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Diálogos entre a comunicação e a educação1 

Carmem Prata2  

 
RESUMO: Este artigo apresenta um mapeamento de conceitos que constroem as relações 
entre a comunicação e a educação. O objetivo é explorar esse diálogo, através do tema do 
letramento e de suas amplicações: New Literacy e New Media Literacy; Competencia 
Midiática; Mídia-Educação e Educomunicação. O que se observa é uma preocupação com os 
modos de apropriação da mídia, dentro de uma perspectiva crítica, expressiva-produtiva, ao 
mesmo tempo que instrumental.  
 

INTRODUÇÃO 

Na contramão do que foi proposto na gênese da Word Wide Web, criada para ser uma 

tecnologia de comunicação e fonte de informação, algumas plataformas digitais 

contemporâneas foram apropriadas como instrumento de distorção dos fatos, de negação da 

diversidade e do fomento da divergência. Haja vista o fenômeno mundial das fake news e suas 

interferências em diferentes escalas das sociedades.  

Nesse cenário, tomamos a inconteste relação entre as ciências da comunicação e da educação 

como objeto de estudo interdisciplinar.  De modo que este artigo vai mapear as discussões 

realizadas sobre o conceito de letramento, traçando um panorama das vertentes de trabalho e 

ações propostas, para aplicação em futura pesquisa de campo. 

 

O CONCEITO DE LETRAMENTO E SUAS AMPLIAÇÕES  

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) referiu-se ao 

termo media education (educação para a mídia) em 1973, definido como uma disciplina 

autônoma em teoria e prática pedagógica, dedicada à pesquisa, ao ensino e ao aprendizado de 
                                                 
1 Esta abordagem é um recorte do projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Cultura da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPCCOM-UERJ), para 
desenvolvimento no período 2020-2024.  
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do Rio de Janeiro (FAPERJ); integrante do Laboratório de Pesquisa Comunicação, Entretenimento e Cognição 
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métodos de comunicação e expressão. Em 1979, para além da disciplina curricular, o conceito 

passa a abranger o campo das práticas socioculturais (FANTIN, 2011). 

Em paralelo, o sociólogo francês Louis Porcher (1940-2014) publicava a primeira edição de 

“L’École parallèle” (1974), conceituando como escola paralela3 um “conjunto dos circuitos 

graças aos quais chegam aos alunos (bem como aos demais), de fora da escola, informações, 

conhecimentos, uma certa formação cultural, nos mais variados domínios.” (PORCHER apud. 

FREIRE & GUIMARÃES, 2013)4.   

O professor Porcher referia-se, então, aos meios de comunicação da época, citando a 

imprensa, a história em quadrinhos, o rádio, o cinema e a televisão.   

Esses novos canais de educação, que os professores não controlam, são 
frequentados massivamente pelos alunos. Qualquer que seja a opinião que se 
formule em face deles, não se pode negligenciar o problema pedagógico e 
sociológico que eles colocam. Trata-se de saber se a escola e a escola 
paralela vão se ignorar, comportar-se como adversárias ou se aliar. (Ibid, 
s/p.). 

Outras perspectivas surgiram ao longo das últimas décadas, trazendo à tona termos como 

mídia-educação, educomunicação, no Brasil; competencia midiática ou alfabetización 

midiática, na América Latina e Espanha; new literacy e new media literacy nas abordagens 

anglo-saxônicas. (CITELLI et al., 2019).   

A ideia de extensão do conceito de letramento surgiu, de fato, a partir de perspectivas 

contrárias ao modelo tradicional de alfabetização. O pesquisador britânico Brian Street (1943-

2017), citado como percussor (PICCOLI, 2010), apresenta em seu estudo “Literacy in Theory 

and Practice” (1985), a proposta de um modelo autônomo de alfabetização e a sugestão de 

novas práticas ou eventos de letramento.  

O linguista estadunidense James Paul Gee (2010) trabalha em torno de um campo 

interdisciplinar denominado News Literacy Studies – NSL (Novos Estudos em Letramento), 

cuja abordagem está fundamentada na ideia de aprendizado situado em contextos 

socioculturais. Diante da diversidade cultural contemporânea, literacy converte-se em 

                                                 
3 A expressão “escola paralela” apareceu pela primeira vez em uma série de artigos assinados pelo sociólogo 

Georges Friedmann (1902-1977), publicados em 1966 pelo Le Monde.  
4 Trecho de: Freire & Guimarães. Educar com a mídia: Novos diálogos sobre educação, 1ª. Parte: “A escola 

escrava e a escola paralela”. Formato ePub, s/p. 
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literacies. Afinal, há muitas práticas que incorporam diferentes letramentos: jurídico, 

acadêmico, musical, imagético etc. 

Novas extensões são atribuídas ao conceito. The News Literacies Studies – TNLS (Os Novos 

Estudos em Letramentos) carrega o mesmo argumento dos novos estudos do letramento 

(NLS, na sigla em inglês), envolvendo a compreensão das formas de explorar, agir, interagir, 

fazendo uso da linguagem escrita e oral.  

Outro conjunto de pesquisas indicam o que o pesquisador chamou de New Media Literacy 

Studies – NMLS (Novos Estudos em Letramento Midiático), vistos como uma ramificação 

dos estudos sobre o letramento midiático, que já existem há algum tempo.  Esses estudos 

estão associados ao campo da comunicação e aos estudos de mídia, assumindo características 

intrínsecas da cultura digital, fundamentada no uso e reuso das ferramentas para o 

aprendizado, no compartilhamento das informações e na interação entre as pessoas. 

Os novos estudos em letramento midiático, então, vão se ocupar não apenas do sentido dado 

aos textos veiculados na propaganda, nos jornais, na televisão ou nos cinemas. Mas também 

em entender como as pessoas dão e obtém significados de imagens, sons e textos que se 

misturam (os textos multimodais), a partir das produções culturais oferecidas pelas mídias. 

(GEE, 2010, p.10-11). 

 

O LETRAMENTO MIDIÁTICO E AS MÚLTIPLAS LITERACIAS  

O conceito de letramento midiático, já bastante difundido pelo mundo, refere-se à ideia de que 

as competências para ler e escrever devem ser ampliadas para as diversas mídias (REGIS, 

2020). Há ainda um debate que busca diferenciar a educação para mídia (media education) e o 

letramento midiático (media literacy). Segundo o pesquisador britânico David Buckingham: 

 (...) media education é o processo de ensino-aprendizagem sobre os meios e 
media literacy é o resultado - o conhecimento e as habilidades que os 
estudantes adquirem (...) Media literacy necessariamente envolve 'leitura' e 
'escrita' de mídia. Media education objetiva desenvolver ambos, a 
compreensão crítica e a participação ativa. (BUCKINGHAM, 2005, p.4 
apud. Fantin, 2008, p.75).  

Renee Hobbs (1994, 2003), fundadora do Media Education Lab (EUA), defende 

que o letramento midiático supõe habilidades de leitura e escrita, fala e escuta, além de uma 

visão crítica e da capacidade de produzir comunicações, usando toda sorte de tecnologias 



 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

543 

disponíveis. Para essa pesquisadora, o conceito está estruturado em cima de habilidades como 

acessar, analisar, criar e comunicar mensagens.  

Hobbs defende o uso do termo multiliteracies (múltiplas literacias) para enfatizar a 

pluralidade das formas de letramento, que abrangem a comunicação visual, eletrônica e 

digital, incluindo seus objetos de estudo.  Assim, as literacias estão associadas não apenas às 

mídias, mas às artes, às ciências, às narrativas e ao lúdico como linguagens para expressão 

de sentimentos, ideias ou experiências, nas formas orais, escritas, plásticas, corporais e 

digitais.  (HOBBS, 2006, p.16 apud. FANTIN, 2008, p.80-81).  

As literacias digitais, então, estão entre as múltiplas aptidões requeridas pelas práticas da 

cultura. Similar a ideia de media education (Unesco), o conceito é defendido pelo pesquisador 

José Manuel Pérez-Tornero, da Universidade de Barcelona, como aquele que reconhece o fato 

de que todas as mídias hoje estão presentes nos ambientes digitais.   

Pérez-Tornero (2004) acentua que o fenômeno da digitalização das produções culturais requer 

habilidades para uso das plataformas digitais, envolvendo desde o reconhecimento dos tipos 

de narrativas (elementos e estruturas), à operação dos aparatos e o conhecimento de suas 

linguagens (áudio, visual, linguística, numérica). 

 

COMPETENCIA MIDIÁTICA   

Ferrés e Piscitelli (2012), pesquisador da comunicação na Universidade Pompeu Fabra, em 

Barcelona (Espanha) e das ciências sociais na Universidade de Buenos Aires (Argentina), 

respectivamente, trabalham o conceito de competência midiática, entendida como um 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias aos interlocutores dentro de 

sistemas midiáticos. 

Apesar da ideia de eficácia embutida na palavra competência, segundo esses autores, não se 

trata de mera instrumentalização. São observados indicadores relacionados à participação, à 

interação e à produção de conteúdo, privilegiando o desenvolvimento autônomo. Como tal, já 

foi adotado por pesquisadores em países latino-americanos de línguas espanhola e portuguesa, 

na Espanha e em Portugal.  

A proposta combina o potencial da cultura participativa com o desenvolvimento da 

capacidade crítica, destacando seis dimensões específicas, a partir das quais podem ser 
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obtidos indicadores relacionados à participação, à interação e à produção de conteúdos. São 

elas: 1- linguagem; 2- tecnologia; 3- processos de interação; 4- processos de produção e 

difusão; 5- ideologia e valores; 6- estética.  

Dessa abordagem, sobressai um pensamento em especial. Para esses educadores, há mais 

disposição para incorporar as modificações produzidas pelas tecnologias nos processos de 

ensino-aprendizagem do que de assumir as contribuições da neurociência, que nos últimos 

anos alterou convicções mantidas por séculos na cultura ocidental sobre o funcionamento da 

mente5.   

Ferrés e Piscitelli referem-se à influência que exercem os processos emocionais sobre o 

processo de ensino-aprendizagem, assim como sobre o comportamento dos interlocutores 

dentro dos sistemas de mídia digital. Essa ideia, da qual não se pode escapar diante do cenário 

descrito incialmente, é colocada por esses autores dentro do campo das competências 

midiáticas.  

 

A EDUCOMUNICAÇÃO E A MÍDIA-EDUCAÇÃO 

No Brasil, as discussões são feitas desde os anos de 1980, nos campos da educação e da 

linguística. Destaca-se “a referência implícita ao conceito de letramento na obra freireana” 

(PICCOLI, 2010, p.259). O filósofo e educador Paulo Freire (1921-1997) é reconhecido no 

mundo por sua obra. O aforismo “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 

posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele”6 é apenas uma 

dentre as tantas referências à sua ideia de letramento situado em contextos socioculturais. 

Hoje, encontramos nos estudos nacionais duas abordagens: a Educomunicação (SOARES, 

2014) e a Mídia e Educação (FANTIN, 2011). Ambas trazem importantes contribuições no 

sentido de desenvolver aparatos teórico-metodológicos específicos e inspirar os pesquisadores 

em novas produções na área. (REGIS, 2020).  

                                                 
5 As chamadas ciências da mente e do cérebro, aparecem nos anos de 1990, sob o guarda-chuva que ganha o 

nome de neurociências. Desde então, têm promovido diálogos entre a física, a matemática, a biologia, as 
psicologias, a filosofia, a antropologia e as artes. Suas pesquisas buscam a compreensão dos mecanismos das 
emoções, pensamentos e ações, imaginação e sonhos, aprendizado e processos cognitivos. Enfim, fenômenos 
que definem o que somos, a espécie humana diante da vida. 

6 Freire, Paulo. A importância do ato de ler em três artigos que se completam. Formato ePub, s/p. 
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A educomunicação surgiu de uma ressignificação do termo adotado pela Unesco na prática 

latino-americana. Desenvolvida pela Universidade de São Paulo (USP), essa vertente 

preocupa-se com a ampliação da capacidade de comunicação interpessoal, familiar, escolar e 

midiática, de crianças e de jovens, tratando professores e alunos como educomunicadores.   

A análise e os usos das mídias estão entre os seus métodos de investigação, mas também são 

valorizadas outras formas de expressão, em especial a artística. Para esses pesquisadores, o 

desafio “(...) não diz respeito a um problema de maior ou menor habilidade no manuseio dos 

dispositivos, mas, sobretudo, à capacidade de aguçar a consciência que se elabora e se alarga 

diante de uma realidade em mutação (...)” (CITELLI et al., 2019, p.21). 

A educadora Monica Fantin, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), trabalha 

com o conceito de mídia-educação, descrito como um campo interdisciplinar, na fronteira 

entre a educação, a comunicação, a cultura e a arte. Entende-se que toda apropriação de 

objetos culturais é um processo formativo, se investido da prática pedagógica. Levar essas 

possibilidades de usos da cultura para o contexto escolar, criando situações formativas, é a 

proposta da mídia-educação; que tem como eixos a cultura, para ampliação de repertórios; a 

crítica, para reflexão e avaliação; e a criação, para uma comunicação criativa. 

(BAZALGETTE, 2005 apud. FANTIN, 2011, p.30).  

A esses três eixos, a educadora brasileira acrescenta mais um: o da cidadania. Fantin 

considera que a prática pedagógica de orientação para uso das mídias, suas produções e 

interações, precisa ser sempre problematizada e propõe discutir questões como consumo 

cultural, representatividade social e políticas públicas, que possam impulsionar uma produção 

midiática alternativa ao mercado globalizado.  

Outro debate se dá em torno dos processos que envolvem essa mediação pedagógica. Segundo 

Buckingham (2005), mídia-educação é um processo de ensino-aprendizagem sobre os meios. 

Na perspectiva do pesquisador italiano Pier Cesare Rivoltella, é uma possibilidade de educar 

sobre os meios, com os meios e através dos meios, a partir de uma perspectiva crítica, 

instrumental e produtiva. (Rivoltella, 2006 apud. FANTIN, 2011).   

Nesse sentido, entende-se que a mídia-educação trata de educar sobre e para os meios, dentro 

de uma perspectiva crítica; com os meios, numa perspectiva instrumental; e através dos 
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meios, dentro de uma perspectiva expressivo-produtiva. Esses debates conceituais acabam por 

convergir para a ideia de que o conceito de letramento incorpora múltiplas alfabetizações.  

 

BREVES CONSIDERAÇÕES   

É com esse apanhado de conceitos que se inicia uma investigação sobre as práticas de 

letramento, buscando responder à questão sobre como se dá a aplicação da media educacion 

em diferentes contextos escolares? Mais do que considerações finais, algumas questões ficam 

colocadas a partir desse debate. A primeira diz respeito a velocidade das transformações 

tecnológicas, que não se consegue acompanhar senão por um esforço e investimento conjunto 

das ciências envolvidas nesse desafio.  

A seguir, vem a ideia do engajamento dos jovens, que muito rapidamente assimilam os usos 

sociais e culturais das novas tecnologias. Nesse sentido, a educação para a mídia pode 

emprestar protagonismo aos jovens no processo de ensino-aprendizagem, encorajando-os a 

assumirem responsabilidade por suas trajetórias e incentivando a conquista de uma maior 

autonomia em suas vidas.  

Também há, neste momento de pandemia, professores e alunos que não encontram lugar nas 

interações remotas. Sendo essa a condição de possibilidade de a escola continuar como 

mediadora da formação dos jovens, ações promotoras de diálogo entre pesquisadores da 

educação e da comunicação são mais que bem vindas.  
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