gestões dos PSDB.

Os exemplos mais recentes dessas iniciativas e ações são a intensa presença desses

grupos  nas  Conferências  de  Educação,  na  construção  da  Base  Nacional  Comum

Curricular, na defesa dos exames nacionais em grande escala, nas políticas de inserção

das tecnologias digitais nas escolas, entre vários outros.

Aqui, o papel da mídia tem sido muito importante para a construção dessa narrativa e o

que temos observado é que, apesar do enorme esforço feito no interior da academia,

essa vem perdendo a narrativa na construção de conceitos sobre educação que tenham a

emancipação  e  a  formação  cidadã  como  foco  principal.  Os  espaços,  tanto  da  mídia

impressa como da mídia eletrônica (rádio e televisão), vêm sendo permanentemente e

majoritariamente ocupado pelos intelectuais ligados à esses movimentos empresariais.

Articule-se  a  isso,  o  avanço  do  conservadorismo  na  sociedade  brasileira  (e  também

mundial)  merecendo um especial  destaque (ou ataque?!) o campo da educação. São

exemplos desses movimentos os projetos de lei conhecidos com a alcunha de “escola

sem partido”, o avanço do ensino religioso em instituições públicas de ensino, o avanço

de parlamentares e grupos da sociedade contra iniciativas em defesa das comunidades

LGBTT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais), entre outros.

6 http://www.parceirosdaeducacao.org.br. Acesso 10Jun2017.

7 https://avaliacaoeducacional.com/2012/12/30/o-manifesto-dos-novos-reformadores. Acesso em 
29Jun2017.
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Apesar  das  redes  sociais  estarem exercendo  um importante  papel  de  mobilização  e

construção  de  uma  contranarrativa  em diversos  campos,  constatamos  um uso  ainda

incipiente dessas redes por educadores e, mais ainda, a quase ausência dos mesmos na

grande  mídia,  que,  como  mencionado,  ainda  exerce  significativo  papel  na  sociedade

brasileira.  Com  isso,  a  educação  vem  sendo  tratada  prioritariamente  por  esses

reformadores empresarias da educação. Na grande maioria  das recentes matérias na

mídia impressa sobre a educação, observa-se que a presença desses representes está,

quando não garantida, se constituindo nas únicas fontes utilizadas para a construção das

referidas matérias e coberturas.

Como já afirmei em outro texto (PRETTO, 2016), Garry Hall, em discussão ocorrida no

blog if:book8 do Instituto para o Futuro do Livro, ressaltou a importância dos professores

(pesquisadores)  serem  intelectuais  públicos,  postura  essa  tão  importante  quanto  às

relativas  às  pesquisas  e  publicações  entre  pares.  No  entanto,  diz  ele,  “dentro  da

academia há uma atitude de um certo desprezo por aqueles que buscam se tornar um

intelectual público”. Entretanto, as possibilidades trazidas pela web são enormes sendo

ela (e os blogs e redes sociais) uma “força muito mais disruptiva” do que foi a televisão

num passado recente.9 Com a rede, mudou radicalmente a forma como podemos nos

comunicar com a sociedade, devendo, portanto, ser esse um importante elemento para a

avaliação  acadêmica.  Esse  passa  a  ser  mais  um  campo  de  disputa,  desta  vez,

internamente, à própria comunidade científica.” (PRETTO, 2016, p. 326)

O enfrentamento destas questões vem sendo feito por alguns colegas acadêmicos do

campo da educação através de importantes blogs que hoje se tornaram leituras quase

que obrigatórias para fazer frente a esse rolo compressor da grande mídia associada com

os reformadores empresariais. Sem desconsiderar tantos outros esforços, destaco aqui o

blog  Avaliação  Educacional,  conduzido  por  Luiz  Carlos  de  Freitas da  Faculdade  de

Educação da Unicamp, e o Pensar Educação, coordenado pelos colegas da Faculdade de

Educação da Universidade Federal de Minas Gerais.10 Esses estão sendo espaços de

escrita mais que diária contestando, criticando, apresentando alternativas e possibilidades

para se pensar a educação em outras bases.

São  iniciativas  pequenas,  ainda  mais  considerando  o  tamanho  do  desafio,  e,  nesse

sentido,  o  que  propomos  para  o  enfrentamento  de  todas  essas  disputas,  tantos  as

8 http://futureofthebook.org/blog>. Acesso em 31 jul.2016.

9 http://futureofthebook.org/blog/2006/08/01/now_playing_academics_in_the_r/>. Acesso em 28 jul. 2016.

10 https://avaliacaoeducacional.com e http://www.pensaraeducacao.com.br, respectivamente. Acesso 
02Jul2017.
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internas  como  as  externas,  é  a  adoção  de  uma  outra  postura  comunicativa  a  ser

assumida por educadores e cientistas. Propomos uma ação hacker mais contundente,

que enfrente os desafios de frente, com ações coletivas e descentralizadas, envolvendo

pesquisadores individualmente, grupos de pesquisas, associações cientificas, entre outros

de tal forma a povoar a web (e a mídia) com outras narrativas que não as dominantes no

cenário nacional para a educação. Uma ação hacker no sentido de se explorar as brechas

da estrutura hegemônica para construir redes de disseminação de informação e produção

de conhecimento colaborativo, aberto e engajado com a transformação social.

Caso  não  consigamos  abrir  essa  frente  de  batalha,  imagino  que  estaremos,  ainda,

tentando enfrentar os desafios com ferramentas incapazes de olhar para as raízes dos

problemas e enfrentá-los com as exigências do contemporâneo.
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