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RESUMO 

A presente reflexão constitui-se como uma análise sobre a relação entre comunicação, 

cultura, educação, em uma perspectiva transdisciplinar e complexa, buscando compreender 

a dimensão espetacular midiática, como produção da subjetividade humana refletida em 

imagens que permeiam os sentimentos, gestos, sons, símbolos e outras manifestações 

intuídas, assimiladas e expressadas no dia-a-dia por meio das condições de tecnicidade, 

tecnologias, visualidade e visibilidade que envolve a história humana. 
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A relação entre espetáculo e sociedade 

Para compreender a natureza do espetáculo, é necessário reconhecê-lo com um 

fenômeno que se dá a partir da relação entre ser humano e natureza, no que se constitui 

enquanto cultura seja simbólica ou material. A relação do espetáculo é a relação com a 

sociedade. As liturgias, as festas do trabalho e a arte inspiram relações espetaculares. O 

conceito de espetáculo tem em seu núcleo, aquilo que atrai pelo olhar, o grandioso. Rubim 

afirma isso quando diz que: 

 
A rigor, pode-se afirmar, sem medo de errar, uma 
premissa constitutiva desse texto, o espetáculo como 
um momento e um movimento imanentes da vida 
societária, de maneira similar às encenações, ritos, 
rituais, imaginários, representações, papéis, máscaras 
sociais etc. Portanto, o espetáculo deve ser 

compreendido como inerente a todas as sociedades 
humanas e, por conseguinte, presente em praticamente 
todas as instâncias organizativas e práticas sociais, 
dentre elas, o poder político e a política. (RUBIM, s/d). 

 

                                                   
1 Artigo desenvolvido a partir da disciplina Mídia e Espetáculo: as condições de tecnicidade e visualidade na 
contemporaneidade, ministrada pelo Prof. Dr. Otacílio Amaral Filho, no Programa de Pós-graduação em Comunicação, 

Cultura e Amazônia da Universidade Federal do Pará – UFPA. 

 

2  Mestrando em Ciências da Comunicação do Programa de Pós-Graduação Comunicação, Cultura e Amazônia da 
Universidade Federal do Pará – UFPA. 
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Para Alea (1983), “O espetáculo pode ser concebido como uma mediação no 

processo de penetração da realidade. O momento do espetáculo corresponderia ao momento 

da abstração no processo do conhecimento”. Seria uma inserção no cotidiano de maneira 

extraordinária, rompendo com a realidade e propondo outra realidade no plano ideal, uma 

realidade como extensão da realidade subjetiva do expectador, uma espécie de objetivação 

do conteúdo ideológico e emocional do ser humano. 

O espetáculo se dá a partir de um acontecimento. Esse por sua vez se torna aquele 

por conta da representação, ou seja, daquilo que é retirado da própria realidade como algo 

que provoca a atenção por fugir do ordinário, isto é, por ser constituído como 

extraordinário.  

A representação que faz com que um acontecimento se torne espetacular pode se dar 

pelo olhar ou pelo ouvir, provocando a intuição ou imaginação criadora como imagem na 

mente do sujeito. Já na antiguidade clássica a dimensão mítica também era permeada de 

sentido espetacular, constituindo-se como narrativas que iam além do ordinário, quando 

divindade e humanidade se cruzavam, resultando na alteração das forças da natureza na 

relação com os humanos possibilitando o nascimento do herói. 

Na sociedade contemporânea o caminho para o espetáculo se dá pela imagem. 

Imagem projetada pelos meios tecnológicos. Daí passa-se do espetáculo para a 

espetacularidade e espetacularização, por meio das ordens do espetáculo: a existência do 

espetáculo e a produção do espetáculo ou da imagem. 

No âmbito da mídia o simbólico ganha outra conotação. A realidade tomada com tal 

é novelizada pela mídia que cria uma representação alterada do fato, além do fato na sua 

originalidade. É a representação em si como se fosse a imagem da coisa em si. O sentido 

expressa aquilo que a coisa precisa parecer que é, daí que a alteração da realidade é de tal 

forma próxima da própria realidade que se confundi com ela, ou seja, faltos criados 

midiaticamente são tomados como realidade por seus ouvintes, leitores ou telespectadores. 

Nas palavras de Guy Debord:  

 

O espetáculo, como tendência a fazer ver (por 
diferentes mediações especializadas) o mundo que já 

não se pode tocar diretamente, serve-se da visão como 
sentido privilegiado da pessoa humana [...] o 
espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma 
relação social entre pessoas, mediada por imagens [...] 
Sempre que haja representação independente, o 
espetáculo se reconstitui (DEBORD, 1997, p.14-18). 
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Nesse sentido a mídia e o espetáculo constituem-se como objetos de estudo, 

ampliando ou abrindo os conceitos na perspectiva das ciências humanas e sociais. Assim, a 

comunicação aparece como lócus do pensamento e do conhecimento, como uma ação 

pensada na perspectiva da práxis a partir da interpretação do sentido da representação. O 

pensamento comunicacional é visto então como pensamento complexo e gerador de ciência 

com consciência, porque é reconhecedor da dúvida, da incerteza, da aleatoriedade, da 

maneira como propõe Morin (2005) em sua Teoria da Complexidade. 

A natureza do espetáculo faz-se sentir pela dimensão da publicização. Esta vem pelo 

espaço público, em uma condição contemporânea chamada também de midiatização, ou 

seja, de uma sociedade globalizada e marcada hegemonicamente por processos 

comunicativos com e a partir do uso dos meios. Assim, a visualidade é também uma das 

funções primordiais da publicização. A natureza e diferentes objetos passam a ser vistos 

dentro de gramáticas próprias da narrativa midiática por um viés intersubjetivo, na 

construção de uma visibilidade representacional. 

Assim sendo, pode-se pensar em uma reflexão fenomenológica que requer uma 

postura epistemológica que também prima por uma hermenêutica favorecedora de 

interpretações diversas a partir dos inúmeros sentidos subjetivos e intersubjetivos que se 

dão em relação e em experiências vivenciais ímpares que criam objetos teóricos a partir de 

visualidades em espaços do conflito, da complexidade e de tentativas de integração. 

O espaço público concebido a partir da condição construída pela midiatização da 

sociedade apresenta-se como um ambiente em que as coisas estão disponíveis, apesar de 

nem tudo ser de interesse público. Às vezes é o fim pelo fim, o vender pelo vender, mas o 

tornar disponível é uma marca acentuada dessa nova configuração social. É um espaço onde 

as coisas são ditas, de maneira desterritorializadas, sem o predomínio de identidades e sim 

com inúmeras identificações. Lócus em que as ideias circulam, transitam por imagens 

construídas e publicizadas. 

Dessa forma, é na dimensão da midiatização, ou de uma sociedade hipermidiatizada, 

que o espetáculo – ou as condições de espetacularização – terá papel central, sobretudo 

pelas projeções decorrentes das condições de tecnicidade e de tecnologias que se renovam 

constantemente não mais apenas em uma dimensão de linearidade, mas também é tempos e 

em experiências fragmentadas e desterritorializadas, em novo tempo formando por tempos 

e fluxos contínuos e descontínuos. 
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Por conta disso, um dos desafios para a pesquisa no campo da comunicação é 

favorecer a dialogicidade com os diferentes campos e áreas do saber, na promoção da 

transdisciplinaridade, trazendo para o campo comunicacional as falas da Educação, da 

Filosofia, da Antropologia, da Sociologia no sentido de uma integração que não negue a 

diferença e o conflito, mas valorize e promova saberes e conhecimentos por meio da 

complexidade presente no espaço natural e cultural de diferentes espaços, de maneira 

especial no espaço aqui analisado que é a Amazônia, no que aparece e não aparece; no que 

é posto como comunicação em processo, na perspectiva da midiatização, que projeta 

visualidade e visibilidade, espetáculo de espetacularização em dimensões interligadas e 

interconectadas. 

 

A cultura amazônica como identidade, identificação e projeção 

Por meio da linguagem, em suas diferentes manifestações no campo da 

comunicação, da cultura e da educação, o ser humano se relaciona com o mundo, consigo 

mesmo e com os outros, quer pertençam ou não ao mesmo grupo social, construindo 

diferentes sentidos vivenciais que caracterizam identidades, tentando garantir sua 

particularidade e especificidade no mundo. 

Para Rodrigues (1994), 

 

A linguagem assegura igualmente a manifestação da 
nossa relação com os objetos e com os procedimentos 
técnicos, apresentando uma verdadeira espessura 
cultural, intimamente associada aos nossos modos 
específicos de fazer. Essa função expressiva da 

linguagem faz nomeadamente com que a técnica seja 
uma maneira culturalmente determinada de nos 
relacionarmos com nosso corpo, com os outros, com o 
mundo exterior e com o nosso próprio mundo interior. 
Esta função da linguagem tem a ver com o fato de a 
técnica abarcar a totalidade da nossa experiência do 
mundo e permitir assim distinguir as culturas entre si. 

(RODRIGUES, 1994). 

 

Neste sentido, a linguagem enquanto mediação proporciona a cada cultura não só 

um pensar específico como também um fazer específico. Assim sendo, as condições de 

tecnicidade resultam do imaginário de cada cultura, assim como, influem também por meio 

do fazer na construção do sentido de cada grupo, em uma relação de práxis permanente com 

lembrava Paulo Freire em sua proposta pedagógica libertadora. 
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A cultura sempre esteve impregnada do acesso. Sempre se ofertou e sempre foi 

ofertada. É como se agora, mais ainda, essa barreira fosse quebrada e as fronteiras 

integradas pelo fenômeno da desterritorialização. As tecnologias ajudam e a imagem tem 

preponderância. Como vai lembrar Souza (2003), em tempo de novas linguagens, os 

comunicadores e educadores, devem fazer um trajeto histórico e entender que a linguagem 

passa por diferentes linguagens e se faz na cultura parte essencial da história de cada povo.  

Foram muitos anos de cultura oral, depois aproximadamente uns 18 séculos de 

cultura da escrita, e nos últimos 200 anos a sociedade mundial tem experimentado a cultura 

da imagem, que passa pela projeção das imagens da natureza pelos instrumentos 

tecnológicos (a fotografia, o cinema e a televisão). A partir da segunda metade do século 

XX, em meados de 1950, a humanidade vive uma junção ou integração de tudo o que foi 

vivido historicamente, resultando na cultura multimidiática, na complexidade e na 

integração das diferenças. Oralidade, escrita e imagem convergem e interdependem nas 

chamadas tecnologias audiovisuais. 

Na especificidade da realidade amazônica, síntese do hibrido e do permanente, vive-

se o paradoxo da visibilidade e invisibilidade no que diz respeito aos modos como os meios 

de comunicação projetam midiaticamente ou escondem imagens e cenários da região. 

Constroem-se imagens espetaculares que não correspondem a realidade de muitos dos 

chamados povos da floresta que vivem também nos tensionamentos de grandes centros 

urbanos com Belém e Manaus. 

Assim, a pesquisa em comunicação exige que perguntas sejam feitas frente aos 

paradoxos existentes. O que é que a mídia traz de conhecimento? O conhecimento 

midiático juntado e divulgado como discurso de visibilidade corresponde à realidade, ou é 

uma projeção desta nos interesses econômicos de grupos minoritários que determinam o 

que deve ser publicizado? Os fatos que vem para a esfera da visibilidade são reconhecidos a 

partir da espetacularização? O ser humano faz do espetáculo de sua cultura uma 

espetacularização para negociá-la e vendê-la em uma arena mercadológica cuja lógica é o 

capital? O espetáculo compõe a narrativa midiática com forma de enquadramento? 

Questões que carecem de aprofundamento teórico associado às diferentes práticas na 

realidade cultural amazônica, permeada por culturas diversas integradas no complexo. 

É importante destacar que a visibilidade nem sempre é espetacular e que é 

necessário distinguir visibilidade e espetáculo para que, buscando sair do lugar comum, do 
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desconfiômentro do espetáculo como coisa negativa, encarar o desafio de defini-lo, analisá-

lo e compreendê-lo no campo da comunicação e da cultura.  

É preciso resgatar o sentido pleno do espetáculo e a ontologia do espetáculo que 

nasce também pelo olhar, reconhecendo que o enquadramento também é uma forma de 

negociação. Para isso é necessário o reconhecimento de uma economia das formas 

simbólicas. A mídia busca o enquadramento produtivo. E cabe ao pesquisador em 

comunicação procurar saber em sua pesquisa, quando isso é bom e quando é ruim, 

superando a dimensão da disputa e preconceito ideológico, buscando estudar a natureza do 

espetáculo em seu sentido. 

No cenário atual, a mídia pega do que não é espetáculo e espetaculariza. No caso da 

realidade amazônica a realidade é muitas vezes escondida ou negada pelos estereótipos, 

pela folclorização ou pelas imagens surrealistas projetadas de maneira espetacular ou 

espetacularizada. O caminho central da mídia parece ser o da espetacularização na busca 

mercadológica pela audiência. E aí a espetacularização se torna o recurso retórico da mídia. 

Logo, quando esses desafios se impõem, a solução não está em negar a dimensão 

midiática, a midiatização, e tampouco a realidade do espetáculo como dimensão humana. 

No campo da comunicação a busca também se dá pela clareza dos termos e da coerência 

daquilo que se chama ética. E quando se fala de ética a reflexão se volta para a dimensão do 

social, do interesse coletivo, do que garante a existência e segurança do grupo, inclusive em 

sua identidade. 

E, a base para que esta reflexão do compromisso com o interesse público se faça, 

passa pelo acontecimento e pela cultura como lugar de excelência da mídia. O que interessa 

nesse espaço é a regulamentação do acontecimento. No caso do acontecimento, busca-se 

um elemento dramático como unidade para apresentá-lo. No caso da cultura, o modelo do 

palco, a cobertura e a produção da cena que será transmitida nos mais diversos formatos. 

É importante que se diga ainda que a mídia não cria uma estética própria. Ela busca 

a estética da cultura e da arte. A mídia é meio, é instrumento, é mediação. E, dependendo de 

como é usada, tanto na emissão quanto na recepção, possibilita espaços de definição 

cultural a partir também das resignificações de espaço e tempo, nas condições de 

hibridismos e identificações. 

Daí que a visualidade está na ordem do espetáculo. E no contexto midiático há a 

junção de elementos para se criar a visualidade, para compô-la, naquilo que é típico da 

modernidade e do conceito de imagem. E isso também na ordem do espetáculo, ou da 
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visualidade e visibilidade, como a Amazônia se vê e como é projetada ou publicizada é 

pauta permanente de investigação em um cenário que se faz e se desfaz pela natureza e pela 

cultura.  

 

A convergência entre comunicação, cultura e educação  

A convergência entre saberes, disciplinas, teorias e áreas de conhecimentos 

distintos, em diferentes experiências, é cada vez mais visível na atualidade. Interfaces, 

transdisciplinaridade, complexidade e perspectivas transmetodológicas dinamizam ações 

investigativas em vários campos do saber, principalmente na área da Comunicação
3
.  

No campo das ciências humanas e sociais, tanto na Antropologia quanto na 

Sociologia, pesquisas qualitativas, abrem-se, a cada dia, a uma dimensão convergente e 

interpenetrante, rompendo com uma visão que estava limita ao paradigma positivista que 

divorciava o sujeito do objeto como se fora da mente humana houvesse uma realidade 

objetiva frente a qual o sujeito pensante deveria descobri-la e aceitá-la quase que de forma 

neutra. Métodos e técnicas são utilizados hoje, em muitas experiências, construtivamente, 

pelo pesquisador que concebe o conhecimento em dimensão processual a partir da interação 

entre objeto empírico e teórico. 

No campo da Comunicação, a processualidade também é valorizada no exercício da 

pesquisa e da construção do conhecimento com a participação direta do sujeito com sua 

subjetividade em ação em uma vigilância epistemológica permanente. Isso o leva a 

construir seus instrumentos metodológicos a partir de inúmeras perspectivas. Várias 

interfaces têm sido realizadas a partir de estudos, pesquisas e ações educacionais em 

relações estabelecidas com a Educação – Educom – e com a Filosofia – Filocom – assim 

como em outras áreas, em experiências convergentes que suscitam reflexões novas.  

O exercício transdiciplinar implica na relação com outros campos e áreas do saber 

sem, no entanto, descuidar do que é próprio do campo de onde se parte. Essa tem sido 

inclusive a preocupação de vários teóricos da Comunicação como Martino (2004) e Vera 

França (2001). No caso da Comunicação, a pesquisa teórica e prática objetiva a busca e a 

problematização da natureza comunicacional nos objetos teóricos e empíricos analisados, 

                                                   
3
 Uma experiência significativa é a do Processocom, grupo de pesquisa da UNISINOS, citada no livro 

Perspectivas Metodológicas em Comunicação: Desafios na prática investigativa, organizado pelo Profº Dr. 

Efendy Maldonado. O grupo tem como linha central a formação de pesquisadores numa perspectiva 

transformadora e explora, em termos metodológicos, uma epistemologia crítica que busca articular sabedorias 

milenares com estratégias inovadoras para a resolução de problemas de relevância social histórica e política. 
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podendo ser relacionada interdisciplinarmente e mesmo transdisciplinarmente se 

necessariamente abrir mão do rigor disciplinar no reconhecimento do que é próprio da área 

ou campo comunicacional.  

É consenso entre muitos estudiosos contemporâneos, a exemplo de Edgar Morin 

(2005), a convergência ou relações cada vez mais próximas entre diferentes saberes e áreas 

do conhecimento, antes consideradas inconciliáveis, que agora se cruzam em perspectivas 

inter, multi e transdisciplinar, em novas compreensões da realidade, articulando saberes na 

valorização da complexidade. 

Em um processo não só dialético, mas dialógico também, busca-se a unidade na 

diversidade, abandonando o reducionismo que pautou hegemonicamente a investigação 

científica em todos os campos e áreas do saber desde o positivismo iluminista europeu do 

século XVIII até o século XX.  

As concepções metafísicas e dogmáticas, resultantes de um cientificismo 

racionalista são confrontadas, em uma dimensão pós-moderna, dando lugar a 

deslinearidade, descontinuidade e ao caos, no sentido de reorganização do conhecimento, 

em dinâmica permanente de construção, desconstrução e reconstrução de saberes, em 

dimensões plurais, polifônicas e polissêmicas. 

Ao falar do Renascimento, considerado por muitos como um marco divisório entre 

antiguidade e modernidade, Morin não deixa de fazer sua crítica aos limites da razão 

quando utilizada na dissolução da complexidade. “Certamente o Renascimento, que 

provocou a ressurreição de uma filosofia não mais serva da religião, restabeleceu e 

redescobriu o tema da autonomia da razão, oriunda dos gregos, e permitiu o 

desenvolvimento da ciência sobre bases empírico-racionais com Galileu, Descartes, 

Bacon”
4
. Mas também chama atenção de que o racionalismo promove um tipo de 

conhecimento que não consegue abarcar a complexidade. “Esse desenvolvimento da ciência 

permite conhecer, embora separando os objetos do conhecimento uns dos outros e 

separando-os do sujeito conhecedor, em resumo, dissolvendo a complexidade”. (MORIN, 

2011, p.33-34). 

Assim, o pensamento racionalista construiu um modelo epistemológico, explicativo, 

baseado na certeza e na verdade, na lógica matemática e mecânica, quantificando a 

realidade, fragmentando o saber na tentativa do esgotamento ou mesmo negação de uma 

dimensão subjetiva voltada para os mitos e religião. Morin acentua que “a razão crítica vai 

                                                   
4
 MORIN, 2011, p.33-34. 
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criticar os mitos, as religiões, de uma forma que eu qualificaria de míope, porque ela não 

percebeu o conteúdo humano dos mitos e da religião”. (MORIN, 2011, p.34). 

Os excessos da logicização do pensamento advindos do modelo proposto pelo 

cartesianismo inviabilizam uma relação dialógica entre as dimensões objetivas e subjetivas 

do pensamento. Morin propõe a superação e uma revisão crítica do próprio pensamento, 

pois é preciso tomar consciência das ‘patologias da razão’, superar a razão instrumental. “É 

necessário ultrapassar a ideia de razão pura, pois não há racionalidade sem afetividade. É 

preciso uma dialógica entre racionalidade e afetividade, uma razão mestiçada pela 

afetividade, uma racionalidade aberta”. (MORIN, 2011, p. 42). 

Em Introdução ao pensamento complexo, Morin resgata o conceito de paradigma. O 

paradigma, para além da simplificação tradicional de modelos de pensamento, caracteriza-

se ao mesmo tempo por ser uma expressão semântica, lógica e ideológica. Semanticamente 

determina a inteligibilidade e dá sentido ao que é apresentado no, pelo e para o pensamento. 

Logicamente determina as operações lógicas centrais. Ideologicamente, é o princípio 

primeiro de associação, eliminação, seleção que determina as condições de organização das 

ideias. E é em virtude desse triplo sentido gerativo e organizacional que o paradigma 

orienta, governa a organização dos raciocínios individuais e dos sistemas de ideias que lhe 

obedecem. (MORIN, 1998).  

A problemática epistemológica baseia-se nas noções de pluralidade e complexidade 

dos sistemas físicos, biológicos, antropológicos e sociológicos, cuja compreensão requer o 

paradigma da complexidade que é fundado numa outra razão – a razão aberta – evolutiva, 

residual, complexa e dialógica. A razão é evolutiva, porque progride por mutações e 

reorganizações profundas.  

Pelo poder que tem de ser transubjetivo, o paradigma da complexidade, ao mesmo 

tempo em que controla a lógica que o controla, por um princípio de coesão-coerência que 

ajusta os conceitos, inerentes a um sistema de ideias, produzindo a sua verdade, “organiza a 

organização e gera a sua geração ou regeneração” em uma teia de complexidades que 

dinamicamente supera as previsões deterministas. Pois, “precisamos de uma racionalidade 

complexa que enfrente as contradições e a incerteza sem asfixiá-las ou desintegrá-las. Isso 

implica uma revolução epistemológica, uma revolução no conhecimento” repudiando uma 

inteligência cega que não consegue ver além de fragmentos. (MORIN, 2011, p. 42-43). 

 Em Morin, tem-se a possibilidade de se ampliar a reflexão convergente entre 

comunicação, cultura e comunicação, em uma perspectiva dialética e dialógica, sem negar 
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as diferenças, o conflito, olhando-os de frente e superando o paradigma da explicação 

fragmentada em uma revisão do próprio conhecimento considerado universal.  

Na dimensão da epistemologia da complexidade, o pensamento indica que tudo se 

liga a tudo e, reciprocamente, numa rede relacional e interdependente. Nada está isolado no 

cosmos, mas sempre em relação a algo. Ao mesmo tempo em que o indivíduo é autônomo, 

é dependente, numa circularidade que o singulariza e distingue simultaneamente. Como o 

termo latino indica: Complexus – o que é tecido junto. Por isso, há necessidade de restaurar 

o pensamento em vista da globalidade: “A reforma do pensamento é um problema 

antropológico e histórico-chave. Jamais na história da humanidade as responsabilidades do 

pensamento e da cultura foram tão opressivas”. (MORIN, 2011, p. 61-62). 

Grande parte dos integrantes da estrutura educacional contemporânea parece ainda 

não ter percebido a necessidade de novas linguagens para o campo educacional e a relação 

fundamental que se faz indispensável entre comunicação e educação. Muitos não 

conseguem relacionar saberes mesmo com a sobreposição da dimensão midiática além dos 

muros da escola e com a navegação por outros mares desafiadores dentro do chamado 

ciberespaço. 

Parece que, durante décadas, a escola demorou a compreender o impacto da mídia 

na formação da consciência do indivíduo e dos valores da sociedade. Mesmo assim, nos 

últimos anos, essas duas áreas de fundamental importância para a construção do saber estão 

convergindo. E aí a escola é desafiada a realizar atividades curriculares e extracurriculares, 

baseadas na inter e transdisciplinaridade, proporcionando aos professores, estudantes e 

comunidade conhecimento amplo, espaços de debates e relações mais estreitas entre 

saberes. 

Segundo Martín-Barbero, há uma defasagem muito grande entre o modelo de 

comunicação que vigora fora do espaço escolar, na sociedade da comunicação, e o modelo 

ainda hegemônico de comunicação no qual se baseia o saber escolar. É preciso romper com 

a visão instrumental que sugere o aparelhamento da escola com ferramentas de 

comunicação para auxiliar o professor no ensino é como se fosse “Usar os meios televisivos 

para que mais gente possa estudar, porém estudar sempre a mesma coisa, ou seja, permitir, 

por exemplo, que os alunos vejam uma ameba numa tela gigantesca”. (Martín-Barbero, 

2000, p. 56). 

Nessa perspectiva apenas se perpetua uma concepção de comunicação e educação 

incapaz de enfrentar os desafios atuais que ecossistema comunicativo apresenta ao sistema 
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educativo, quando apresenta uma nova cultura, outro modo de ver e ler, de aprender e de 

conhecer. 

Assim, é preciso reinterpretar o mundo a partir do tempo próprio em que se vive 

para que se formem cidadãos para ocupar seu lugar no tempo e no espaço social, 

articulando saberes, relacionando mundos e promovendo interfaces.  

Para Jesús-Martín-Barbero saber articular a cultura da escrita com a cultura da 

imagem é fundamental, pois, “Nossas escolas não estão sendo um espaço no qual a leitura 

seja um meio de criatividade e de prazer, mas sim o espaço no qual leitura e escrita são 

associadas à tarefa obrigatória e chata. Castradora, inclusive”. (Martín-Barbero, 2000, 

p.56). 

Resgatar o protagonismo dos povos, a espontaneidade e expressividade cultural, é 

uma tarefa educacional que se faz pela comunicação sempre e nunca sem ela. E 

necessariamente não é preciso diabolizar, ou seja, separar a relação entre meios e 

mediações. É preciso dialogizar, ou seja, unir, promover a unidade na diversidade. 

Isso implica pensar em um sistema educacional que ajude na formação de um 

cidadão que não só sabe ler livros, mas também a ver TV e a ler hipertextos informáticos 

articulando saberes com sua própria vivência. “O cidadão de hoje pede ao sistema 

educativo que o capacite a ter acesso à multiplicidade de escritas, linguagens e discursos 

nos quais se produzem as decisões que o afetam, seja no campo de trabalho como no âmbito 

familiar, político e econômico”. (Martín-Barbero, 2000, p.58). 

Buscar investigar a articulação dos muitos saberes, em meio a divergências e 

convergências, em dimensão fenomenológica, mas problematizadora, por meio do diálogo, 

é o desafio do tempo presente em um mundo marcado pela rapidez dos processos ao mesmo 

tempo em que busca resgatar o sentido da vida.  

Nesse sentido, a Educomunicação vem se configurando como importante interface 

do conhecimento. Como se entende pelo nome, Educomunicação é o encontro da educação 

com a comunicação, multimídia colaborativa e interdisciplinar que pode ir, além disso, e 

constituir-se como núcleo de saberes diversos que convergem por meio da 

transdisciplinaridade.  

De acordo com Soares (2011), a Educomunicação favorece a democratização do 

processo educativo por meio da comunicação, sendo que, enquanto metodologia pode ser 

desenvolvida em diferentes áreas do conhecimento. 
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No interior da Amazônia, na região oeste do Pará, já são desenvolvidos inúmeros 

programas de Educomunicação que possuem em comum a promoção do protagonismo 

infanto-juvenil e a promoção da democratização da comunicação em ações junto a 

comunidades ribeirinhas de Santarém.  

Adentrar com uma pesquisa de cunho epistemológico na simplicidade do cotidiano 

de pessoas que vivem da terra, das águas e dos costumes culturais que as formaram, requer 

por parte do educador, do pesquisador ou de qualquer outro agente, abertura aos saberes 

necessários para uma educação que, segundo Morin (2005), contemple de fato o 

entendimento relacionado à identidade de cada um e de cada povo, reconhecendo também a 

importância das incertezas ao longo do processo.  

Para o Morin, é necessária também ao saber, a integração do local ao global, 

identificando a condição planetária com a necessidade de uma antropoética, ou seja, de uma 

compreensão do humano frente aos desafios do saber ser e do saber viver e conviver na 

diversidade, como por exemplo, no aparente confronte simples das realidades urbanas com 

as rurais. 

O fascínio que ocorre pelas novas tecnologias comunicacionais, engendradas na 

multimídia cada vez mais veloz, requer o resgate da consciência frente a tudo isso para que 

não se caia em uma contradição já vislumbrada por Ciro Marcondes Filho (2004), quando 

reconhece que o mundo nunca esteve tão bem equipado com aparatos tecnológicos, como 

agora neste século e, no entanto, parece que nunca a humanidade se comunicou tão pouco. 

Articular saberes é o desafio do tempo presente. E saber se essa articulação, no meio 

da floresta amazônica, tem acontecido na convergência entre comunicação, cultura e 

educação nas ações do Projeto Saúde e Alegria é o desafio da pesquisa proposta. O que não 

se faz sem levar em conta o que Morin propõe quando fala dos saberes necessários à 

educação do futuro, propondo uma reforma do pensamento e do saber a partir da construção 

de novos saberes na universidade a partir dos educadores e educandos. 

Portanto, um dos desafios que se coloca na pesquisa em comunicação na Amazônia 

é o de buscar compreender a própria cultura em suas diferentes dimensões, incluindo a 

comunicacional e educacional, na condição espetacular da realidade, projetada para si 

mesma e para os outros, a partir dos diferentes cenários que se constroem, por meio da 

mídia, para se ver e para o mundo ver, repensando a própria realidade espetacularizada e 

midiatizada com as implicações sócio-educacionais no exercício da complexidade. 
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