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Resumo 
O presente artigo pretende apresentar as primeiras impressões e resultados de uma 
pesquisa em curso sobre o processo de implementação das mídias e tecnologias na rede 
estadual paulista. Entendemos que – ainda que de modo assimétrico e assistemático, 
porém frequente e periódico – estes recursos vem adentrando os espaços educativos de 
modo “natural”, sob o argumento de que a escola precisa responder aos desafios da 
modernidade e acompanhar a “evolução” que os tempos atuais impõem à educação. 
Esta entrada se caracteriza por recursos midiáticos e tecnológicos desenvolvidos por 
instituições privadas de comunicação (como o Grupo Abril, a Telefônica, o jornal O 
Estado de São Paulo ou a Microsoft), que chegam às escolas sem uma regulação 
apropriada e sem diálogo com a sociedade civil e com o campo da educação. Nosso 
objetivo é fazer uma análise exploratória deste processo a partir de um olhar para os 
seus agentes e instituições, considerando em especial os campos político, empresarial, 
midiático e educacional. Esta análise se baseia na sistematização de dados preliminares 
de um levantamento em curso que envolve matérias publicadas em jornais e a produção 
acadêmica sobre mídias na área da Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A formação dos indivíduos contemporâneos pressupõe necessariamente um 

olhar para a sua relação com a cultura das mídias ou cibercultura. Instituições de 

socialização, como a família, a escola, a religião e a mídia, vêm respondendo de 

maneira interdependente e com relativa agilidade aos desafios postos por esta cultura 

comunicacional, tecnológica e midiática. 

Partindo deste pressuposto, este artigo explora a partir de quais processos se dá a 

entrada das mídias e tecnologias (e da lógica midiática) na socialização escolar 

contemporânea no estado de São Paulo. 

Nossa intenção é refletir sobre estas questões tendo como foco a relação entre as 

instituições educativas e midiáticas, mais precisamente as escolas paulistanas da rede 

estadual e as empresas de comunicação e seus intelectuais atuantes no debate político 

paulista. A idéia é realizar uma análise exploratória de cunho sociológico, buscando 

analisar o projeto com amplo efeito socializador, que promove a entrada das mídias e 

tecnologias nas escolas. Não se trata, portanto, de um trabalho do campo da didática, em 

que poderíamos analisar o emprego de instrumentos e recursos midiáticos e 



tecnológicos na educação. Trata-se de uma análise que buscará compreender um tipo 

específico de socialização difusa: ou seja, a socialização escolar que tem como aliados 

os dispositivos tecnológicos fornecidos por empresas de mídia de capital privado.  

Entendemos que as mídias e tecnologias vem adentrando as escolas da rede 

estadual, em iniciativas que não estão respaldadas em um projeto pedagógico escolar1 

gerido pela comunidade e tampouco discutido com o campo educacional como um todo. 

Estas iniciativas podem revelar o que chamamos de projeto oculto de socialização 

escolar, na medida em que entendemos que as mídias e tecnologias extrapolam a 

qualidade de instrumentos e possuem uma face imaterial. Portanto, levam às escolas 

determinados valores, percepções e conteúdos que não foram necessariamente avaliados 

pedagogicamente e cujas escolhas e aplicações podem obedecer a (ou derivar de) 

lógicas macro políticas, forjadas nos campos político e midiático e não no campo 

pedagógico ou educacional. 

A entrada destes materiais e conteúdos na escola está sendo mediada pela 

construção e disseminação de um discurso de qualidade – legitimado sob a forma de um 

consenso coletivo – que tem na modernidade um valor ideológico e simbólico, ao qual 

as escolas devem aderir.  

Este artigo não pretende negar a modernização, mas promover uma reflexão 

sobre tais iniciativas, realizadas sem discussão de parte do campo da educação e de seus 

agentes, podem revelar a falta de um real projeto de modernização, midiatização e 

tecnologização das escolas ou a naturalização de uma socialização escolar carregada 

pelas mídias e tecnologias, agendada e prescrita pelas empresas de comunicação.  

Para isso, partimos da noção de modernidade-mundo (Ortiz, 2006 e Ianni, 2003), 

enquanto projeto hegemônico de socialização, civilizatório, que interconecta todos os 

indivíduos e sociedades em um universo planetário. Esta modernidade é caracterizada 

por uma mescla de culturas, um híbrido em que estão presentes, entre outras, a cultura 

pós-moderna, a cultura das mídias, a cultura das tecnologias ou a cibercultura. 

Aqui se faz importante diferenciar modernização de modernidade. Entende-se a 

modernidade como o processo histórico em que vivemos. Já a modernização é um 

processo tecnológico, que podemos considerar como um vetor da modernidade, projeto 

que, hoje, é centralmente marcado pela questão das tecnologias da informação e 

                                                 
1
 Entendemos o projeto político-pedagógico como um instrumento que abrange os diversos 
setores da escola - inclusive e especialmente o pedagógico -, elaborado coletivamente e de 
forma autônoma, com a participação da comunidade escolar a partir de debates e temas que 
façam sentido para a realidade da comunidade e dos alunos.  



comunicação. Estas diferenciações são importantes, porque nos fazem concluir que não 

é possível escapar da modernidade-mundo enquanto processo, mas é possível intervir 

em projetos de modernização.  

O trabalho busca, portanto, exercer a crítica a este processo, reconhecendo a 

dificuldade de analisar um discurso que é pertinente e plausível do ponto de vista 

prático. A intenção é desvelar este discurso da modernização, buscando as raízes, 

desdobramentos e estratégias políticas e econômicas de sua construção e difusão na 

realização do processo denominado “modernização das escolas”.  

Neste artigo, fazemos uma síntese das primeiras impressões e dos resultados 

preliminares de uma pesquisa de doutorado que está em curso. Apresentamos iniciativas 

de entrada das mídias nas escolas do Estado de São Paulo; apontamos os agentes destes 

processos (empresas de comunicação líderes de mercado); apresentamos um 

levantamento de teses e dissertações na Área de Conhecimento da Educação; 

analisamos um conjunto de reportagens publicadas nos jornais de maior circulação no 

Estado; e, por fim, tecemos considerações sobre o processo, suas instituições, agentes e 

relações.  

 

2. A CULTURA DAS MÍDIAS NA ESCOLA 

 

A centralidade dos meios de comunicação e das tecnologias na vida moderna 

está colocada de diversas maneiras na sociedade, na agenda pública e mesmo na 

academia. Especialmente nas faculdades de comunicação, há centenas de estudos sobre 

os impactos das mídias e seus conteúdos na sociedade, sobre a formação dos 

conglomerados de comunicação e, mais recentemente, sobre políticas de comunicação e 

democracia neste setor. Já constituem o senso comum análises críticas de conteúdos da 

mídia, discursos sobre a manipulação e a dominação dos meios ou sobre a alienação que 

os veículos de comunicação promovem na sociedade. No entanto, a nossa análise se 

localiza em uma outra construção e promove um olhar no sentido de desvelar os 

processos institucionalizados pelos quais as mídias e as agências oficiais da educação 

participam da formação dos indivíduos.  

Consideramos as mídias como matrizes de cultura, instituições promotoras de 

socialização. Assim como a escola, a família, a religião e outras instituições 

socializadoras, as mídias conformam um ambiente responsável pela formação de 



dispositivos de habitus, de valores e de visões de mundo dos indivíduos 

contemporâneos. (SETTON, 2002; 2005; 2009). 

Trata-se de um tipo específico de socialização que se difere das demais por ser 

difusa. Ou seja, a socialização não possui um lócus de realização concreto, mas se dá a 

partir da ambiência midiática, que entendemos como uma nova esfera pública 

(Habermas, 1984). Neste contexto, os meios são instrumentos de produção e 

disseminação desta cultura que entra em circularidade. Ou seja, se, por um lado, as 

mídias são produtoras de cultura, por outro, os indivíduos contemporâneos interagem 

com a cultura das mídias, cultura midiática ou cibercultura. 

Entender as mídias apenas como instrumentos é um equívoco, pois este 

entendimento deixa de lado toda a face imaterial e simbólica que estas mídias 

apresentam à escola, de forma invisível. Formas de percepção são sugeridas, valores são 

transmitidos, consensos são formados a partir de formatos, métodos e conteúdos não 

analisados, por se tratarem de materiais não previstos como didáticos “tradicionais”. 

Para trazer concretude a este argumento, buscamos o exemplo da multinacional 

Microsoft, um dos expoentes do monopólio da cultura tecnológica no mundo. Em 

outubro de 2009, o Windows (produto-ícone e carro-chefe da empresa, que se trata de 

um sistema operacional que potencializa a venda e a liderança de mercado dos seus 

outros produtos, os softwares) tinha 91% do market share de sistemas operacionais do 

mundo2. 

A empresa desenvolve em todo mundo projetos educativos e campanhas em 

parceria com poderes públicos locais. Estes projetos não são voltados apenas para o uso 

dos produtos da empresa nas escolas, mas para a apropriação de uma lógica de consumo 

destes produtos e de desenvolvimento e reprodução da dinâmica que os mantém 

enquanto líderes de mercado. Exemplos desta dupla estratégia educacional são as 

parcerias com as secretarias estaduais de educação para adoção dos produtos da 

Microsoft nas redes de ensino e campanhas como o Projeto Escola Legal pelo qual 

“12.604 alunos de 7 a 14 anos aprenderam sobre a importância de não consumir 

produtos piratas”.3 Trata-se de um projeto que visa formar cidadãos para a lógica da 

                                                 
2
 Fontes: W3 Counter e a NET Ratings: http://www.w3counter.com/globalstats.php e 
http://migre.me/rVHk e http://migre.me/rVHH  
3
 Ver: http://migre.me/rVMp  



propriedade intelectual. A questão é: esta não é a única lógica de se formar cidadãos 

para o uso de softwares e ferramentas tecnológicas.4 

Este exemplo ilustra o nosso argumento de que as tecnologias não podem ser 

entendidas apenas como instrumentos, pois carregam uma cultura, um sentido, valores e 

categorias de pensamento. Martín-Barbero (2007) vai além e afirma que elas 

conformam um “terceiro entorno” (sendo que o primeiro é o natural e o segundo, o 

urbano/social) em que o indivíduo contemporâneo está imerso. Este entorno se imbrica 

com os demais, “configurando nossos modos de habitar o mundo e as relações sociais” 

(idem). Neste sentido, valeria a pena perscrutar o trabalho sistemático e institucional de 

formação dos indivíduos a partir da interação com este “novo entorno”.  

Vale ponderar que, neste processo de diálogo do indivíduo com o entorno 

comunicacional, não há, por parte deste último, uma postura passiva diante das 

informações, códigos, linguagens e percepções recebidos. Pelo contrário, este processo 

se dá, necessariamente, de forma dialética, conforme o próprio Martín-Barbero (1995) 

aponta ao discutir a recepção do modo como vimos anteriormente. Ou seja, o indivíduo 

envolvido nos processos comunicativos recebe, entende e faz diferentes usos dos 

conteúdos. Ele constrói sua própria condição no ambiente midiático a partir de uma 

negociação, que tem como estofo sua trajetória. Esta trajetória é uma combinação de 

fatores, elementos, valores e símbolos, que o indivíduo constrói ao articular diferentes 

saberes e aprendizagens que experimentou a partir da socialização por outras matrizes.  

Ou seja, em inter-relação com outras matrizes de socialização, as mídias 

contribuem para a modulação do sensorium dos indivíduos, ao transmitir conteúdos, 

construir lógicas de pensamento e de percepção da realidade e, especialmente, ao 

constituir este ambiente midiático5. Como em qualquer outro processo de socialização, 

que é necessariamente dialético e reflexivo na relação entre indivíduo e instituição, os 

saberes que circulam no ambiente midiático podem contribuir para manter ou 

transformar grupos e sociedades.  

                                                 
4
 O Ministério da Educação tem parcerias com desenvolvedores de softwares livres para seus 
projetos educacionais de inclusão digital. Ver 
http://www.softwarelivre.gov.br/noticias/meccomlinux/ 
5
 Quando falamos em mídias, falamos da soma do sistema das mídias ou meios de 
comunicação com a cultura das mídias, midiática ou cibercultura. Ou seja, trata-se de um 
ambiente formado pelas mídias em suas faces material e imaterial: meios ou mídias (meios e 
produtos concretos das mídias, como rádio, TV, revista, jornal, CDs, DVDs, jogos, etc) 
somados ao ambiente comunicacional (por onde circulam estas mensagens) e aos produtos 
simbólicos das mídias (valores, crenças, etc). 



Esta cultura deve, portanto, (1) ser analisada com a crítica necessária para não 

cairmos no equívoco do pensamento da neutralidade das mídias ou na condenação dos 

meios de comunicação; (2) ser vista como uma cultura que influencia os indivíduos 

modernos em diálogo com as demais matrizes de cultura responsáveis pela sua 

socialização e pela conformação de suas trajetórias (SETTON, 2002). 

O duplo desafio deste olhar para as mídias é o de fazer uma crítica do consenso 

construído por elas e, simultaneamente, desvelar o senso comum sobre elas. Analisar a 

entrada destas mídias no espaço escolar requer que entendamos a relevância deste 

debate, considerando que não é possível brecar a modernidade, mas que isso não 

impede a participação e a discussão sobre o projeto pedagógico de modernização da 

educação e da escola.  

Seria possível desnaturalizar este processo, desvencilhá-lo das relações políticas 

e vinculá-lo a um debate amplo sobre projeto pedagógico e interesse público? Seria 

possível conduzi-lo por meio de políticas públicas apropriadas e uma regulação? Os 

sujeitos indutores e reguladores deste processo devem ser apenas o Estado e as 

empresas de comunicação? Qual a participação necessária e possível dos agentes do 

campo pedagógico? 

Vamos buscar pistas para estes questionamentos nos levantamentos que 

apresentamos a seguir acerca dos campos educacioal, midiático, empresarial e político. 

  

3. INICIATIVAS NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Algumas iniciativas implementadas nos últimos anos6 pelo Governo do Estado 

de São Paulo na área da educação vem criando condições para que a rede estadual de 

ensino disponha de recursos midiáticos e tecnológicos. Parcerias com multinacionais e 

convênios com grandes empresas de comunicação são as modalidades comumente 

utilizadas para levar às escolas, alunos e professores meios de comunicação (como 

jornais, revistas e internet), e ferramentas tecnológicas (como computadores, programas 

de e-mail e ferramentas de ensino). 

Uma das iniciativas que podemos citar é a assinatura da revista Nova Escola, do 

Grupo Abril, para todos os professores da rede pública estadual. Sem ter passado por 

um processo de licitação ou por qualquer tipo de debate com os agentes e educadores da 

                                                 
6
 Precisamente, tratamos do período de 2001 a 2010. 



rede, o material passou a ser entregue na residência dos professores no mês de março de 

2008.7 Alvo de processos8, a secretaria estadual alegou que o material se trata de algo 

exclusivo9. Um segundo exemplo é o Telecurso TEC, parceria do Centro Paula Souza 

(instituto de ensino técnico e profissionalizante do Estado de São Paulo) com a 

Fundação Roberto Marinho (ligada às organizações Globo) que, firmada em 2006, 

passou a oferecer cursos técnicos para jovens e adultos pela televisão.10 Os laptops 

subsidiados pelo Governo do Estado por meio do programa do Acessa São Paulo, 

fornecidos, neste caso, – via licitação – pelas empresas Positivo e a Brasoftware, é um 

outro exemplo de entrada das mídias (e da lógica digital) nas escolas. Em 2009, a 

Secretaria de Estado da Educação firmou parceria com a operadora de telefonia 

Telefônica, via sua fundação, para fornecimento de equipamentos a escolas de 

municípios do interior. A parceria de 2008 entre o Governo do Estado a multinacional 

Microsoft para ampliar o aceso à informática no sistema de ensino é uma outra 

iniciativa desenvolvida para que alunos e professores da rede estadual tivessem acesso a 

e-mails gratuitos e uma série de ferramentas fornecidas pela multinacional. Abrange os 

ensinos fundamental, médio e tecnológico. A própria empresa11 diz que a parceria se 

trata “do maior projeto da América Latina nesse segmento com participação da 

iniciativa privada”.  

Em abril de 2009, outras iniciativas foram anunciadas: o Estado comprou mais 

de 5 mil assinaturas dos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo para as 

escolas da rede12.   

                                                 
7 Para mais sobre isso, leia matérias publicadas no Observatório da Educação:  http://migre.me/rUBW e 
http://migre.me/rUCn. 
8 Deputados do PSOL em São Paulo entraram com uma representação no Ministério Público Estadual 
contra o Estado: http://migre.me/rUCL O MP entrou com uma ação civil por ato de improbidade 
administrativa contra a Fundação para o Desenvolvimento da Educação e a Fundação Vitor Civita (Grupo 
Abril): http://migre.me/rUDs. Em seguida, ordenou o cancelamento das assinaturas da revista, suspenso 
pela FDE via liminar: http://migre.me/rUDM  
9 A secretaria tem a prerrogativa legal de adotar materiais considerados únicos e cujos produtores tenham 
“notório saber” sobre a matéria. No entanto, são conhecidas pelo menos outras três publicações de outras 
editoras com a mesma proposta editorial que a publicação da Editora Abril, como a Carta na Escola, a 
Revista Pátio e a Revista Educação, o que nos leva a buscar quais os reais motivos para a adoção do 
material. 
10 A respeito, veja: http://migre.me/rVMe  
11 Disponível em: http://www.microsoft.com/latam/presspass/brasil/2008/outubro/ballmer2.mspx 
12 Pouco divulgada, a iniciativa foi mote de trabalho para “blogueiros”. São exemplos os blogs “E-
educador” que publicou a nota “Educação em São Paulo: amigos merecem milhões”: http://www.e-
educador.com/index.php/notas-mainmenu-98/5257-speduc e o blog “Cremilda dentro da escola”, que 
publicou a nota “Governo de SP dará R$ 4,8 milhões a jornais paulistas”: 
http://blig.ig.com.br/cremilda/2009/04/21/governo-de-sp-dara-r-4-8-milhoes-a-jornais-paulistas/ O 
colunista e blogueiro Luis Nassif também repercutiu o caso: 
http://colunistas.ig.com.br/luisnassif/2010/03/11/a-resposta-dada-as-perguntas-da-folha/ 



A tabela 1 traz informações sobre empresas de comunicação que desenvolvem 

projetos educativos no Brasil e, em especial, no Estado de São Paulo via convênios ou 

parcerias com a Secretaria de Estado da Educação. Um cruzamento destas empresas 

com informações sobre fatias de mercado e audiências nos oferece o seguinte quadro: 

 
Tabela 1: Empresas de comunicação e projeto educativos 
 

Empresa Dados de mercado Projeto com o 
Governo do Estado 

Outros projetos 
educativos que 
desenvolve 

Grupo Abril Detém 42% do total do volume de 
circulação de revista no Brasil. 
 
É líder absoluta no mercado 
publicitário, com 58% da verba de 
publicidade em revistas13. 

Revista Nova 
Escola para 
professores da Rede 
Estadual 

Revista Nova Escola, 
Educar para Crescer 
(Fundação Victor Civita). 

Rede Globo Detém 121 emissoras entre 
geradoras e afiliadas. 
Presente em 99,84% dos 
municípios brasileiros 
 
Alcança 74% de share no horário 
nobre, 56% no matutino, 59% no 
vespertino e 69% de audiência no 
horário noturno14. 

Telecurso TEC Telecursos, TV Futura 
(Fundação Roberto 
Marinho). 

Microsoft Detém 91% do market share de 
sistemas operacionais do mundo. 

Ampliação do aceso 
á informática no 
sistema de ensino 

Microsoft educação. 

Telefônica Lidei do mercado de 
telecomunicações no Brasil, com 
cerca de 30% do share15. 

Fornecimento de 
equipamentos para 
cidades do interior 

Educarede 

Folha de São 
Paulo e 
Estado de São 
Paulo 

A Folha de São Paulo é o jornal 
mais vendido no país16.  
 
O Estado de São Paulo é o segundo 
maior em vendas segundo o IVC17.  

5 mil assinaturas 
para escolas da 
Rede 

O Estado de São Paulo 18 
desenvolve diversos 
projetos de uso do jornal 
na escola sob a consultoria 
da empresa Imagens 
Educação. 
Ambos os jornais são 
filiados à Associação 
Nacional de Jornais, que 

                                                 
13
 Dados do Instituto Verificador de Circulação - IVC de 2007 e do Intermeios, publicados em 

relatório anual de balanço do Grupo Abril: 
http://www.grupoabril.com.br/_arquivo/balanco_edabril-2007.pdf 
14
 Dados fornecidos pela rede, em seu site institucional: 

http://redeglobo3.globo.com/institucional/ 
15
 Líder nos setores de celular, banda larga, telefone fixo e TV por assinatura, segundo o site 

Telecom: http://www.teleco.com.br/operadoras/grupos.asp 
16
 Segundo setor comercial da empresa (2010): 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/circulacao.shtml  
17
 De acordo com o setor comercial da empresa: 

http://www.estadao.com.br/historico/resumo/conti7.htm 
18
 A Imagens Educação assessora o jornal “na criação e execução de projetos educacionais 

agregando o conceito Educação à marca Estadão”: http://www.educ-
imagens.com.br/empresas/index.htm. Os projetos são descritos em: http://www.educ-
imagens.com.br/projetos/index.htm 



desenvolve o projeto 
Jornal e Educação19. 

Positivo Maior marca de PCs do Brasil, com 
28,2% do mercado20 

Laptops subsidiados Forte presença no 
segmento de Tecnologia 
Educacional. Oferece 
soluções desde mesas, 
softwares e 
portais educacionais, a 
serviços de capacitação de 
professores e usuários e 
suporte técnico. 

 
 
Podemos afirmar que a hegemonia dos veículos de comunicação está sendo, de 

alguma forma, convertida em projetos educativos que utilizam instrumentos elaborados 

por estas empresas para adentrar as escolas paulistas. Trata-se de hegemonia traduzida 

em uma concepção de educação: a educação moderna. 

Esta entrada das mídias e das tecnologias nas escolas, ilustrada pelos exemplos 

acima citados, é feita com alguma transparência (publicação no Diário Oficial, anúncio 

ou publicação nos sites das instituições e no site do Governo do Estado). No entanto, em 

grande parte delas, o processo de contratação do material, tecnologia ou ferramenta em 

questão 1. não passou por licitações; 2. não passou por qualquer tipo de discussão 

pública (inclusive via meios de comunicação da imprensa comercial, que, em tese, são 

os veículos de ampliação do debate político) ou com os agentes do campo educacional; 

3. não propõe processos sistemáticos21 de formação dos educadores e alunos para 

lidarem com os novos materiais e dinâmicas, o que seria considerado um mínimo de 

diálogo com o ambiente educacional que vai receber novas ferramentas e dinâmicas de 

ensino.  

Entendemos que, por toda centralidade que as mídias e tecnologias exercem nas 

vidas dos indivíduos contemporâneos, estabeleceu-se um discurso hegemônico, 

legitimado sob a forma de senso comum ou crença coletiva de que a mídia tem que estar 

presente na escola e que esta presença mostra o quanto este ou aquele governo está 

investindo na qualidade da escola pública, via processo de modernização.  

                                                                                                                                               
19
 A Associação desenvolve parcerias com iniciativa privada, escolas e secretarias para a 

implementação dos projetos: http://www.anj.org.br/jornaleeducacao. Veja a notícia “Pesquisa 
comprova importância do jornal na escola”: 
http://www.anj.org.br/jornaleeducacao/noticias/pesquisa-comprova-importancia-do-jornal-na-
escola 
20
 Dados do setor comercial: 

http://www.mzweb.com.br/positivo/web/arquivos/Positivo_FS_2T09_20090910_port.pdf 
21
 Ainda que se realizem projetos e ações pontuais, não existe uma política ou diretriz explícita, 

contínua, a longo prazo e sistemática de formação para a “realidade moderna”.  



Como veremos a seguir, este discurso está presente, sobremaneira, nas próprias 

mídias que - articuladas em uma rede de legimitidade (Ricardo Filho, 2005) -, que 

envolve os campos político, empresarial, midiático e educacional, entrelaçadas por 

relações e tramas construídas por seus intelectuais orgânicos (Portelli, 1987) - 

disseminam e legitimam a noção do que é uma boa escola e uma boa educação. 

 
“A legitimidade no campo educacional é construída mediante as lutas 
que se operam nas regiões de fronteira desse campo e menos pelo 
monopólio de poder consubstanciado no Estado. (...) A rede não é 
uma entidade física na qual se engendrariam as reformas 
educacionais, ao contrário, é composta pelas trajetórias de atores 
oriundos de campos diferentes, mas que colaboram com a ampliação 
das fronteiras do campo educacional que melhor caracteriza sua 
conformação”. (RICARDO FILHO, 2005, p. 138) 
  

Tal discurso (enredado com as relações, tramas e jogos políticos) encontra 

terreno fértil no campo educacional. Inspirados em Bourdieu (1983), entendemos campo 

enquanto espaço de relações dinâmicas (jogos) integrado por agentes e instituições, em 

que devem ser considerados discursos, posições, recursos e interesses em questão. Ou 

seja, o confronto dos discursos de diferentes campos estimula e encerra uma disputa, um 

jogo de poder, uma tensão entre a esfera político-ideológica e o campo da educação (ou 

pedagógico). No entanto, tal tensão está sendo naturalizada – e, de alguma forma, 

neutralizada – pela forma como estes processos estão sendo construídos e pela forma 

como a escola vem recebendo as mídias e tecnologias.  

A (des)naturalização da modernização (e dos instrumentos que seriam legítimos 

para promovê-la) é uma reflexão necessária e central para o questionamento à 

modernização tal como está sendo promovida e articulada no estado de São Paulo. 

 

4. EDUCAÇÃO E MÍDIA NA IMPRENSA PAULISTA 

 

Um acompanhamento da cobertura dos dois principais jornais de São Paulo (O 

Estado de São Paulo e Folha de São Paulo) sobre os temas das mídias e tecnologias na 

educação aponta para o que chamamos de construção de consenso sobre a modernização 

na sociedade e sobre a positividade em torno da entrada das mídias e tecnologias nas 

escolas. Os jornais nos permitem mapear o que Ricardo Filho (2005) aponta como o 

tecer da rede de legitimidade em torno de uma proposta de educação. Neste caso, a 

escola moderna, agendada e prescrita pelas empresas de comunicação. 



A tabela 2 traz algumas reportagens que ilustram as abordagens dadas ao uso das 

tecnologias nas escolas. 

 
Tabela 2: Matérias publicadas sobre a entrada das mídias e tecnologias nas 
escolas22 
 
Jornal Data Título Trecho ou abordagem 
Folha de 
São 
Paulo 

22/04/2009 Professor sem preparo 
trava uso de computador 
em escola 

“A implantação de laboratórios de informática em todas as escolas 
públicas do país (...) esbarra no despreparo dos professores para usar o 
computador e na falta de manutenção dos equipamentos e das instalações, 
responsabilidade de Estados e municípios”. 

Folha de 
São 
Paulo 

11/01/10 
 

Game na escola 
 

“Despertar o interesse pela sala de aula em uma geração de crianças 
que desde cedo já é craque no uso do computador e do videogame não 
é fácil”. 

Folha de 
São 
Paulo 

09/02/10 
 

Professor quer extra por 
trabalho on-line 

“Docentes dizem que tempo dedicado fora da sala de aula, antes restrito a 
preparação e correção, dobrou nos últimos anos com essas ferramentas”. 

Folha de 
São 
Paulo 

09/02/10 
 

Tecnologia estimula 
aluno, diz educadora 

“A conselheira da Associação Brasileira de Ensino à Distância, educadora 
Marta de Campos Maia, diz que o uso dos recursos virtuais não pode ser 
negado”.  

Folha de 
São 
Paulo 

27/02/10 
 

É "fundamental 
reconhecer" avanço, 
afirma 
Secretário [Paulo Renato 
Souza] 

“Para melhorar o sistema, diz, é preciso melhorar a formação dos 
professores”. 

O Estado 
de S. 
Paulo 

01/03/10 
 

Recursos digitais ajudam 
a ensinar 
 

“A lousa e o giz foram deixados de lado em muitos colégios particulares 
de São Paulo. Agora a lição é projetada em lousas interativas. No lugar de 
cadernos, laptops com tecnologia sem fio tomam as salas de aula”. 
 
“Os alunos praticamente nascem sabendo usar computador, celular e 
nada mais natural do que os professores passarem a usar os recursos 
digitais para melhorar o aproveitamento da disciplina”. 
 
“As mudanças verificadas nos colégios particulares, entretanto, não 
ocorrem na rede pública”. 

Alunos de idioma se 
rendem a curso online 
 

O Estado 
de S. 
Paulo 

14/03/2010 
 

Redes sociais são 
alternativa para 
aprender e ensinar 
 

“Entre as vantagens está a flexibilidade; conversação é habilidade menos 
trabalhada”. 

Folha de 
São 
Paulo 

18/03/10 
 

O valor da educação 
 

“Países que deram um salto na educação, como Coreia do Sul, assumiram 
a prioridade de recrutar docentes entre os melhores profissionais 
formados pelas universidades. Pode-se reformar de tudo no ensino, mas 
ele jamais será de qualidade sem bons professores”.  

 
 Os grifos nos trechos das matérias ilustram os elementos que buscamos mapear 

na construção do discurso em torno da modernização das escolas. O “despreparo dos 

professores”; o interesse pela sala de aula “atrasada” para uma “geração de crianças que 

praticamente nasce sabendo usar computador”; a necessidade de formação para os 

professores (que podemos interpretar como uma responsabilização dos docentes pelo 

“atraso”) ou, em outras palavras, de “recrutamento” de docentes, onde podemos detectar 

um entendimento do professor como transmissor e não como agente ou sujeito do uso 

                                                 
22
 Monitoramento realizado nos jornais Folha de São Paulo e Estado de São Paulo de janeiro 

de 2009 a março de 2010. Nossa intenção é criar uma amostragem de reportagens capazes de 
ilustrar o processo de criação de consenso sobre a modernização. Apoiamos-nos 
metodologicamente em Setton (2002). 



das mídias na educação (postura que dialoga com a falta de diálogo com os agentes do 

campo da educação no processo); o uso das mídias e tecnologias que “não pode ser 

negado” e que não há “nada mais natural” do que os professores adotarem as mídias e 

tecnologias na escola; e, por fim, os avanços que ocorrem na rede privada, mas não na 

rede pública. 

Interessante observar como - nos jornais - a chegada e o uso das mídias e 

tecnologias integram um discurso de modernização no campo da didática sem 

considerar os valores e conteúdos que estão sendo carregados por estes instrumentos 

para as escolas. 

 

5. EDUCAÇÃO E MÍDIA NA ACADEMIA 

 

 Ao analisar teses e dissertações produzidas pelo campo da educação, podemos 

observar que este não está contribuindo significativamente para pensar o processo de 

entrada das mídias e tecnologias nos ambientes educativos para além do campo da 

didática, ou seja, vem analisando as mídias e tecnologias apenas como instrumentos da 

educação. 

 Este ponto de vista é legítimo e necessário, afinal de contas, é preciso avaliar 

como as mídias e tecnologias podem se constituir em aliados da educação. No entanto, 

vem se mostrando insuficiente, pois deixa de analisar este processo do ponto de vista 

mais amplo, enquanto processo societário e, portanto, enquanto objeto para o campo da 

sociologia. 

Em recente balanço realizado sobre teses e dissertações publicadas entre 1999 e 

2006 nas áreas do conhecimento Educação, Ciências Sociais e Serviço Social sobre 

comunicação e educação e sobre juventude e mídia, Prazeres (2009) e Setton (2009) 

sinalizam que os estudos produzidos nestes campos trazem visões positivas da entrada 

das mídias nos contextos educacionais. A análise do material mostra que existe na 

academia uma ambiência consoante com a naturalização do discurso da modernização.  

Em pesquisa realizada no banco de teses e dissertações Domínio Público23, 

observamos que nos anos mais recentes, são mais comuns os estudos sobre o que seria 

                                                 
23
 Levantamento realizado em setembro de 2009, no portal Domínio Público 

(http://www.dominiopublico.gov.br/) com a palavra-chave mídia na área de conhecimento 
Educação. Ilustrativamente, trazemos alguns títulos de trabalhos encontrados: A dimensão 
mídia no projeto político-pedagógico das escolas municipais do Rio de Janeiro, de Percilia 
Ribeiro Machado (Unesa). A escola e a formação do leitor crítico da mídia : políticas públicas 



uma “leitura crítica da mídia”. Em grande parte, os trabalhos analisam projetos de 

organizações não-governamentais e políticas públicas locais que buscam envolver 

jovens em espaços de educação não-formal com produção de mídia. Assim como os 

trabalhos analisados por Prazeres (2009) e Setton (2009), as pesquisas são, 

majoritariamente, caldatárias de um discurso positivo dos efeitos da modernização 

através das mídias e da adaptação das práticas educativas à realidade cibercultural. 

O conceito de cibercultura “abarca tanto o arranjamento material, simbólico e 

imaginário contemporâneo, quanto os processos sociais internos (estruturais e 

conjunturais) que lhe dão sustentação”. (TRIVINHO, 2007, p. 59-62). Ou seja, a cultura 

das mídias traz para as escolas não somente instrumentos, mas dinâmicas, lógicas, 

percepções e categorias de pensamento que devem ser consideradas ao se pensar em um 

processo de entrada destes conteúdos nas escolas. 

A tabela 3 traz o volume de trabalhos produzidos na Área de Conhecimento 

Educação com a palavra-chave mídia. 

 

Tabela 3: Mídia - Número de trabalhos na área de conhecimento Educação 
 

Ano Número de trabalhos 
2009 6 trabalhos 
2008 20 trabalhos 
2007 26 trabalhos 
2006 10 trabalhos 
2005 2 trabalhos 
2004 1 trabalho 
2003 nenhum trabalho. 

 

 Pode-se constatar por meio destes levantamentos que, ainda que as mídias já se 

constituam em repertório na área da educação, são escassos ou mesmo inexistentes os 

estudos de análise crítica da presença nas mídias na escola e demais espaços educativos 

                                                                                                                                               
no Brasil e em Santa Catarina, de Laura Seligman (Univali). A integração do recurso-jornal na 
prática pedagógica do professor: estudo de uma proposta de formação continuada, de Marcio 
de Oliveira Rodrigues (PUC/PR). A mediação docente na educação para a mídia, de Vanderlei 
Siqueira dos Santos (UEM). A produção de audiovisuais na escola: caminhos de apropriação 
da experiência mídia-educativa por crianças e jovens, de Simone Monteiro de Araújo (PUC/RJ). 
A produção de vídeo em escolas: um estudo sobre o perfil dos professores que trabalham com 
a criação de vídeos em escolas do município do Rio de Janeiro, de Josias Pereira da Silva 
(Unirio). Contribuição das mídias para a construção do conhecimento na educação infantil, de 
Renata Barcellos Borges (Unesa). Política educacional e as tecnologias de informação e 
comunicação: o rádio na educação escolar, de Roseane Andrelo (Unesp). Possibilidades de 
usos e mediações das mídias audiovisuais em sala de aula, de Dostoiewski Mariatt de Oliveira 
Champangnatte (Unesa). Ter atitude: escolhas da juventude líquida: um estudo sobre mídia, 
educação e cultura jovem global, de Sarai Patrícia Schmidt (UFRGS). 



ou socializadores, fazendo-se necessário o questionamento da naturalidade aparente 

com que a entrada dos recursos midiáticos e tecnológicos vem sendo encarada por 

gestores e educadores e mesmo por ativistas de ambas as áreas.  

As pesquisas preliminares, portanto, apontam para um discurso forjado na área 

da educação que corrobora com o discurso da modernização ao analisar as mídias e 

tecnologias no campo da didática, sem olhar os processos que antecedem e constroem a 

chegada da cultura das mídias ao ambiente educativo. Neste sentido, valeria a 

provocação: como esta relação deveria ser construída pelos sujeitos do processo de 

socialização escolar? Como o campo da educação – e por extensão, seus intelectuais - 

pode apoiar este processo a partir da produção de pesquisas? a Universidade não seria 

um espaço de crítica e reflexão? 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Neste artigo, buscamos analisar o processo de entrada das mídias e tecnologias 

nas escolas do Estado de São Paulo a partir do mapeamento de seus agentes, 

instituições, discursos e relações. 

 Num primeiro momento, discutimos as mídias como matrizes de socialização e a 

impossibilidade de considerá-las apenas como instrumentos numa realidade marcada 

pela cibercultura. Inspirados em Martin-Barbero (1995), Trivinho (2007) e Setton 

(2005), afirmamos que as mídias são matrizes de socialização e que além de sua face 

material (os meios), possuem uma face imaterial (conteúdos, valores, percepções e 

categorias de pensamento). 

 Partindo desta análise, avaliamos como a cobertura dos jornais vem construindo 

um consenso em torno da modernização das escolas, tratando-as apenas como 

instrumentos e corroborando com estratégias das empresas de comunicação para levar 

às escolas seus materiais (e conteúdos). 

Em seguida, analisamos teses e dissertações produzidas sobre a entrada das 

mídias e tecnologias nas escolas e apontamos para uma visão restrita da academia sobre 

o uso dos instrumentos de comunicação na escola. Poucos trabalhos relacionam estas 

práticas a um contexto mais amplo. A maioria delas está no campo da didática e não faz 

uma crítica aos processos que estão levando este ferramental e estes conteúdos para os 

ambientes escolares sob o olhar da sociologia. Cabe ponderar se a Universidade – em 



especial o campo da sociologia da educação – não seria o espaço de análise e reflexão 

destes processos.  

Nossa intenção - ao entrelaçar estas análises - foi a de apontar que estes 

processos estão sendo realizados 1. a partir da legitimação das empresas (em especial as 

de comunicação) como interlocutoras dos processos de tomada de decisão política na 

educação (a despeito de um diálogo com um campo educacional); 2. no ambiente dos 

campos político e midiático (e dos interesses específicos destes campos); 3. sob o olhar 

da academia da área da educação que vem abordando estas dinâmicas de forma restrita e 

sem concebê-lo enquanto processo societário, objeto da sociologia.  

Como resultado, podemos apontar o desvelamento de uma orquestração de 

sentidos - construída pela trama dos quatro campos em questão - que fortalece o 

consenso em torno da modernidade e contribui para a naturalização do processo de 

modernização das escolas. Este mapa aponta para uma nova configuração nos campos, 

em que as fronteiras entre eles estão cada vez mais tênues, pois um penetra no outro e as 

trajetórias de seus agentes se embaralham, conformando tramas complexas de relações. 

Ainda como resultados preliminares, indicamos a sistematização dos projetos 

educativos das empresas de comunicação no Estado de São Paulo; e um despreparo do 

campo da educação para exercer a crítica e participar dos processos de tomada de 

decisão política de forma legítima. 

Temos, portanto, uma cartografia parcial da entrada das mídias nas escolas 

paulistas a partir dos seus agentes, instituições, campos e discursos. Espera-se que esta 

cartografia possa servir de instrumento de análise para futuros olhares sobre estes 

processos. 
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