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Resumo

Os meios de comunicação, suas produções culturais e as chamadas tecnologias da
informação e comunicação estão presentes de forma cada vez mais intensa na vida de jovens
de todas as classes sociais. Esta pesquisa investiga a forma como a escola tem respondido às
demandas destes jovens, que desenvolvem com extrema agilidade e velocidade novas
habilidades comunicacionais, formas de interação, de compreender e se expressar para o
mundo. Neste cenário, a figura do professor torna-se um elemento importante nas
possibilidades que a escola pode desenvolver. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter
exploratório, centrada nas entrevistas semi-estruturadas feitas com alunos e professores
dinamizadores dos laboratórios de rádio, vídeo e internet de duas escolas públicas estaduais
de Goiás. A Análise de Conteúdo compôs o referencial teórico-metodológico, que em
conjunto com o conceito da Educomunicação, orientam o olhar desta pesquisa sobre a escola,
suas experiências e a influência que as tecnologias da informação e da comunicação exercem
na atualidade. É a partir do encontro dos ditos destes dois sujeitos, professores e alunos, em
relação a uma mudança que se opera no espaço educativo - a introdução de tecnologias da
informação e da comunicação – que esta pesquisa pretende compreender a forma como a
escola tem reagido e se adaptado a esta realidade.
PALAVRAS-CHAVE: Educomunicação, Tecnologias da Informação e Comunicação,
Práticas, Professor, Aluno.
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Résumé

Les médias, leurs productions culturelles et les technologies d'information et
communication sont presentes d'une façon de plus en plus intense dans la vie des jeunes de
toutes les classes sociaux. Cette recherche met en question la manière comme l'école répond
aux demandes des ces jeunes qui développent avec beaucoup de facilité et vitesse les
nouvelles compétences pour la communication, les formes d'interaction, de comprendre et
s'exprimer pour le monde. Dans ce cadre, la figure du professeur devient un élément très
important dans les possibilités que l'école peut développer. Il s'agit d'une recherche qualitative
de caractère exploratoire, basée sur les entretiens demi-structurés faits avec les élèves et les
professeurs qui travaillent dans les laboratoires de radio, télévision, et l'Internet de deux
écoles publiques de Goiás. L'analyse de contennu et le concept d'Éducommunication ont fait
partie du référentiel théorique et ils orientent le regard de cette recherche sur l'école, ses
expériences et l'influence que les technologies de l'information et de la communication
exercent sur l'actualité. C'est à partir du rendez-vous de ce que les professeurs et les étudiants
ont dit sur le changement qui se produit dans l'espace pédagogique – l'introduction des
technologies de l'information et de la communication – que cette recherche veut comprendre
la façon comment l'école réagit et s'adapte à cette réalité.
MOTS-CLÉS: Éducommunication, Technologies de l'information et Communication,
Pratiques, Professeur, Élevé.
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INTRODUÇÃO

Como em Freire: acinzentadamente imparcial, nunca (1999, p.15).

O que motiva uma pesquisa? Aonde quer chegar um pesquisador com as perguntas que
faz e o que pretende com as respostas que consegue alcançar? Inicio este trabalho
compartilhando as inquietações que me motivaram a discutir a Educomunicação e de que
ponto de vista faço. Como lembra Paulo Freire (1996), o pesquisador não é imparcial, “quem
observa o faz de um certo ponto de vista, o que não situa o observador em erro. O erro na
verdade seria não ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer que, mesmo do
acerto de seu ponto de vista é possível que a razão ética nem sempre esteja com ele” (p.16).
Minha trajetória acadêmica e profissional foi constantemente permeada pela curiosidade e
respeito em relação ao universo infanto-juvenil. Os conflitos, a irreverência e a forma
encantadora de entender o mundo experimentando-o pelo toque, sabor, cheiro e intermináveis
perguntas na infância e outras vezes, pelo silêncio desafiador da adolescência, sempre me
encantaram.
A curiosidade voraz com que crianças e adolescentes engolem o mundo dos adultos, na
tentativa de apreender-lhes o funcionamento da vida, suas regras, convenções e contravenções
estimula o pensamento de forma provocadora. Essa curiosidade é muitas vezes abandonada na
vida adulta, o que dá às crianças e adolescentes a condição peculiar de pessoas em
desenvolvimento, como conceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente. Elas não estão
prontas, nem terminadas, mas em desenvolvimento. A beleza dessa incompletude, movida
pela vontade de, compreendendo o mundo, situar-se nele, é que exerce sobre essa
pesquisadora magnetismo e fascínio. Mas e a escola, que papel ocupa nessa dinâmica?
É neste ambiente, na escola, que as diversas formas dos jovens de estarem e
experimentarem o mundo convergem. Nela afloram problemas estruturais não apenas
relativos às políticas públicas em educação – da concepção teórica aos investimentos – mas
também questões pertinentes à cognição, violência, sexualidade, disciplina e uso de drogas.
Mesmo que seja possível compreender as questões relativas ao mundo do jovem - suas
causas, consequências e possíveis soluções - as transformações culturais não param de se
manifestar e ganhar dimensões muitas vezes rápidas demais para o olhar dos professores e dos
pais.
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Estes mesmos jovens assimilam com extrema facilidade as novidades tecnológicas,
midiáticas, comportamentais e culturais, que caminham na velocidade do mercado,
influenciadas que são por ele. Mas eles não apenas assimilam, eles também adaptam, relêem e
subvertem o que se apresenta como tendência ou padrão de moda, ou ainda, simplesmente os
negam. Nessa ânsia de questionar, firmar-se, compreender o mundo à sua volta e fazer suas
escolhas o jovem cresce no contato com as instituições que fazem parte do seu círculo de
convívio. Na família, na escola ou na religião, ele vai entrar em contato com as regras e
padrões que já existiam antes de sua chegada, e que mesmo com algum grau de
maleabilidade, estabelecem a forma como as coisas podem e devem ser feitas. É nesse
movimento que vários tipos de interações ocorrem: conformação, contestação, negação ou
desejo de transformação.
A escola, assim como as demais instituições, possui normas e regras internas que regem
seu funcionamento, além de diretrizes vindas de instâncias superiores, como Ministério da
Educação, Conselhos de Educação, secretarias estaduais, municipais e subsecretarias. Sua
dinâmica depende de um ordenamento interno entre professores e alunos na sala de aula,
diretor, professores e funcionários, além do diálogo externo com a comunidade de pais. Do
ponto de vista pedagógico, o modelo público de educação no Brasil pode ser caracterizado
como tradicional e transmissivo. A figura central deste processo é o professor, que
disponibiliza para os alunos em sala de aula – não raramente em quantidades absurdas, como
45 alunos por sala - o conhecimento necessário para que ao fazer as avaliações bimestrais, o
aluno possa passar para o próximo ano letivo.
Diversos projetos e reformulações têm sido propostos e implantados nas escolas no
sentido de melhorar seu funcionamento, aproximar alunos e professores e melhorar a
qualidade da educação oferecida, e estratégias para aumentar o interesse dos alunos no
aprendizado. Exemplo disso, são as diversas atividades oferecidas no contraturno escolar,
laboratórios com algum tipo de tecnologia disponível para aulas extra ou intra-classe, projetos
de esportes, artes e ciências. No entanto, sabe-se que os investimentos e inovações propostas
para a educação pública não avançam na mesma proporção das necessidades de alunos,
professores e gestores. Além disso, as mudanças – sejam elas quais forem – levam um tempo
considerável para serem aceitas, assimiladas e implantadas nas escolas. Muitas iniciativas
governamentais ficam localizadas em experiências-piloto, sem nunca concretizarem-se como
propostas efetivas nas redes de ensino.
Apesar de controversa, a utilização de tecnologias no espaço da escola e na educação
informal não é recente. Experiências que datam de 1960 no Brasil e na França, por exemplo,
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já se apropriavam de recursos tecnológicos como o jornal impresso, a televisão e o rádio com
objetivos educativos. No final dos anos 1990 consolida-se no Brasil o termo Educomunicação
para designar a aproximação dos campos da educação e da comunicação. Desde então,
projetos educomunicativos vêm sendo implantados no país a partir de iniciativas
governamentais e não-governamentais. Mesmo que nem sempre o termo seja utilizado, a
essência das políticas gira em torno de seu campo de atuação. É possível identificar nas
práticas educativas tanto as tecnologias telemáticas quanto as audiovisuais, ora mais ligadas
ao processo de ensino – como na capacitação a distância de professores – quanto na
aprendizagem – nos projetos que incentivam o protagonismo juvenil. É importante ressaltar
que a incorporação das tecnologias pela escola nunca foi consenso entre educadores,
pesquisadores e gestores, trazendo grande diversidade de posicionamentos em relação às
chamadas Tecnologias da Informação e da Comunicação -TIC.
Em Goiás, várias iniciativas podem ser listadas nesse campo, tanto governamentais,
quanto não-governamentais. A Secretaria de Estado da Educação de Goiás – SEDUC – e
algumas escolas isoladas investem significativamente neste tipo de iniciativa, seja por meio da
informática, do rádio ou do vídeo. No entanto, a aceitação de projetos educomunicativos nas
escolas ainda encontra resistência de professores e de alunos, baseada nas mais diversas
razões. Mesmo entre aqueles que acreditam e aceitam a mudança, o uso limitado e
improvisado dos recursos tecnológicos leva ao descrédito e, às vezes, ao esvaziamento das
iniciativas.
Por que a escola resiste tanto para compreender e usar a seu favor as mudanças
culturais e tecnológicas que fazem parte de forma tão intensa da vida do jovem? Não se trata
apenas de usar a tecnologia como elemento atrativo para o jovem, mas sim, a partir de suas
potencialidades, utilizar essas mesmas tecnologias para desenvolver os conteúdos de forma
relacionada e articulada com a vida e aproximar o jovem da escola, do professor e do próprio
processo educativo. Ao invés de ser encarada como mais um dos problemas que assolam a
escola, é possível que as TIC possam constituir-se como possibilidade efetiva de
horizontalização das relações dentro da escola e, ainda, na compreensão dos conteúdos
formais e curriculares necessários para a vida do aluno?
Dentro deste cenário, o conceito Educomunicação ganha destaque e se fortalece a partir da
aproximação da educação e da comunicação que, apesar de ter surgido e se consolidado nas
práticas e reflexões dos movimentos sociais na América Latina, atualmente é bastante
discutido como perspectiva dentro da educação formal. Nesta pesquisa, a Educomunicação é
compreendida dentro do sentido descrito e sistematizado pelo Núcleo de Comunicação e
11

Educação da Universidade de São Paulo (Soares, 2008) que identifica como seu principal
objetivo criar e fortalecer ecossistemas comunicativos abertos, criativos sob a perspectiva da
gestão compartilhada e democrática dos recursos da informação. Este ponto de partida é
extremamente importante para esta pesquisa, pois parte do princípio de que a comunicação
dentro da escola deve ser baseada em relações horizontais e considera que o olhar de ambos,
alunos e professores, é essencial para que a escola avance diante do cenário em que se
encontra atualmente.
A Educomunicação - e suas diversas áreas de intervenção - é compreendida nesta pesquisa
a partir de uma perspectiva otimista. O sentido que buscamos no discurso de professores e
alunos do ensino médio pretende compreender as questões que se relacionam quando
educação e comunicação se aproximam, para então, contribuir para a construção de uma
prática docente e discente crítica, ética, eficiente e cidadã. O objetivo deste trabalho não é
militar academicamente pela Educomunicação, mas sim problematizar criticamente a forma
como a escola se apropriou de suas práticas e os sentidos atribuídos a ela pelos atores
envolvidos no processo educativo.
O objetivo destas primeiras palavras é deixar claro qual é o lugar/posicionamento de
onde falo e o que me motiva a empreender esta jornada: jornalista e educomunicadora, exintegrante dos projetos Todos os Contos da Rede ANDI– Agência de Notícias dos Direitos da
Infância, Educomrádio.centro-oeste – coordenado pela ECA-USP e Tv Criança Lambança, da
Universidade Federal de Goiás, admiradora de práticas educativas que respeitem o universo
simbólico e cultural de jovens e crianças, e que busquem formas de construir pontes entre
educadores e educandos.
A questão problema que motiva esta pesquisa é conhecer como professores e alunos partes indissociáveis do processo de ensino-aprendizagem – compreendem o uso das
tecnologias da informação e da comunicação, dentro de uma perspectiva educomunicativa no
espaço escolar. Entender em que momentos e sob quais argumentos essas percepções se
aproximam e se afastam. A educação, compreendida como processo permanente e complexo,
deve ser analisada a partir da diversidade de fatores que são inerentes à sua constituição. É
preciso entender o ponto-de-vista do aluno, do professor, que papel a tecnologia ocupa na
escola e como os fatores econômicos, políticos e institucionais influenciam nesse processo.
A partir da compreensão deste cenário, será possível avaliar qual é a concepção de uso da
tecnologia construída na prática de professores e alunos. Acredito ser esse o próximo passo
para que a Educomunicação possa avançar dentro da realidade escolar estadual goiana do
ponto de vista prático e conceitual. Nesta pesquisa, a Educomunicação será investigada a
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partir das práticas laboratoriais mais frequentes nas escolas goianas: o rádio, a televisão e o
computador. As estratégias utilizadas por professores serão mapeadas e analisadas nos
espaços laboratoriais e na sala de aula.
É imprescindível identificar a visão de professores e alunos em relação à forma como as
TIC têm sido utilizadas como ferramenta pedagógica e quais são as principais críticas,
limitações e possibilidades levantadas por eles. É necessário compreender também qual é o
sentido da Educomunicação, enquanto conceito e intervenção social, para alunos e professores
de escolas públicas do estado de Goiás; e ainda analisá-la em conjunto com as matrizes
culturais, econômicas, pedagógicas, sociais e políticas que compõem a educação em seu
conjunto.
Estamos diante da possibilidade de promover mudanças profundas na educação e na
forma como as relações podem ser estruturadas não apenas para a escola, mas para a vida. É
possível por meio da Educomunicação e de sua dinâmica coletiva e salutarmente conflituosa,
fazer um contraponto à corrida individualista e desagregadora influenciada pela lógica do
mercado, pois (...) “cabe à escola a opção entre incorporar em sua sociabilidade elementos do
neotribalismo ou re-ensinar, contra a corrente da contemporaneidade, o prazer de estar junto
norteado por projetos racionais e vinculações duradouras” (...) (JUSTO, 2006, p. 53). Este
projeto de promover vinculações mais duradouras pode ser construído tendo a
Educomunicação - e suas diferentes áreas de intervenção - como parceira na dinâmica das
mudanças sociais que se apresentam para a educação, reduzindo a percepção de uma possível
anomia presente no comportamento dos jovens.
Algumas características potencializam a educomunicação como intervenção válida e
necessária na escola, a partir da área de intervenção analisada nesta pesquisa, que é a
mediação educomunicativa, que segundo Soares:

A mediação educomunicativa, permitida pela presença das tecnologias nas práticas educativas
e que, ao superar a visão funcional e mecanicista das tecnologias educativas, faz da inclusão
midiática e do domínio sobre as tecnologias uma forma de democratizar o acesso não só ao
conhecimento, mas à própria forma de se fazer a ação política (SOARES, 2008, p.44).

Em sua dinâmica estão presentes etapas de produção que abarcam diversas habilidades
e conhecimentos a serem descobertos e trabalhados com os alunos. Por exemplo: para
produzir um vídeo ou um programa de rádio educativo, é necessário passar por etapas como a
definição da pauta, ou seja, do assunto a ser discutido no programa. Nessa fase, rica pela
possibilidade do debate aberto, o professor medeia as sugestões, discutindo a pertinência,
importância, viabilidade e a conexão da pauta com o currículo da disciplina.
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Segue-se então para a pesquisa do tema, atividade que pode ser realizada em pequenos
grupos, aliada à busca de fontes diferentes como entrevistas, pesquisa na internet e em livros e
ainda documentos oficiais. Há também a discussão sobre o gênero e o formato do programa
(debate coletivo a ser feito por toda equipe), e a elaboração do roteiro, que exige o exercício
da escrita, a partir da observância da gramática e o debate sobre as possibilidades de uso da
linguagem formal e informal. Existe ainda a revisão final, que é o exercício de visualização
dos elementos em função do cumprimento do objetivo do programa, a produção de
reportagens e a apresentação do programa explorando o potencial da oralidade, além da
edição, exercício de seleção e síntese do material gravado. Por fim, dá-se a audição coletiva
final, parte essencial do processo educomunicativo, pois é nesse momento que todos os alunos
vão ouvir e avaliar criticamente todo o processo que deu origem ao produto final.
Essa dinâmica coletiva de trabalho – inerente ao próprio fazer comunicativo - fez parte
da metodologia aplicada a alunos e professores do projeto Educomrádio.centro-oeste em trinta
escolas do estado de Goiás. Até o fechamento do primeiro semestre de 2009, segundo dados
da Seduc, mais de 200 escolas já tem rádio-escolas em funcionamento.
O olhar que esta pesquisa lança volta-se especificamente para a escola pública, alvo de
diversas críticas, mas, como nos lembra Saviani (1995), local onde a parcela da população
financeiramente menos favorecida tem acesso ao saber e aos bens culturais produzidos pela
humanidade. Apesar de os centros de aprendizagem terem se multiplicado e a escola não ser
hoje o centro de excelência onde o conhecimento reside, é lá que diariamente crianças e
adolescentes se encontram para usufruir dos momentos pedagógicos planejados por gestores,
coordenadores e professores.
É também a escola que dará ao jovem as condições necessárias para a entrada no mercado
de trabalho, cada vez mais exigente. Além disso, a educação tem por princípio a formação
cidadã, fundamentada em valores morais e éticos, que prepara o jovem não apenas para o
mercado de trabalho, mas para a vida. É esta escola pública – que possui diversos desafios
internos, exigências e expectativas por parte das famílias e cobrança de resultados
quantitativos e qualitativos por parte dos gestores públicos – que pretendemos não apenas
pesquisar, mas possibilitar reflexões e contribuições que possam auxiliar na difícil tarefa de
aprender e ensinar.
Demerval Saviani (1995) expõe com muita clareza o enfraquecimento pelo qual a escola
pública passou nas últimas décadas, sendo atualmente identificada como fraca e de qualidade
ruim– salvo algumas exceções – e destinada para a camada da população que não tem
condições de pagar pelo ensino particular. No entanto, é do encontro entre a beleza da escola
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como espaço do encontro e de sua responsabilidade na formação de jovens e crianças que
nasce meu desejo de contribuir para a educação pública, que depara-se diariamente com a
dinâmica desafiadora do universo dos jovens, e ao mesmo tempo é constituída por uma
estrutura burocrática e hierárquica que torna as mudanças e reformulações mais difíceis e
lentas de serem efetivadas.
Para encerram esta exposição do trabalho, recorro a Babin e Kouloumdjian (1989), que
com a paixão e o comprometimento de que compartilho, explicam:

Escrever sobre o futuro da escola é sonhar. Que fazer quando se tem 40 alunos na
classe? Como uma família pobre, tem-se como único objetivo tentar chegar ao final do
mês. No caso será sobreviver sem muitos meios e ter algum sucesso nos exames.
Quanto às reformas de base, são para os ricos. (...) Então, porque escrever sobre a
escola? Porque, nos últimos 50 anos, fizeram-se críticas demais a seu respeito, e
condenações sem nenhum realismo tecnológico. Por que estamos convencidos de que,
para cumprir a mudança cultural em curso, a escola tem um papel indispensável.
Porque há entre os professores um incrível patrimônio de coragem e é grave que o
tenham minado falaciosamente. Enfim, esperamos que uma outra visão da escola,
constituída com avanços tecnológicos irresistíveis no lugar de unicamente análises
sócio-psicológicas, ajudará os responsáveis a promover os ajustes necessários (p.

166).
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CAPÍTULO I
DA SÍNCRESE À SÍNTESE

Esta pesquisa se utilizou da metodologia qualitativa, de caráter exploratório, para
traçar os contornos das questões relativas ao uso das TIC no cotidiano escolar. A partir da
análise de professores e alunos acerca desta realidade, vamos aproximar estes olhares para
então compreender as tensões e aproximações características deste cenário. Considerando a
educação como processo complexo que compreende tanto o ensino quanto a aprendizagem,
pretende-se reconstruir as representações que professores e alunos fazem do uso das
tecnologias, de si mesmos das questões que envolvem a escola.
A coleta de dados dividiu-se em duas fases: a primeira, dirigida aos professores de
duas escolas da rede estadual de ensino no estado de Goiás. A técnica utilizada foi a entrevista
semi-estruturada, na qual o roteiro pré-estabelecido dava as principais orientações, mas
deixava margem para que outros temas e abordagens espontâneas fossem discutidas.
No total, foram entrevistados dez professores dinamizadores dos laboratórios de
informática, rádio e vídeo, sendo cinco professores de cada escola. Gomes (2005) ressalta que
as investigações de natureza qualitativa têm privilegiado a observação participante e a
entrevista individual como opções metodológicas (p.288). No caso desta pesquisa, as
entrevistas semi-estruturadas individuais, ofereceram as condições para que os professores
analisassem com calma e profundidade o tema proposto, e também sem o constrangimento da
presença de outras pessoas o que, a princípio, possibilitou que várias críticas surgissem.
A quantidade de professores não foi aleatória, pois em geral, os laboratórios de
informática, por serem mais utilizados, possuem um dinamizador por turno e os demais
laboratórios possuem apenas um dinamizador. Sempre que possível as entrevistas foram
realizadas nos próprios laboratórios, na intenção de deixar o professor à vontade para
responder às perguntas. Posteriormente, as entrevistas foram transcritas para análise.
Na segunda etapa da coleta de dados foi utilizada a técnica do grupo focal com 16
alunos do ensino médio das escolas pesquisadas. Na escola 01 o grupo foi constituído de nove
jovens, com representatividade das três séries do ensino médio, composto por homens e
mulheres. O mesmo procedimento se deu na escola 02, desta vez com sete jovens.
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Ambas as experiências foram realizadas nas próprias escolas, no período de aula. As
discussões foram gravadas em áudio para posterior transcrição. O papel de moderadora foi
realizado por mim que, como responsável pela pesquisa, pude dispensar mais tempo para
determinados pontos da discussão pertinentes à pesquisa, e sempre que necessário, retomar o
rumo do debate.
O grupo focal, como técnica de coleta de dados é bastante utilizado em pesquisas
referentes à educação, seja com alunos ou professores, podendo ser utilizada de forma isolada
ou combinada com outras técnicas. O grupo focal foi originalmente proposto pelo sociólogo
estadunidense Robert King Merton, com a finalidade de obter respostas de grupos a textos,
filmes e questões. Segundo Gomes (2005, p.281) o grupo focal permite ao investigador uma
certa flexibilidade na condução da entrevista e maior aproximação com os dados coletados. A
experiência do grupo focal foi escolhida então, como mais apropriada para trabalhar com os
alunos pois, como nos lembra Marques e Rocha (2006), ele reconstrói interações próprias do
universo dialógico de grupos.

Nesse sentido, não nos interessa aqui defender o uso dos grupos focais como um método
quase-etnográfico ou quase-naturalista, mas sim ressaltar a capacidade que apresentam de
recriar situações de conversação cotidiana, de ocasiões sociais em que as habilidades críticas
dos participantes emergem no momento em que se encontram reunidos para trocarem
experiências, pontos de vista, argumentos acerca de um determinado assunto (MARQUES e
ROCHA, 2006, p. 42).

No caso deste trabalho, esse aspecto era extremamente importante, pois o objetivo era
perceber as opiniões dos jovens sobre o uso das tecnologias no espaço escolar, de forma que
opiniões divergentes dos participantes fossem discutidas em grupo, além proporcionar um
clima de interação para que eles pudessem expressar suas críticas e reflexões sem resistência,
o que talvez fosse mais difícil de obter em entrevistas individuais.
No entanto, o grupo focal apresenta uma característica, a não-naturalidade, que deve
ser observada pelos pesquisadores. Isso porque várias pessoas são reunidas em um único
grupo, por terem compartilhado uma mesma experiência ou pertencerem a um determinado
perfil, e são então, estimuladas a dialogar e trocar impressões acerca de um determinado tema.
É fato que a não-naturalidade não deve ser ignorada como elemento constituinte do grupo
focal mas, como nos lembra Marques e Rocha (2006), ao invés de concentrar-se nesse
aspecto, talvez seja mais produtivo estimular o engajamento dos participantes na discussão,
observando a forma como as opiniões emergem e como elas se assemelham ou divergem na
dinâmica dialógica.
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Esta tendência levou o Brasil, na década de 70, a propor a profissionalização compulsória,
estratégia que também visava a diminuir a pressão da demanda sobre o Ensino Superior.

Na década de 90, enfrentamos um desafio de outra ordem. O volume de informações,
produzido em decorrência das novas tecnologias, é constantemente superado, colocando
novos parâmetros para a formação dos cidadãos. Não se trata de acumular conhecimentos.

A formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos básicos, a
preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de
atuação.

Propõe-se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à formação específica; o
desenvolvimento de capacidades de pesquisar, buscar informações, analisá-las e selecioná-las;
a capacidade de aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de memorização.

São estes os princípios mais gerais que orientam a reformulação curricular do Ensino Médio e
que se expressam na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96.

Se é necessário pensar em reformas curriculares, levando em conta as mudanças estruturais
que alteram a produção e a própria organização da sociedade que identificamos como fator
econômico, não é menos importante conhecer e analisar as condições em que se desenvolve o
sistema educacional do País.

No Brasil, o Ensino Médio foi o que mais se expandiu, considerando como ponto de partida a
década de 80. De 1988 a 1997, o crescimento da demanda superou 90% das matrículas até
então existentes. Em apenas um ano, de 1996 a 1997, as matrículas no Ensino Médio
cresceram 11,6%.

É importante destacar, entretanto, que o índice de escolarização líquida neste nível de ensino,
considerada a população de 15 a 17 anos, não ultrapassa 25%, o que coloca o Brasil em
situação de desigualdade em relação a muitos países, inclusive da América Latina. Nos países
do Cone Sul, por exemplo, o índice de escolarização alcança de 55% a 60%, e na maioria dos
países de língua inglesa do Caribe, cerca de 70%.
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O padrão de crescimento das matrículas no Ensino Médio no Brasil, entretanto, tem
características que nos permitem destacar as suas relações com as mudanças que vêm
ocorrendo na sociedade.

As matrículas se concentram nas redes públicas estaduais e no período noturno. Os estudos
desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), quando
da avaliação dos concluintes do Ensino Médio em nove Estados, revelam que 54% dos alunos
são originários de famílias com renda mensal de até seis salários mínimos e, na Bahia,
Pernambuco e Rio Grande do Norte, mais de 50% destes têm renda familiar de até três
salários mínimos.

É possível concluir que parte dos grupos sociais até então excluídos tenha tido oportunidade
de continuar os estudos em função do término do Ensino Fundamental, ou que esse mesmo
grupo esteja retornando à escola, dada a compreensão sobre a importância da escolaridade, em
função das novas exigências do mundo do trabalho.

Pensar um novo currículo para o Ensino Médio coloca em presença estes dois fatores: as
mudanças estruturais que decorrem da chamada “revolução do conhecimento”, alterando o
modo de organização do trabalho e as relações sociais; e a expansão crescente da rede
pública, que deverá atender a padrões de qualidade que se coadunem com as exigências desta
sociedade. Fim

(texto: O Novo Ensino Médio, retirado do site da Secretaria de Educação do Estado de
Goiás, disponibilizado no link da COEM – Coordenação do Ensino Médio, capturado em
10/03/2009 no endereço:
www.educacao.go.gov.br/educacao/ensino/medio/ensino_novoensino.asp)
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4) A Reforma Curricular e Organização do Ensino Médio

Ensino Médio é Educação Básica

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) vem conferir uma
nova identidade ao Ensino Médio, determinando que Ensino Médio é Educação Básica.
A Constituição de 1988 já prenunciava essa concepção, quando, no inciso II do Art. 208,
garantia como dever do Estado “a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao
ensino médio”. Posteriormente, a Emenda Constitucional nº 14/96 modificou a redação desse
inciso sem alterar o espírito da redação original, inscrevendo no texto constitucional “a
progressiva universalização do ensino médio gratuito”. A Constituição, portanto, confere a
esse nível de ensino o estatuto de direito de todo cidadão.
A alteração provocada pela Emenda Constitucional merece, entretanto, um destaque. O
Ensino Médio deixa de ser obrigatório para as pessoas, mas a sua oferta é dever do Estado,
numa perspectiva de acesso para todos aqueles que o desejarem. Por sua vez, a LDB reitera a
obrigatoriedade progressiva do Ensino Médio, sendo esta, portanto, uma diretriz legal, ainda
que não mais constitucional.
A LDB confere caráter de norma legal à condição do Ensino Médio como parte da Educação
Básica, quando, por meio do Art. 21, estabelece:
“Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I – Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio;
II – Educação superior”
Isso significa que o Ensino Médio passa a integrar a etapa do processo educacional que a
Nação considera básica para o exercício da cidadania, base para o acesso às atividades
produtivas, para o prosseguimento nos níveis mais elevados e complexos de educação e para o
desenvolvimento pessoal, referido à sua interação com a sociedade e sua plena inserção nela,
ou seja, que “tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e
em estudos posteriores” (Art.22, Lei nº 9.394/96).

O Ensino Médio como etapa final da Educação Básica
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional explicita que o Ensino Médio é a “etapa
final da educação básica” (Art.36), o que concorre para a construção de sua identidade. O
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Ensino Médio passa a ter a característica da terminalidade, o que significa assegurar a todos
os cidadãos a oportunidade de consolidar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no
Ensino Fundamental; aprimorar o educando como pessoa humana; possibilitar o
prosseguimento de estudos; garantir a preparação básica para o trabalho e a cidadania; dotar o
educando dos instrumentos que o permitam “continuar aprendendo”, tendo em vista o
desenvolvimento da compreensão dos “fundamentos científicos e tecnológicos dos processos
produtivos” (Art.35, incisos I a IV).
O Ensino Médio, portanto, é a etapa final de uma educação de caráter geral, afinada com a
contemporaneidade, com a construção de competências básicas, que situem o educando como
sujeito produtor de conhecimento e participante do mundo do trabalho, e com o
desenvolvimento da pessoa, como “sujeito em situação” – cidadão.
Nessa concepção, a Lei nº 9.394/96 muda no cerne a identidade estabelecida para o Ensino
Médio contida na referência anterior, a Lei nº 5.692/71, cujo 2º grau se caracterizava por uma
dupla função: preparar para o prosseguimento de estudos e habilitar para o exercício de uma
profissão técnica.
Na perspectiva da nova Lei, o Ensino Médio, como parte da educação escolar, “deverá
vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social” (Art.1º § 2º da Lei nº 9.394/96). Essa
vinculação é orgânica e deve contaminar toda a prática educativa escolar.
Em suma, a Lei estabelece uma perspectiva para esse nível de ensino que integra, numa
mesma e única modalidade, finalidades até então dissociadas, para oferecer, de forma
articulada, uma educação equilibrada, com funções equivalentes para todos os educandos:
• a formação da pessoa, de maneira a desenvolver valores e competências necessárias à
integração de seu projeto individual ao projeto da sociedade em que se situa;
• o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
• a preparação e orientação básica para a sua integração ao mundo do trabalho, com as
competências que garantam seu aprimoramento profissional e permitam acompanhar as
mudanças que caracterizam a produção no nosso tempo;
• o desenvolvimento das competências para continuar aprendendo, de forma autônoma e
crítica, em níveis mais complexos de estudos.
(Documento

retirado

do

site

da

secretaria

estadual

da

educação

<www.educacao.go.gov.br/educacao/ensino/medio/ensino_reforma.asp.>

de

Acesso

Goiás:
em

19/05/2009.)
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5) Entrevista individual com professores
Nome:
Escola:
Disciplina que ministra:
Há quanto tempo leciona?
Idade:

Bairro:

Sexo:

Quais são projetos/laboratórios de comunicação existentes em sua escola?

Qual é o laboratórios de tecnologias mais utilizado na escola?

Que laboratórios/projetos educomunicativos você utiliza em sua disciplina?

Que atividades com TIC você propõe dentro de sua disciplina?

Qual a receptividade dos alunos com as atividades? Por que?

O que você entende por educomunicação?

Você acredita que as tecnologias auxiliam no processo de ensino-aprendizagem? Por que?

Como as tecnologias poderiam ser melhor utilizadas como ferramenta pedagógica?

Que tipo de apoio os projetos recebem da direção da escola e da secretaria de educação?
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6) Grupo focal com alunos – principais questões

Quais são os projetos/laboratórios de comunicação existentes em sua escola?
Você acredita que as tecnologias ajudam na aprendizagem? Por que?
Como as tecnologias poderiam ser melhor utilizadas como ferramenta pedagógica?
Você acha que os projetos recebem apoio da diretoria? O que falta nos laboratórios e
projetos?
O que você entende por educomunicação?
Quando você utiliza o laboratório de informática, o que você mais gosta de fazer? O que você
não gosta? Por quê?
Quando você utiliza o laboratório de rádio, o que você mais gosta de fazer? O que você não
gosta? Por quê?
Quando você utiliza o laboratório de tv, o que você mais gosta de fazer? O que você não
gosta? Por quê?
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