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O desenvolvimento de novas mídias e suas conseqüentes transformações sociais têm levado 
às escolas um novo desafio: preparar o cidadão para ler os meios de comunicação. Educar 
para a mídia é um tema recente no ambiente acadêmico, embora não seja uma exatamente 
uma novidade. Enquanto a educação escolar dedicou-se à alfabetização referente a um mundo 
livresco, afastou-se da realidade tecnológica que inseriu as sociedades em mundo de 
informação e da mídia. Se aos poucos diminui o número de analfabetos mesmo nos países 
menos desenvolvidos, outra forma de exclusão se acentua: os que não podem ler corretamente 
as mensagens da mídia. Inicialmente, esta pesquisa estabelece a relação entre sociedade e 
informação mesmo antes de se falar a expressão Sociedade da Informação. Neste sentido, ela 
descreve as novas relações econômicas, educacionais e comunicacionais que o número impôs 
ao homem. A pesquisa também aborda as diversas concepções de Educação para a Mídia, 
suas mais variadas denominações que variam de forma semântica e conceitual nos mais 
diversos países que já se dedicam a esses estudos. Os teóricos norte-americanos e uma das 
vertentes abordadas no Brasil são a opção aqui feita para estudar as opções que o educador 
tem para que possa se adequar a essa realidade e integrar a escola e suas práticas a uma outra 
realidade. Para estudar possíveis relações entre escola e mídia, esta dissertação examinou 
documentos norteadores de políticas públicas educacionais brasileiras e catarinenses em busca 
de vestígios que apontem essa aproximação. São seis documentos emitidos por organizações 
públicas, todos disponíveis on-line, garantindo, desta forma, a sua total publicidade. Para 
tanto, a metodologia escolhida é a Análise de Conteúdo, com opção para a análise semântica 
com abordagem exploratória, dando prioridade à análise da enunciação por entendermos que 
os documentos retratam um processo ainda em movimento. O exame desses documentos 
descreveu que realmente estamos caminhando neste processo, mas ainda a passos lentos e 
pautados por uma visão anacrônica: queremos que a educação formal escolarizada ingresse 
definitivamente nesse mundo informacional, tecnológico, mas ainda oferecemos resistência a 
ele. 
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The development of new media and their consequent social transformations have led schools 
to a new challenge: prepare the public to read the media. Educating for the medium is still a 
subject of few debates in academic. While the school dedicated itself to the literacy referring 
to a world based on books, forgot the reality of technology and the world of information and 
media. If gradually decreases the number of illiterate even in the least developed countries, 
another form of exclusion grows up: those who can not read correctly the messages of the 
media. Initially, this research establishes the relationship between society and information 
even before they speak the words Information Society. In this sense, it describes the new 
economic relations, education and communication that the number imposed to man. The 
research also discusses the different conceptions of Education for Media, its most varied 
denominations ranging from conceptual and semantic form in the most diverse countries that 
already engage in these studies. The theoretical American and one of the elements addressed 
in Brazil is the choice made to study the options that the educator has so that it can fit that 
reality and integrate the school and its practices to a different reality. To examine possible 
links between school and media, this dissertation examined documents that guide educational 
public policies for Brazil and Santa Catarina in search of traces pointing this approximation. 
There are six documents issued by public organizations, all available online, ensuring thus its 
real public. For this, the chosen methodology is the Content Analysis, with option for 
semantic analysis with exploratory approach, giving priority to the analysis of the statement 
by understanding that the documents portray a process still in motion. The examination of 
these documents described that are really a process in movement, but still a step slow and 
guided by an anachronic vision: we want the formal school education finally joining the 
informational world, technological, but also offer resistance to it.  
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1. Educar numa sociedade midiática 
 

É preciso ler o mundo para ler os textos, disse Paulo Freire num caminho de 

integração entre um cenário livresco de educação e outro tão midiático. Vivemos numa 

sociedade em que os produtos tecnológicos perpassam todas as atividades cotidianas – 

automação bancária e comercial, sistemas de dados, a rede mundial de computadores. Lemos, 

hoje, o mundo, na tela do computador, na tela da televisão, em todos os veículos que nos 

ofertam. Nesse contexto, o cidadão comum que não é contemplado pela sentença freireana 

corre o risco de tornar-se refém do que lhe foi anunciado como libertador. 

 Tudo cabe no “ciberespaço”, termo que delineia novas possibilidades infinitas: o 

virtual, um espaço no qual podemos, em princípio, vencer barreiras físicas, geográficas e, 

quem sabe, sociais. Nele, as distâncias encurtam e as oportunidades crescem. Mas, o que pode 

parecer uma panacéia carrega consigo vicissitudes que ainda necessitam de compreensão em 

âmbito social. Se tudo cabe neste mundo virtual e multimídia, como encontrar âncoras de 

materialidade num lugar em que tudo pode ser construído? Afinal de contas, a mídia é retrato 

ou lugar de construção da realidade?  

 Como em tudo o que é novo, as certezas vêm acompanhadas de terríveis dúvidas. Há 

crescimento pessoal ou profissional gerado pelo aparato tecnológico ao qual nossas vidas 

estão tão intimamente ligadas? São as novas tecnologias e a mídia, em particular, 

instrumentos de dominação ou de libertação? 

 Talvez ainda não haja uma resposta certa para essas indagações, mas a necessidade de 

um posicionamento frente a elas. Também é possível que se façam novas perguntas antes de 

chegarmos a algumas respostas. 

 Por tanto tempo, a escola deu todas as respostas de que a sociedade necessitava em 

educação. Os ambientes formais de aprendizagem cresceram com a necessidade de estender a 

educação escolar a todos os cidadãos: direito e princípio democrático. Para tanto, a escola 

adequou-se em tempo, espaço e conteúdo para servir ao maior número de indivíduos. São 

muitas disciplinas, saberes e mestres, tudo muito rápido e em pouco tempo para que todos 

tenham a chance de sentar nos bancos que podem significar emancipação e cidadania.  

Numa posição privilegiada, mas muitas vezes de difícil sustentação, ao professor 

coube a obrigação de dominar conteúdos, técnicas e instrumentos, indicar leituras e ainda 

cobrar o aprendizado de alunos prontos a responder: nesta fantasia de um processo de ensino e 

aprendizagem idealizado, como esponjas, os estudantes absorveriam os ensinamentos do 

mestre e responderiam prontamente a tudo o que lhes fosse perguntado como prova do 
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sucesso deste modelo. Com a multiplicação dos saberes e a sua fragmentação, nem a escola, 

tampouco os professores, conseguem dar conta desse processo. 

As anunciadas “emancipação” e “cidadania” também não foram garantidas neste 

processo. Neste início de século, os alfabetizados, os que freqüentaram as séries elementares 

do ensino e mesmo os que lutaram contra as adversidades e chegaram aos níveis mais 

avançados, de uma forma geral não conseguem mais, somente com esses elementos, sinais de 

desenvolvimento pessoal ou profissional. 

“Cidadania” tornou-se, nesse contexto, sinônimo de consumidor bem-sucedido e 

conectar-se ao mundo tecnológico e midiático, um exemplo de sucesso. Os programas de 

inclusão digital, com financiamento público e intenção socializante, deselitizadora, raramente 

vêm acompanhados de uma preocupação que deveria precedê-los. O que procuram esses 

cidadãos nesse ambiente virtual? Se estiverem em busca de uma verdade absoluta, os riscos 

podem superar os benefícios dessa inclusão. 

É neste contexto controverso e de crise que as Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (NTIC) foram introduzidas no ambiente escolar. A escola ainda é idealizada por 

grande parte de sua comunidade – constituída por professores, pais e alunos -, como o único 

ambiente de aprendizagem. De outra forma, os alunos percebem com maior interação a 

existência de ambientes não-formais para aprender. São oportunidades que estão disponíveis, 

mas que precisam condução para que seus códigos sejam decifrados e sua compreensão seja 

autônoma. 

 Para não nos prendermos na concepção frankfurtiana1 que viu os veículos de 

comunicação de massa apenas como instrumentos de dominação e poder, é preciso oferecer 

ferramentas de entendimento a respeito de como funcionam essas estruturas, o que dizem, 

como dizem e para quem se dirigem, por exemplo. 

 Neste sentido, o cidadão que consegue avançar de uma leitura superficial, de 

aceitação, para uma leitura crítica do que a mídia apresenta e de como funciona a sociedade 

civil; pode conquistar a autonomia nas suas tomadas de decisões, sejam quais forem. Se ler a 

mídia é ler o mundo, então a mesma deve ser encarada dentro de sua complexidade e 

diversidade.  

 Como os documentos públicos se referem à necessidade de educar para a alfabetização 

e leitura crítica da mídia? É a esta pergunta que a presente pesquisa dedica-se. Como a 

                                                 
1 O termo se refere aos pesquisadores do Instituto de Pesquisa Social, fundado em Frankfurt no princípio do 
século XX, o qual abrigou e difundiu o pensamento de teóricos como Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, 
Walter Benjamim, entre tantos outros. 
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educação escolar, principal ambiente de ensino e aprendizagem, deve se preparar para esse 

processo de letramento para a mídia? Como o Estado, principal provedor da educação na 

sociedade brasileira contribui para o aparelhamento do sistema educacional? A escola que 

vemos ainda é a da lousa, mas os alunos que recebemos já foram além. Não se trata apenas de 

suporte tecnológico, mas de raciocínio lógico e leituras diferenciadas. A lógica livresca é 

uma, a hipertextual é outra. Existe uma ponte no ambiente escolar que aproxime essas 

realidades ou já não há mais um lado e outro? Ainda não se pode responder a todas essas 

perguntas, mas o exame dos documentos que atestam as intenções públicas a esse respeito 

podem ser importantes sinais. 

 O senso comum e os relatos individuais da prática docente com alunos de ensino 

médio, adolescentes, costumam relatar esse abismo entre a estrutura escolar e os seus agentes. 

O que se pretende, nesta pesquisa, é investigar como a escola trabalha para vencer esse 

obstáculo através de diretrizes gerais, o investimento do estado em equipamentos tecnológicos 

de comunicação, suas políticas públicas para o uso pedagógico dos mesmos e o desempenho 

de estudantes de Ensino Médio a partir dessa situação. 
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2 Da Sociedade Industrial à Sociedade da Informação 

2.1. A origem na era dos números 

 

 A cada nova era anunciada, a humanidade espera que se solucionem problemas sobre 

os quais até então não se mostravam grandes esperanças. Assim acontece com as anunciadas 

sociedades da Informação e do Conhecimento. Idealizadas como a possibilidade de acesso 

igualitário e universal às idéias, carregam consigo as mesmas desigualdades e exclusões. Mas, 

se não podem ser identificadas como panacéia educativa, a Sociedade da Informação e a 

construção das Sociedades do Conhecimento compõem um modelo diferenciado como 

passamos a descrever. 

 Castels (2000) a define como uma revolução tecnológica baseada na informação como 

produto principal. “É a transformação de nossa cultura material pelos mecanismos de um 

novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação” (p.49). 

A chamada Sociedade da Informação, para alcançar o que seus teóricos projetaram, 

necessita que tanto a informação quanto o conhecimento sejam compartilhados e que ganhem 

maiores dimensões social, ética e política. É importante que se faça, inicialmente, a devida 

separação entre os dois termos. Se informação e conhecimento são conceitos que se 

aproximam pela íntima ligação que têm em suas definições, os conceitos de Sociedade da 

Informação e Sociedade do Conhecimento são distintos, apesar de muitas vezes citados como 

sinônimos. 

A Sociedade da Informação é o período em que a humanidade passou a contar com 

esse elemento, informação, como fundamental em todas as etapas do processo produtivo. É 

fácil, hoje em dia, reconhecer essa característica em muitas atividades do cotidiano. Não há, 

praticamente, atividade desenvolvida sem que a importância da informação paute grande parte 

de suas etapas. Já o termo “Sociedade do Conhecimento”, ou “Sociedades do Conhecimento”, 

como é melhor representado o conceito no plural, se remete a outra etapa evolutiva da 

sociedade. Nessa, informação e conhecimento ultrapassam os ideais globalizantes da 

Sociedade da Informação e passam a ser valorizados de forma local – tanto na produção como 

em seu processamento e divulgação. 

É importante destacar que não falamos em períodos estanques na história, mas de 

intersecções geográficas e temporais. O mesmo país pode apresentar características de 

sociedade industrial, pré-industrial, da informação ou ainda a formação de Sociedades do 

Conhecimento no mesmo período histórico, em espaços físicos diferentes. Não é incomum 

ouvirmos a expressão de que temos “muitos Brasis”.  
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A informação passou a ser elemento vital, empolgante como quer Roszak (2004), após 

a Segunda Guerra, mas ainda era marginalizada como categoria intelectual. Poucos a 

conceberam como sujeito de uma teoria ou da ciência. Era mais associada a fatos sem 

importância ou à prestação de um serviço, respondendo a perguntas como o quê, quando, 

como, onde, tradicionais na imprensa. O armazenamento e o processamento de tanta 

informação eram mais uma questão problemática do que tecnológica. 

Muito antes da Segunda Guerra, a noção de sociedade global da informação é 

resultado de uma construção histórica e geopolítica. Se atualmente é ligada a uma seqüência 

de máquinas inteligentes, tem sua origem associada à mística do número. Mattelart (2002) 

afirma que o discurso verdadeiro encontra fundamentação ao longo da história no pensamento 

enumerável. 

Essa característica pode ter um marco no período das navegações, quando cresce o 

número de produtos e riquezas a serem contabilizadas. Nos séculos XVI e XVII, Pascal e 

depois Leibniz tentam desenvolver métodos, máquinas e cálculos mais rápidos para responder 

às exigências da formação e do desenvolvimento do capitalismo. 

Tudo passa a ser passível de contabilizar e, por conseqüência, se tornar informação 

estratégica. Dados sobre população, mercadorias, nascimentos, mortes ou horas trabalhadas, 

por exemplo, passam a ser estratégicas na intenção de melhor uso de recursos naturais, 

definição de políticas públicas e até na formulação de ações expansionistas, como as guerras. 

O número e seus cálculos geram a informação que se torna vital.  

Para Leibniz, a matemática representava a busca por uma língua ecumênica. Sua obra 

e, principalmente a de John Wilkins (1614-1672) e a de Jorge Luis Borges (1899-1986), vão 

inspirar no século XX o filósofo francês Michel Foucault a escrever em As palavras e as 

coisas: “a análise das trocas e da moeda dá lugar ao estudo da produção, a do organismo passa 

a dominar o estudo dos caracteres taxonômicos” (1966, p. 14). 

O cálculo de probabilidades passa a ser uma nova forma de objetivação das sociedades 

humanas, orienta escolhas e torna a ciência útil. O registro numérico passa a pautar a 

sociedade e suas políticas públicas. Nascimentos, mortes, casamentos, quantidade 

populacional provocam a criação de especialistas em tratar esses dados para que a informação 

sirva ao Estado. Mattelart (2002) critica a exacerbada valorização do número como 

informação primordial com a expressão do sociólogo Max Weber, “o romantismo do 

número”, que como gestão paradigmática da sociedade é posto à prova quando de seu 

ingresso na Sociedade Industrial. “Os homens contaram os números e, por fim, só os números 
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contaram” (MATTELART, 2002, p. 32). Os números que os homens contaram passaram a ser 

informação fundamental. 

 

2.2 A nova divisão do trabalho 

 

 Com a instituição desse império dos números, ganham corpo algumas profissões 

conhecidas como cientistas positivos. São fisiologistas, químicos, físicos, geômetras. “É a 

reorganização do corpo político para tratar a sociedade como uma grande indústria. O estado 

tem seu papel reduzido a um encarregado de negócios” (MATTELART, op.cit. p. 33). 

 É a transição de uma era feudal e teológica para a sociedade industrial e científica 

onde prevalece o ideal de progresso, características do Iluminismo. A sociedade passa a ser 

concebida como um sistema, um organismo em rede. Essa visão é conseqüência dos estudos a 

respeito dos seres vivos e também do desenvolvimento dos transportes e tecnologias da 

comunicação: encurtam as distâncias físicas e sociais. 

 Outra mudança significativa na Sociedade Industrial é a empresa separada da família 

com o crescimento do porte das corporações e o abandono da empresa artesanal. Muda a 

divisão de trabalho, anteriormente classificada em camponeses, comerciantes e artesãos. A 

divisão passa a ser interna, tecnológica. Antes, a organização econômica se fixava em torno 

da família, com o desenvolvimento de ofícios que passavam de uma a outra geração. Pais 

sapateiros, filhos sapateiros, fortalecendo um comércio de trocas e moedas ainda frágeis. Com 

a instituição de indústrias e o crescimento da produção em massa, há novas aglomerações nas 

cidades, mas de uma forma atomizada – indivíduos não relacionados, que desempenham uma 

atividade não-contextualizada. 

A empresa industrial supõe acumulação de capital – economia progressiva. Com a 

necessidade de progresso como sinônimo de ganho e acúmulo de capital, inicia a noção de 

cálculo racional – estabelecimento de preço e de relações custo-benefício. 

 Há também como novidade nesta sociedade, a concentração de trabalhadores em um 

único local de trabalho. Com isso, as necessidades do homem passam a ser muito mais do que 

as essenciais ao seu instinto animal – comer, dormir, reproduzir... São novas práticas comuns 

à vida em sociedade, como a moda, a aquisição de bens de consumo, a valorização das marcas 

e todos os costumes estimulados pela produção em larga escala e pela imposição do consumo 

como status. Isso se introduz como hábito, e não como real necessidade, mas ganha esse 

status. 
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 Segundo Aron (2001), cinco características distinguem a Sociedade Industrial 

independente do regime político ou modelo econômico adotados por países considerados 

economicamente desenvolvidos ou em desenvolvimento, preponderantemente os ocidentais, 

já que no oriente as nações encontraram um ritmo diferente de crescimento econômico e 

tecnológico:  

• os meios de produção são objeto de apropriação individual 
• a regulação da economia é descentralizada 
• empregados e empregadores são separados – os primeiros possuem 
apenas a força de trabalho, os segundos têm a propriedade dos instrumentos 
de produção 
• a motivação é o lucro 
• há flutuação de preço e o mercado é quem regula de forma 
descentralizada 

 

 Mas, a divisão do trabalho não é só física como a imagem da indústria pode sugerir. 

Há divisão mental devida ao aumento do volume de informações e à especialização 

profissional. Outros marcos vão reforçar a importância da informação como critério de 

divisão social. A instalação de um cabo submarino ligando Inglaterra e França no século XIX 

é um deles. Aparatos tecnológicos são vistos ao longo da história como máquinas virtuosas, 

contribuição para o benefício e a prosperidade de todos. 

 Dessa forma, se desenvolve em 1890 o controle do tempo de produção dentro da 

fábrica: o watchbook, ou relógio-ponto como conhecemos até hoje. Em 1911 é estabelecida a 

hora-referência de Greenwich e os demais fusos. Em 1895, com a fundação do Instituto 

Internacional de Bibliografia, em Bruxelas, inicia uma nova ciência de “organização 

sistemática de documentação” e a criação do primeiro modelo de ficha catalográfica. Esses 

esforços pretendem “fazer do mundo inteiro uma única cidade e de todos os povos uma única 

família” (MATTELART, 2002, p. 49). 

 Para Marcuse (1969), na sociedade industrial desenvolvida prevalece uma falta de 

liberdade confortável, suave, que seria um testemunho do progresso técnico. Os direitos e 

liberdades renderam-se a uma etapa mais avançada da Sociedade Industrial. 

 

Independência de pensamento, autonomia e direito à oposição política estão 
perdendo sua função crítica básica numa sociedade que parece cada vez 
mais capaz de atender ás necessidades dos indivíduos através da forma pela 
qual é organizada. [...] Nas condições de um padrão de vida crescente, o 
não-conformismo com o próprio sistema parece socialmente inútil, 
principalmente quando acarreta desvantagens econômicas e políticas 

tangíveis e ameaça o funcionamento suave do todo (MARCUSE, 1969, 
p.23). 
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 Novas modalidades de concepção para as liberdades (econômica, política e intelectual) 

são necessárias dentro desta sociedade industrial. Essa nova concepção deveria, para Marcuse, 

ser negativa, ou seja: liberdade econômica significaria libertar o indivíduo de ser controlado 

pelas forças da economia. Por sua vez, “liberdade intelectual significaria a restauração do 

pensamento individual, ora absorvido pela comunicação e doutrinação em massa, abolição da 

“opinião pública” juntamente com seus forjadores. (MARCUSE, 1969, pp 25-26)”. 

 Mas, outros autores, como Castels (2000) relevam e declaram que “o exagero 

profético e a manipulação ideológica que caracteriza a maior parte dos discursos sobre a 

revolução da tecnologia da informação não deveria levar-nos a cometer o erro de subestimar 

sua importância verdadeiramente fundamental” (p.50). Ele afirma que mais importante que a 

centralidade do conhecimento e da informação é a sua aplicação em tecnologia que permita 

criar um ciclo de realimentação entre a inovação e seu uso. 

 As distâncias vencidas pelos novos transportes se tornam ainda menores com o 

desenvolvimento de tecnologias que dispensam o deslocamento físico. Elas são sobrepujadas 

pelo movimento invisível da eletricidade. É o que em 1913 o indiano Ananda K. 

Coomaraskwamy, na Inglaterra, chamou de descentralização da sociedade pós-industrial. 

Trata-se de uma esperança de retorno à valorização de uma sociedade descentralizada, com a 

valorização da diversidade cultural ameaçada por um sistema unitário mecânico. Meio século 

antes do movimento culturalista ou dos Estudos Culturais, que no mesmo país valorizaria a 

identidade cultural através da voz de autores como Richard Hoggart, Raymond Williams, E.P. 

Thompson e mais tarde, Stuart Hall, o indiano Coomaraskwamy  já via no desenvolvimento 

das comunicações, uma possibilidade de retrocesso na massificação do sujeito, fruto de sua 

concepção moderna. 

Para Masuda (2004), a chamada Sociedade da Informação é um novo tipo de 

sociedade humana, completamente diferente da Sociedade Industrial. Isso porque enquanto 

uma é movida por valores de informação, outra é ancorada em valores materiais. Se na 

Sociedade Industrial o desenvolvimento se dá pela força de produção, na Sociedade da 

Informação é a análise dos sistemas tecnológicos de comunicação por computadores que 

determinam sua natureza fundamental. Se para uma o aparato tecnológico físico é sinônimo 

de desenvolvimento, na outra este já não é necessariamente aparente – os bancos de dados e 

as redes de informação se tornam símbolo social, uma virtualização2 dos símbolos de poder. 

 

                                                 
2  O termo virtualização aqui é usado como sinônimo de possibilidade e não oposição a realidade, como 
definiram Gilles Deleuze em “Diferença e Repetição” e Pierre Levy em “O que é o virtual”.  
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2.3 A economia da informação 

A economia depende hoje, de outros bens para produção de riqueza que não os físicos. 

Informação e conhecimento sempre foram fundamentais para a execução de quaisquer tarefas. 

Mas é, como já afirmamos, após a Segunda Guerra e mais precisamente nos anos 1970 que 

adquirem uma nova característica. Levy (1998) descreve a relação com o conhecimento até a 

segunda metade do século XX como uma exclusividade dos mais velhos e experientes. Hoje, 

mudamos de profissão e, portanto, de competências, muitas vezes na vida. “Passou-se, 

portanto, da aplicação de saberes estáveis, que constituem o plano de fundo da atividade, à 

aprendizagem permanente, à navegação contínua num conhecimento que doravante se projeta 

em primeiro plano. O saber prendia-se ao fundamento, hoje se mostra como figura móvel” 

(pp. 54-55). 

Fica estabelecida uma nova relação entre o produto e seu consumo, uma vez que já 

não há processo de esgotamento ou destruição. É o avesso do processo descrito na Sociedade 

Industrial. Se os produtos se dividem a partir de então em bens de consumo duráveis, não-

duráveis, que se esgotam ou que se constituem patrimônio, é preciso uma nova relação de 

preço, consumo e até produção com eles. Na sociedade pré-industrial, um sapato, por 

exemplo, tinha seu preço calculado através do valor de suas matérias-primas e do valor da 

mão-de-obra, pouco valorizada neste momento. 

Com o advento da industrialização, novos ingredientes se somam a esse cálculo como 

o investimento em tecnologia, o uso dos recursos naturais (como o pagamento pelo uso da 

água, por exemplo), a profissionalização dos trabalhadores envolvidos no processo produtivo. 

A Sociedade da Informação acrescenta mais um elemento que tem seu valor medido da 

mesma forma que outro produto, mas que em relação ao consumo, não se esgota – quem 

vende o pão, fica sem ele; já quem vende informação ou conhecimento, compartilha um bem 

imaterial. 

... o processo atual de transformação tecnológica expande-se 
exponencialmente em razão de sua capacidade de criar uma interface entre 
corpos tecnológicos mediante uma linguagem digital comum na qual a 
informação é gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida. 
Vivemos em um mundo que, segundo Nicholas Negroponte, se tornou 
digital. (CASTELS, 2000, p.50) 
 

Esta pode parecer uma situação idealizada em que todos têm oportunidades iguais, já 

que em princípio não há porque haver limitação em seu compartilhamento. Mas não é esse o 

reflexo do que vemos. Amina Mama (in UNESCO, 2005a) sustenta que o sistema de 

produção de conhecimento atual tem desigualdades globais, e essas diferenças de intelecto 
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vem desde os tempos em que as sociedades faziam uma política de desigualdade. E diante do 

estado relativamente ruim de suas instituições educacionais e culturais, os intelectuais 

africanos, por exemplo, passaram a sair de seu continente de origem, na busca de mudanças 

para a sociedade de conhecimento global. 

Castels (2000, p.148) se refere ao surgimento do quarto mundo, principalmente no 

caso africano, uma vez que é lá que mais se evidencia, segundo ele, “a dinâmica da exclusão 

social de uma parte significativa da população, resultante das novas formas de inclusão dos 

países na economia global...”. Essa dinâmica inclui novos paradigmas que vão além da 

produtividade, sua territorialização ou propriedade, mas contempla um quadro complexo, de 

crescimento diferenciado em relação à economia industrial.  

 A Sociedade da Informação tem sua imagem construída com base em duas premissas, 

segundo Masuda (2004): 

 

1 - A Sociedade da Informação será um novo tipo de sociedade humana, 
completamente diferente da sociedade industrial. Isso porque seu 
desenvolvimento e formação serão movidos por valores da informação e 
por valores materiais. Assim, são construídos os sistemas de inovação 
tecnológica: pela força da produção. Mas o futuro da Sociedade da 
Informação deve ser construído de forma diferente: com a análise dos 
sistemas tecnológicos de comunicação por computadores que determinam a 
natureza fundamental da SI.; 2 - O caminho para o desenvolvimento da 
Sociedade Industrial é um modelo através do qual podemos prever toda a 
composição da SI. Eis uma outra hipótese histórica: os modelos de 
desenvolvimento seguidos pelas sociedades humanistas podem ser usados 
como modelo para sociedades futuras. 

  

 Desta forma, a Sociedade da Informação é descrita, de forma geral, como o período da 

história em que a força de trabalho mecânica deixa de ser a principal moeda de troca e o 

controle da informação assume posição central. Se o marco inicial da Sociedade Industrial foi 

a invenção do tear mecânico a vapor e a proliferação das indústrias e dos postos de trabalho, é 

o acesso à informação que marca esta nova era. No primeiro caso, a máquina substituiu a 

força física do homem. No segundo, a máquina substitui o trabalho mental. Olhar os 

elementos da Sociedade Industrial e da SI juntos, lado a lado, usando uma analogia histórica, 

é um meio extremamente efetivo de rever os seus fundamentos.   

Mudam muitos dos referenciais nesta hipotética passagem histórica: os mercados 

potenciais deixam de ser geográficos e passam às fronteiras do conhecimento; os símbolos 

sociais não são mais as pesadas máquinas, mas modernos aparatos tecnológicos cada vez mais 

diminutos e com maior capacidade de processamento de informações; a indústria de ponta 
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passa a ser, na Sociedade da Informação, a intelectual e não a que produz outras máquinas; a 

globalização e a facilitação do acesso à informação mudam também a relação econômica da 

sociedade com os novos produtos em evidência. 

 Segundo Masuda (op cit), se a concorrência, as leis de preço e os princípios 

socioeconômicos são a mão invisível que mantém o equilíbrio econômico na Sociedade 

Industrial, na Sociedade do Conhecimento, os princípios de sinergia, compartilhamento e a 

meta comum de manutenção da ordem social passam a prevalecer. Não há mais a necessidade 

da estruturação vigente da sociedade em empresas privadas ou públicas: a sociedade civil, de 

forma espontânea, orienta o capital a serviço do conhecimento humano baseada nos princípios 

dos benefícios sociais e sinérgicos. O conhecimento passa a ser reconhecido como quarto 

fator de produção com a proliferação de corporações que vendem e manipulam este bem. 

 Nascem as grandes corporações de comunicação e conhecimento como editoras de 

livros, jornais, revistas, emissoras de rádio, televisão e provedores e desenvolvedores de 

conteúdo na Internet. Esse setor passa a empregar e gerar riqueza de uma forma nunca antes 

considerada, chegando a ultrapassar os demais setores produtivos em países como os Estados 

Unidos. Potter (2005, p.412) destaca que só nos Estados Unidos, em 1995, se gastaram 50 

milhões de dólares em propaganda na Internet. Em 2004, o dado projetado foi de 24 bilhões 

de dólares.  

 

2.4 Uma sociedade inclusiva 

 

Nesta apologia à Sociedade da Informação, alguns teóricos idealizam um novo tempo 

em que o acesso à informação deixa de ser um problema. Se na visão iluminista de 

esclarecimento o ideal é popularizar esse acesso, esse ideal estaria perto de ser alcançado. As 

Nações Unidas promoveram em 2003, em Genebra, e em 2005, em Túnis, encontros mundiais 

de representantes da Sociedade da Informação3. Neles, foram reafirmados compromissos do 

desafio global para este milênio: construir a Sociedade da Informação. Nessa nova sociedade, 

centrada nas pessoas, orientada para a inclusão e o desenvolvimento, todos poderiam criar, 

acessar, utilizar e compartilhar informação e conhecimento. Em conseqüência, melhoraria a 

qualidade de vida e se respeitaria a Declaração Universal dos Direitos do Homem, numa 

                                                 
3  Em 2003, na cidade de Genebra, representantes de 175 países se reuniram na Cúpula Mundial Sobre a 
Sociedade da Informação – CMSI para dar apoio institucional e político à Declaração de Princípios e um plano de ação 
de promover uma Sociedade de Informação para todas as pessoas. Em 2005, voltam a se reunir em Tunis para criar 
grupos de trabalho e criar planos de ação mais objetivos.  
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referência ao seu artigo 19 no qual é reafirmado o direito à liberdade de opinião e expressão, 

como está presente na Declaração de Princípios da Sociedade da Informação: 

 

to build a people-centered, inclusive and development-oriented 
Information Society, where everyone can create, access, utilize and 
share information and knowledge, enabling individuals, communities 
and peoples to achieve their full potential in promoting their 
sustainable development and improving their quality of life, premised 
on the purposes and principles of the Charter of the United Nations 
and respecting fully and upholding the Universal Declaration of 
Human Rights 
(http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html) 

 

 Neste cenário, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio4 também poderiam ser 

alcançados. Essas metas foram traçadas num documento que as descreve como a erradicação 

da miséria e da fome; a educação primária estendida a todos; promoção da igualdade de 

gênero e empoderamento da mulher; redução da mortalidade infantil e melhora da saúde 

materna; o combate ao HIV-AIDS, malária e outras doenças; garantia do desenvolvimento 

sustentável; e o desenvolvimento de parcerias globais para o desenvolvimento de um mundo 

mais pacífico, justo e próspero. A informação, como se pode verificar, assume papel 

fundamental: a sua presença é ligada a resolução de problemas sociais; o impasse em sua 

solução é atribuído a sua ausência. O documento assinado pelos representantes da Sociedade 

da Informação quer que esta sociedade seja construída para todos. Para tanto, o acesso à infra-

estrutura das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação – NTIC deve ser estendido. 

Mas trata-se acesso de forma interativa, não como sinônimo de leitura. A contribuição global 

para a construção de idéias e do conhecimento é condição essencial para que a Sociedade da 

Informação seja realmente inclusiva. 

Se para Levy (1998) a informação e o conhecimento se desterritorializam, para muitos 

como o exemplo africano ou tantos outros brasileiros, há ainda barreiras físicas e econômicas 

a serem vencidas em busca do ingresso à Sociedade da Informação e à Sociedade do 

Conhecimento. O rápido desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação 

não tem garantido esse acesso. 

Os avanços e a popularização dos aparatos tecnológicos levam, por exemplo, o 

número de navegação residencial na internet a bater seu próprio recorde por oito vezes 

consecutivas. Segundo o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística - Ibope 

                                                 
4  São oito objetivos gerais sintetizados pelo Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento – PNUD na 
Declaração do Milênio, em 2000 por todos os 191 estados-membros da Assembléia Geral das Nações Unidas para mudar o 
mundo até 2015. 
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(http://www.ibope.com.br), em julho de 2007, 18,5 milhões de brasileiros navegaram na web 

em média 23 horas e 30 minutos em suas residências, um avanço nunca antes alcançado. 

 Se para uns vivemos o prenúncio de uma nova era em que todos terão acesso irrestrito 

e ilimitado às informações, para outros, como May (2002), não há diferença a se notar quando 

falamos em exclusão. Cético, ele afirma que mesmo com as mudanças anunciadas, as linhas 

gerais de nosso sistema sócio-econômico se mantêm. Dados oficiais brasileiros reforçam esse 

pensamento: a mais recente Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE realizada em 2006 mostra que um em 

cada cinco jovens brasileiros não completou o Ensino Fundamental. No topo da lista brasileira 

de exclusão estão cinco estados do Nordeste. O próprio Brasil é retrato dessa exclusão 

conforme o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Alunos da Organização para 

a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, que mostra o país na 53ª posição em 

matemática, a 52ª em ciências e a 48ª em leitura dentre 57 nações avaliadas 

(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/cotidian/ff2101200812.htm). 

 Para Zeleza (in UNESCO, 2005), o otimismo que cerca o conceito de Sociedade do 

Conhecimento é típico da mudança de século, no caso, do milênio. A ansiedade faz com que 

desejemos “rupturas com os velhos fins e os novos começos” (p. 19). Zeleza denomina esses 

otimistas de hiperglobalistas, para quem a globalização é um novo fenômeno irreversível e 

inevitável. A velha ordem de acumulação, organização social e soberania estatal ficariam para 

trás, apenas como origem da nova estrutura.  

 De outro lado, estariam os antagonistas, céticos, que vêem o mesmo sistema capitalista 

sendo reproduzido com suas desigualdades, desordem, voracidade e crises constantes. 

 No meio desse conflito há os ambivalentes que, segundo Zeleza se chamariam 

transformacionistas. Para esses, a globalização que ocorre agora não pode ser igualada às que 

já vimos na história. Desta vez, por sua amplitude, intensidade e impacto, há uma confluência 

histórica singular no que se refere à vida social, econômica e política. São essas diferenças 

que se pretende marcar aqui, mais notadamente as proporcionadas pelas máquinas que deram 

à informação o status de produto a ser consumido. 

 

2.5 As máquinas de pensar 

 

 O homem tem, nos últimos 250 anos, criado motores de desenvolvimento que marcam 

períodos distintos. Esse período é freqüentemente chamado de a Era das Máquinas. “No 

século XVIII foi a máquina a vapor; no século XIX a turbina hidráulica, o motor de 
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combustão interna e a turbina a vapor; no século XX a turbina de combustão...” (FORBES 

apud CASTELS, 2000, p.57). Esse paradigma de força física se transformaria mais tarde com 

a necessidade de vencer tempo e espaço como estratégia para sobrevivência. 

Empurrados pela necessidade militar durante a Segunda Guerra Mundial, foram 

desenvolvidos novos aparatos capazes de calcular e transformar dados rapidamente. São o que 

hoje chamamos de computador que, em última análise, seria “um dispositivo que lembra o 

que contabiliza, contabiliza o que lembra, e recupera o que quer que seja alimentado em sua 

memória ao toque de um botão” (ROSZAK in WEBSTER, 2004). Esse termo só se tornou 

público na década de 1950, quando o mais avançado modelo se assemelhava a um dinossauro 

mecânico. Do tamanho de uma grande sala, gastava tanta eletricidade que poderia queimar, 

gerando problemas para ser refrigerado.  

 As máquinas inteligentes ganham impulso a partir de uma visão estratégica do 

conceito de informação. Fruto da divisão bipolar a que o mundo se submeteu após as duas 

grandes guerras e movido por interesses militares, a informação se torna instrumento de 

manipulação da opinião pública em favor dos interesses do Estado. 

 Pode-se citar, por exemplo, as teorias da Escola Americana de Comunicação, ou 

Escola de Chicago. Entre os anos 1920 e 1960, algumas teorias representam esse desejo de 

condução e utilização da opinião pública, bem como tomam a tendência de individualização 

da sociedade como possibilidade de crescimento através da competição e de manipulação da 

sociedade. Indivíduos atomizados, sem relações sociais fortes que ao sustentem, que sirvam 

de base para a sociedade, seriam mais fácil e passivamente sujeitos às políticas do Estado. 

Esse campo de estudos é denominado Mass Communication Research (ARAÚJO, 2001).  

Para os sociólogos de Chicago, as grandes concentrações de população das cidades 

que cresciam com o desenvolvimento e as migrações davam mais autonomia aos cidadãos que 

não se viam mais vigiados, como nas aldeias. Mas, apesar disso, pelas características 

gregárias do homem, permanecia a tendência a procurar os que tendem ao mesmo rumo – fica 

identificada a importância da imprensa como elemento integrador da sociedade (SOUSA, 

2006).  

Entre essas teorias, pode-se citar a Teoria da Informação, ou Teoria Matemática da 

Comunicação, elaborada por dois engenheiros da companhia telefônica, Shannon e Weaver. 

Essa teoria é representada pelo esquema abaixo, que representa o processo de emissão, 

codificação e recepção de uma mensagem. 
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Quadro 1 – Modelo de Shannon e Weaver 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ARAÚJO (2001) 

Também é relevante citar a obra de Lasswell, Propaganda Techniques in the World 

War, de 1927. Sua obra, ainda na Escola de Chicago, origina uma corrente funcionalista que 

aborda a relação entre a sociedade, seus indivíduos e os meios de comunicação de massa. Os 

computadores representaram poder para quem concebeu a informação como arma estratégica. 

 O primeiro computador a obter reputação foi o UNIVAC, programável, baseado em 

uma pesquisa militar desenvolvida na Universidade da Pensylvania durante a Segunda Grande 

Guerra. Na intenção de arrebanhar apoiadores desta parafernália eletrônica, o computador foi 

levado à rede de televisão CBS para fazer previsões nas eleições de 1952 – rapidamente, o 

computador calculava pela projeção dos votos, as chances de cada candidato se eleger. 

 Até então, a noção de utilidade das máquinas se restringia à substituição da força 

física, mesmo nas suas aplicações domésticas – aspiradores de pó, liquidificadores, aparelhos 

de televisão e outros eletrodomésticos se transformaram de sonho das donas-de-casa a 

símbolos da vida moderna. O trabalho de colarinho branco foi um dos últimos a entrar nesta 

era das máquinas. Quando elas chegam aos escritórios, a informação cresce em status e a 

tecnologia finalmente deixa os moinhos, os dínamos e as ferrovias para ganhar o mundo de 

forma globalizada. 

 Essa valorização está retratada em todos os lugares. Nos anúncios de revista, segundo 

Roszak, a informação está lá, anunciada como o bem mais valioso nos negócios. Ela não é 

mais um bem auxiliar à produção, tampouco o ponto de apoio de determinada atividade, como 

o diagnóstico médico. A informação ganha status de “produto, recurso, capital, moeda”. 

 Nos anos 1960, nasce, da mesma forma, o embrião do que mais tarde se chamou 

Internet. Projeto encomendado pelo governo norte-americano com fins militares, passa a 

servir fins acadêmicos para, mais tarde, servir à sociedade como um todo. “O computador 

ganha seu verdadeiro sentido de “máquina universal”, teoricamente capaz de resolver 

Fonte de 
Informação 

Transmissor Canal Receptor Destino 

sinal ruído sinal 
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qualquer problema formulado de modo razoavelmente preciso, isto é, que pode ser 

sistematizado, matematizado, modelizado, reduzido a um algoritmo” (EDWARDS, 1989, 

p.149 apud MATTELART, 2002, p.58). 

Também Silverstone (2002) entende que o processo de mediação que representa a 

própria mídia vai além do contato entre o texto midiático e seus leitores. “É necessário 

considerar que ela envolve os produtos e consumidores de mídia numa atividade mais ou 

menos contínua de engajamento e desengajamento...” (p. 33). Esse movimento deve ser 

avaliado, segundo o autor, numa infinidade de maneiras que não podem se restringir à 

produção e seu consumo – não é um processo em dois estágios. Isso se dá pela complexidade 

de posições de sujeito em que podemos nos encontrar nesse processo e, portanto, o exame 

complexo do mesmo é fundamental.  

Precisamos compreender esse processo de mediação, compreender como 
surgem os significados, onde e com que conseqüências. Precisamos ser 
capazes de identificar os momentos em que o processo parece falhar, em que 
é distorcido pela tecnologia ou de propósito. Precisamos compreender sua 
política: sua vulnerabilidade ao exercício do poder; sua dependência do 
trabalho de instituições e de indivíduos; e seu próprio poder de persuadir e 
de reclamar atenção e resposta. (SILVERSTONE, 2002, p. 43). 

 
 Nesse contexto, a própria tecnologia ganha novos significados e dimensões. 

Silverstone avalia que ora ela é vista como extensão física (referência a McLuhan), ora como 

um ambiente de mistério e encantamento (referência a Gell) para “exercer controle sobre as 

idéias e ações de outros seres humanos” (p.49). Ele mesmo vê a tecnologia da mídia e da 

informação de modo peculiar: “são coisas sociais, impregnadas pelo simbólico e vulneráveis 

aos paradoxos e contradições eternas da vida social, tanto em sua criação como em seu uso” 

(p.60). 

Para uma nova maneira de sistematizar o conhecimento e a informação, é necessária 

uma nova forma de tratá-los e pensá-los. A produção do conhecimento tende a adaptar-se a 

esse novo contexto, aproveitando-se desse conceito de máquina universal na reafirmação do 

conceito moderno de saber, mas se adequando às suas novas possibilidades de 

compartilhamento pela extensão a mais pessoas que a tecnologia permite. A educação 

escolarizada, porém, como superestrutura, ainda resiste à adoção de novas práticas que 

contemplem as “máquinas de pensar”, como veremos adiante. 
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2.6 Sociedade da Informação ou do Conhecimento? 

 

 Para alguns teóricos da informação e do conhecimento é impossível dissociar os dois 

conceitos. É o caso do economista Friktz Machlup que, em 1962, inicia as tentativas de 

quantificar a produção e a distribuição da informação. Dez anos mais tarde, se iniciam os 

primeiros debates sobre a era da informação e o surgimento da Sociedade da Informação. 

 Segundo Mattelart (2002), na década de 1960 a informação representava 46% do 

Produto Interno Bruto dos Estados Unidos da América e 53% da massa salarial do mesmo 

país. Potter (2004) afirma que entre 1954 e 1984, produziu-se mais informação do que nos 

cinco mil anos anteriores. A inundação de informações é inevitável. Se um indivíduo tentasse 

ler somente os liivros novos lançados em 2004 nos Estados Unidos, teria que ler um livro 

inteiro a cada oito minutos, 24 horas por dia, sem parar. Os outros 66 milhões de títulos que 

existem em todo o mundo ficariam de fora, sem contar os outros tipos de veículos como 

jornais, revistas, televisão, cinema, publicidade, etc. 

 Machlup afirma que a diferença entre informação e conhecimento é lingüística.  

Informar é produzir em alguém o estado de conhecimento (state of knowing). Aproxima-se de 

conhecimento porque é algo conhecido. Através da comunicação se produz conhecimento, 

sob esse ponto de vista.  

 Castels (2000, p. 57) descreve os paradigmas tecnológicos que são a base material da 

Sociedade da Informação: 

- A informação é sua matéria-prima; 
- Todos processos da atividade humana são diretamente moldados pelo novo 
meio tecnológico; 
- Lógica de redes – compreendendo os processos de interação dentro de sua 
complexidade; 
- Flexibilidade – os processos são reversíveis assim como as organizações e 
instituições, todas passíveis de mudança; 
- Convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente 
integrado. 

 

 Pode-se dizer que vivemos na Sociedade da Informação se considerar a definição de 

Straubhaar (apud SQUIRRA, 2005): “é aquela na qual produção, processamento e 

distribuição de informação são atividades econômica e social primárias. [...] nela se deve 

investir cada vez mais tempo com o uso das tecnologias da informação”. É preciso construir 

Sociedades do Conhecimento ao redor do mundo. 

 Para a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco), as Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação têm criado condições para 
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a emergência das Sociedades do Conhecimento como estruturas de desenvolvimento humano. 

É a humanização do processo de globalização na visão da Unesco (2005).  

 As sociedades estabelecidas política, econômica e socialmente com base na 

informação como seu mais valioso produto, perdem seu verdadeiro caráter quando não 

garantem acesso igualitário a esse bem, tampouco a pluralidade, a inclusão, a solidariedade e 

a participação. 

O caráter verdadeiramente global da sociedade de informação não é 
comprometido pelo acesso desigual de certos países a fontes de informação, 
para conteúdo e infra-estruturas? Quando o fluxo livre de informação é 
impedido, ou quando informação é censurada ou manipulada; como 
podemos falar de uma sociedade global de informação? (UNESCO, 2005b, 
p. 27) 

 
 A mudança social proporcionada pelas tecnologias e pelo acesso equânime à 

informação e ao conhecimento ficam garantidas como fonte de mudança social e promessa de 

desenvolvimento pela aliança de liberdade de expressão, conhecimento, princípios 

democráticos e senso de justiça garantidos constitucionalmente. 

 A exclusão mantida em qualquer tipo de sociedade reforça velhas práticas que não 

atendem o desejo de transformação social. Algumas garantias devem acompanhar esse 

processo, como a liberdade de expressão, a popularização do acesso e do ensino de novas 

ferramentas tecnológicas de acesso ao conhecimento. De outra forma, a mesma relação 

desigual que estratificou a Sociedade Industrial passa a pautar as Sociedades do 

Conhecimento. 

 

Nesse novo contexto, o poder singular outorgado pela posse de certo tipo de 
conhecimento encoraja ‘pessoas que sabem’ tirar proveito de ‘pessoas que 
não sabem’. As primeiras sociedades históricas de conhecimento - Egito 
antigo ou a China imperial e seus mandarins - eram sociedades baseadas em 
segredos. Acesso livre a informação e conhecimento podem fazer um papel 
regular se um procura a participação de todos. A liberdade de informação 
assim garante a dimensão democrática das sociedades de conhecimento 
(UNESCO 2005b, pp 41/42). 

 
 É certo que o avanço tecnológico influencia consideravelmente a criação do 

conhecimento e permite crescimento no acesso e na sua flexibilidade. A serviço do homem, 

esse aparato deve tratar informação e conhecimento para que se viva mais e melhor ao 

gerenciar dados sobre saúde, meio ambiente, segurança, etc. 

Nenhum desses equipamentos tem garantido seu uso de forma ética e sua distribuição 

de forma socialmente aceitável. Ao contrário, as desigualdades que se verificavam 

economicamente na Sociedade Industrial se acentuam nesse novo contexto, uma vez que a 
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força de trabalho passa a ser mais valorizada intelectualmente e os investimentos em 

educação, infra-estrutura e tecnologia são díspares ao redor do mundo. 

Uma das conseqüências imediatas da expansão de uma economia baseada no 
conhecimento seria o fato de países ricos ficarem cada vez mais ricos e 
países pobres permanecerem na mesma, talvez por falta de investimento em 
infra-estrutura, potencial de conhecimento ou a falta de padrões que 
garantiriam condições ideais para produção de conhecimento (UNESCO 
2005b, p 49). 

  

 Mudam muitos referenciais com a introdução de “máquinas de pensar” em 

substituição a algumas tarefas que já não precisamos mais fazer. Os padrões culturais vencem 

fronteiras através da Internet e ganhamos novos sotaques, palavras, cores ou paisagens. 

Nossos comportamentos mudam e em conseqüência se transforma o jeito como aprendemos. 

Educar e ensinar são tarefas que não podem manter as práticas do passado. Para um novo 

aluno é necessário um novo professor e uma nova educação. Castels (2000) reafirma essa 

necessidade ao afirmar que usuários e criadores podem se tornar os mesmos sujeitos e assumir 

o controle da tecnologia, como no caso da Internet (p.51). 

 

2.7 A educação na Sociedade da Informação e do Conhecimento 

  

 Os esforços educacionais para a inclusão da escola no mundo tecnológico da 

informação e da comunicação têm passado longe da construção do conhecimento e se 

restringido à aquisição de equipamentos. Políticas públicas prevêem o seu uso ético e 

moralmente aceito, mas a concepção de tecnologia ainda é rasa. 

 É preciso definir o que mudou na sociedade para poder lidar com as verdadeiras 

mudanças. Marshall McLuhan (1996) as vê através de um determinismo tecnológico, 

marcando a impressão de Gutenberg e a transmissão de sinais de rádio e TV pelo ar como 

pontos de transformação. Para Straubhaar e LaRose (2004), o que tratamos comumente como 

tecnologia são na verdade “complexos arranjos de tecnologia, economia, política e forças 

sociais”. Para os autores, os contextos da tecnologia são mais importantes do que o próprio 

equipamento. 

 A alfabetização não se popularizou apenas pela impressão de livros, mas por um 

contexto religioso que exigia nos séculos XV e XVI mais fiéis que lessem a Bíblia. As duas 

situações foram complementares para que o número de leitores aumentasse. Da mesma forma 

foi necessária a Revolução Industrial e a criação de indústrias que multiplicassem a produção 
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de livros e outros portadores de conhecimento para que pudéssemos ingressar na Sociedade da 

Informação. 

 Essa multiplicação de produtos culturais acompanhou a maior oferta de todo o tipo de 

produtos. Para atingir a população e disputar o mercado que se acirrava, uma nova ética de 

consumo começou a emergir, valorizando a compra e a possa de produtos acima de qualquer 

outro valor. Para tanto, o desenvolvimento de estratégias de propaganda e de marketing cresce 

como um novo filão e a indústria injeta dinheiro na mídia como nunca. Em 1920, dois terços 

da renda de jornais e revistas vinham dos anúncios (STRAUBHAAR E LAROSE, 2004). 

 O marketing de massa proporciona situações novas no início do século XX nos 

Estados Unidos. É o caso das grandes lojas de departamentos, os supermercados, as vendas 

por catálogos (de porta em porta, enviadas por correio) e as próprias radionovelas e 

telenovelas – as soap operas. Assim ficaram conhecidas pelo patrocínio das empresas de 

sabão em pó que buscavam a atenção das donas-de-casa e acabaram criando um novo gênero 

narrativo. 

 Essas produções que estimulam não só o consumo direto de produtos, mas pautam um 

novo comportamento são, mais tarde, conceituadas por estudiosos da Escola de Frankfurt, na 

Alemanha, de integrantes da Indústria Cultural. Theodor W. Adorno e Max Horkheimer 

descrevem negativamente essa transição da cultura de elite para uma cultura de massa guiada 

pela mídia. Ao fugirem do horror do nazismo e se exilarem nos Estados Unidos, estudaram 

tanto a manipulação massiva por poderes políticos como a manipulação pelo poder 

econômico que se daria pela Indústria Cultural é também ideológica. 

 Mas, se há possibilidade de manipulação, há, por outro lado, oportunidade de 

aprendizado. É nesse contexto que a educação se aproxima das Novas Tecnologias da 

Informação e da Comunicação. Muitas vezes essa aproximação fica no investimento em infra-

estrutura que é determinante, mas não basta. “As esperanças se misturam com as frustrações; 

as utopias, com as realidades. Os governos medem seu grau de sintonia com a Sociedade da 

Informação baseando-se no número de escolas conectadas e na proporção de computadores 

por alunos” (BRUNNER, 2003, p.17). 

 Para Brunner (2003), a educação enfrenta um período de mudanças e ajustes 

orientados para a Sociedade da Informação. Essa situação obriga todos os países a repensar o 

vínculo entre educação e política, economia, sociedade e cultura. As transformações que são 

exigidas pelo novo contexto tecnológico também são facilitadas por ele. É um novo tempo 

que não pode ser negado: mudaram as relações econômicas entre os países; no domínio social, 

surge uma sociedade civil transnacional; no domínio cultural, surgem sociedades multiétnicas. 
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Essa sociedade emergente tem a necessidade de uma nova prática educacional. Do contrário, 

corre o risco de afastamento entre seus agentes: planejadores, educadores e educandos. 

 Se nos anos 60 McLuhan viu os meios de comunicação como extensões do homem, 

Ferrés (1996) vê a televisão como extensão da pessoa. Para o espanhol, a televisão é um 

totem, uma mãe branda, que nunca exige nada em troca. É um totem porque desempenha o 

mesmo papel que esse tinha nas sociedades primitivas: “objeto de veneração e reverência, 

símbolo de identificação individual e coletiva...” (op. cit, p. 7). 

 Como um ser sagrado, dele se espera todos os tipos de benefícios, como em uma 

religião, uma nova religião que provoca situações ambivalentes. 

Como símbolo de identidade e como gerador de exigências, como meio 
benfeitor e como gerador de dependências, a televisão como totem provoca 
uma ambivalência afetiva. Ela é amada e odiada, desejada e desprezada. E 
tudo isso se manifesta na multiplicidade de expressões com que é conhecida: 
a escola paralela, a sala de aula sem paredes, a aula eletrônica, a caixa 

sábia, a caixa tola, a caixa mágica, a babá eletrônica, o terceiro pai. 
(FERRÉS, 1996, p. 8) 

 

 Essa relação com a televisão e com outros meios de comunicação presentes na vida de 

todos os cidadãos de diferentes tipos de sociedade provoca uma grande contradição no 

ambiente escolar. O tempo despendido em frente à televisão é maior do o número de horas 

que as crianças e adolescentes passam na escola. Segundo Ferrés (op.cit), nos Estados Unidos 

gastam um terço do tempo em que estão acordados, na Europa passam uma média de 25 horas 

semanais. Na Espanha, para a maioria das crianças, a televisão é a única atividade de seu 

tempo livre. 

 A contradição está na dificuldade dos currículos e demais procedimentos escolares em 

adotar a televisão e outros meios de comunicação como portadores de informação e 

conhecimento. “A escola preocupa-se quase que exclusivamente em reproduzir o 

conhecimento, em perpetuar a cultura, ficando por isso defasada quando precisa se adaptar a 

uma sociedade em mudança, quando precisa educar para uma cultura renovada” (op.cit, p.9). 

 O levantamento feito por Feilitzen e Carlsson (2002) com dados da Câmara 

Internacional das Nações Unidas para Crianças e a Violência aponta elevado acesso à TV nos 

países pesquisados. 
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Crianças assistindo à TV 
Tabela 1 - Argentina 

 4 – 8 anos 9 – 12 anos 13 – 19 anos 

Extensão média por dia em 1998 73,2% 75,3% 69,7% 

Tempo médio vendo TV por dia em 1998 185 minutos 209 minutos 180 minutos 

Números válidos para a Grande Buenos Aires – Fonte: EURODATA TV/IBOPE ARGENTINA 

 

Tabela 2 – Chile  
 5 – 9 anos 10 – 14 anos 15 – 19 anos 

Extensão média por dia em 1998 70% 76,6% 68,9% 

Tempo médio vendo TV por dia em 1998 122 minutos 150 minutos 119 minutos 

Números válidos para a Grande Santiago – Fonte: EURODATA TV/TIME IBOPE 

 

Tabela 3 – Estados Unidos 
 2 – 11 anos 12 – 17 anos 

Extensão média por dia em 1997-1998 - - 

Tempo médio vendo TV por dia 1997-1998 180 minutos 184 minutos 

Fonte: EURODATA TV/NIELSEN 

 

Tabela 4 – Espanha  
 4 – 7 anos 8 – 12 anos 13 – 17 anos 

Extensão média por dia em 1998 74,3% 77,7% 77,4% 

Tempo médio vendo TV por dia em 1998 144 minutos 159 minutos 165 minutos 

Fonte: EURODATA TV/SOFRES AM. 

 

 Os dados da pesquisa acima não incluem o Brasil. Pesquisa mais recente realizada pela 

Eurodata TV Worldwide (bando de dados internacional para registro e avaliação de 

programas de TV) e divulgada na França pelo Mediametrie (http://www.mediametrie.fr/) 

apontam o Brasil como o país onde as crianças permanecem por mais tempo em frente à TV. 

São 3h31min diários contra 3h16min das norte-americanas. O estudo, realizado em nove 

países, aponta que onde a audiência dura menos, a preferência é pelos canais temáticos 

oferecidos à infância. 

Em outra pesquisa, também publicada com o apoio da Unesco, Groebel (2002) inclui o 

Brasil numa lista de 23 países pesquisados através de questionários aplicados a mais de 5 mil 

alunos de 12 anos de idade. Sem distinguir os dados por país, a pesquisa mostra que a 

televisão é a mídia de maior acesso entre crianças (93%), chegando a 97% na América Latina. 

Outros tipos de mídia como o rádio e os livros não alcançaram essa marca. 
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Para Ferrés (1996), há milhões de analfabetos em imagem, pois se gasta muito mais 

tempo a ensinar a ler do que será dedicado à leitura, quando, do contrário, a escola se exime 

de ensinar a ler a mídia. O costumeiro é a adoção de atitudes maniqueístas frente à mídias, 

numa divisão próxima do que fez Umberto Eco (1977) dividindo todos em apocalípticos e 

integrados. Os integrados seriam os que adotam os novos meios de forma positiva. Os 

apocalípticos seriam os que vêem na mídia a fonte de todos os tipos de problemas 

psicológicos e físicos. Esses últimos costumam prevalecer no ambiente escolar, um indício da 

falta de intimidade de professores e gestores com a tecnologia.  

 Os dados sobre o conteúdo da mídia e em especial da televisão também não ajudam. 

Segundo Rothenberg (apud STRASSBURGER, 1999), na televisão norte-americana, as 

crianças e adolescentes vêem mil assassinatos, estupros e ataques com agressão por ano. Se 

considerarmos os números levantados pela American Psychological Association, o número 

chega a dez mil ou até 20 mil se acrescermos a programação para os que estão próximos aos 

18 anos. 

 As pesquisas norte-americanas sobre violência na mídia tentam dimensionar os efeitos 

proporcionados por esse tipo de conteúdo na audiência, mas alguns casos são notórios, como 

a questão das armas de fogo entre adolescentes, que já se configura como problema de saúde 

pública devido à alta mortalidade de jovens por essa causa. Outras questões negativas são 

levantadas pelas pesquisas, como o suicídio, a violência em videogames, a estimulação sexual 

precoce, entre outros. Embora não possam afirmar que a violência na mídia é a principal 

causa de violência na sociedade, sua influência é tida como significativa. 

 Com efeitos negativos ou positivos, o importante é entender que jovens passam mais 

tempo em frente à televisão, ao computador ou outro tipo de nova mídia do que fazendo lição 

de casa, lendo ou executando qualquer outro tipo de atividade diária. Arnaldo (2002) destaca 

a necessidade de orientar de forma apropriada o que as crianças sabem sobre a mídia para que 

elas possam formular sua própria consciência crítica sobre aquilo que a mídia lhes diz. O 

autor acredita no poder educativo da mídia e vê, antes disso, a urgência em educar para ler a 

mídia.  

Alguns projetos já tentam introduzir o que seria uma pedagogia da mídia em escolas 

de vários países. Arnaldo cita a experiência Argentina na periferia de Buenos Aires com o 

treinamento de professores e bibliotecários sobre a prática e as funções de cada tipo de mídia; 

a experiência brasileira com a produção de um kit pedagógico para aprender sobre televisão; o 

projeto do Nepal em parceria com o Reino Unido, que combina vídeo, revista e teatro de rua 
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na aprendizagem sobre o uso da mídia de massa; a experiência francesa e a dinamarquesa, 

onde crianças produzem programas de rádio na escola. 

A análise dessas e de outras pesquisas permitiu às Nações Unidas a confirmação de 

que as crianças não são “nem espectadores, nem ouvintes, nem usuários passivos da mídia” 

(op.cit, p.448). Reconhecer o poder da mídia, mas não lhe conferir onipotência é uma das 

formas de aproximar do sucesso os projetos educativos que contemplem a mídia. Mas, uma 

receita o autor já deixa de antemão: “para conseguir que os jovens sejam mais ativos e 

participantes, é útil tê-los na equipe de trabalho em parceria próxima e constante” (op.cit, p. 

449). Ou seja, os projetos devem considerar desde o ponto de partida o conhecimento a 

respeito da mídia – seu conteúdo e seus processos produtivos – que as crianças e adolescentes 

já possuem. Assim, transforma-se a posição tradicional do professor que precisa aprender não 

só a técnica, mas reaprender sua própria prática pedagógica. 
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3 Educar para os meios5 

 
3.1 Por que precisamos ser educados para a mídia 
 
 A exposição à mídia e às Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) é 

inevitável. Por onde vamos e mesmo que não saiamos do lugar, há algum instrumento de 

informação e comunicação pronto a nos mostrar qual a mais nova notícia do dia, produto mais 

barato e eficiente, a roupa da moda, como cortarmos os cabelos, qual o melhor carro para 

dirigir, entre tantas mensagens a que somos expostos. 

 Não é pouco esse volume de mensagens. Ao contrário dos séculos anteriores, quando 

o acesso à informação e ao conhecimento era privilégio de poucos, o século XX reduziu essas 

barreiras com o advento do rádio, da televisão e do computador e ainda da mídia impressa que 

se tornou mais veloz e de menor custo. Até então, livros e o conhecimento que eles portam 

eram privilégios de poucas famílias abastadas e de parte da Igreja, autorizada a lidar com o 

poder desse conteúdo. 

Nos últimos anos, somente os Estados Unidos publicam uma média de 65 mil novos 

títulos de livros por ano. Emissoras de rádio de todo o mundo enviam 65,5 milhões de horas 

de programação original por ano e as emissoras de televisão somam mais 48 milhões de horas 

de programação a essa contabilidade. Os sete maiores estúdios norte-americanos de cinema 

têm 169,5 mil programas produzidos para a televisão em seus arquivos (POTTER, 2004).  

 

Em 1984, Peter Large computou que havia sido produzida mais informação 
no período de 30 anos desde 1954 do que nos cinco mil anos anteriores a 
essa data. Segundo John Naisbitt, ainda em 1984 calculava-se que os textos 
sobre informação técnica e científica duplicam de volume a cada 5 anos e 
meio e que nos anos 1990 esse número se aceleraria para cada 20 meses. A 
metade dos cientistas que já viveram sobre a Terra, em 2004, estava viva e 
produzindo informação. (op. cit., p.5) 

 

 O problema definitivamente não é mais o acesso à informação, pelo menos dos países 

ditos desenvolvidos. O mesmo não ocorre em outros lugares onde esse acesso é restrito por 

condições econômicas, sociais ou ainda por restrição política. Mama (2005) sustenta que o 

sistema de produção de conhecimento atual tem desigualdades globais, e essas diferenças de 

intelecto vêm desde os tempos em que as sociedades faziam uma política de desigualdade. 

Diante do estado relativamente ruim de suas instituições educacionais e culturais, os 

                                                 
5 Mídia e meios serão usados como sinônimos que são. Mídia (do latim media) é plural de meio (medium). 
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intelectuais africanos, por exemplo, passaram a sair de seu continente de origem, na busca de 

mudanças para a sociedade de conhecimento global. 

 Na China, atualmente, o Estado interfere no acesso à informação ao limitar o acesso à 

rede mundial de computadores. Os motores de busca tradicionais (Google, Yahoo!, entre 

outros) pertencentes a conglomerados transnacionais são substituídos por um chinês (Baidu 

Baike), único de acesso permitido para que o governo mantenha o controle sobre o conteúdo 

disponível aos seus 163 milhões de internautas6. 

 Se para alguns o problema já não é o acesso, pelo menos não em condições 

tecnológicas ou como meta democrática, uma nova questão entra em cena: selecionar o que 

guardar como importante dentro desse mar de mensagens. O cidadão comum, segundo Potter 

(2004), está exposto a uma média de 300 anúncios por dia, a maioria deles não solicitada pelo 

ouvinte/destinatário. É um volume muito grande para que prestemos atenção a tudo como se 

estivéssemos em concentração total: enquanto essas mensagens vêm, desenvolvemos muitas 

atividades simultaneamente. 

 Isso nos tem levado a um patamar de saturação em relação ao que querem dizer e o 

que realmente podemos captar. Também é importante considerar a forma como 

compreendemos e assumimos o conteúdo dessas mensagens que se mostram cada vez mais 

curtas, rápidas e superficiais. Ao contrário das antigas teorias7 que mostram a mídia como um 

retrato fiel do mundo, ou, como diz o próprio nome, apenas uma mediação entre o que 

acontece no mundo e o cidadão comum, a mídia é representação. O que era diretamente 

vivido se afastou numa representação, se torna espetáculo. 

A mídia não oferece uma janela transparente para o mundo. Ela oferece 
canais pelos quais as imagens e representações do mundo podem ser 
comunicadas indiretamente. A mídia intervém: ela nos dá versões seletivas 
do mundo em vez de dar acesso direto a ele. (BUCKINGHAM, 2005, p. 3) 

 
 Educadores e pesquisadores, mais recentemente, entendem que não é possível evitar 

todas as mensagens da mídia sem que se faça um grande esforço e dispêndio de energia nessa 

tarefa. Também consideram perigoso o fato de deixar a mídia invadir e comandar as vidas dos 

cidadãos comuns, numa espécie de piloto automático. Decidiram, portanto, usar esse esforço 

no sentido de educar crianças, jovens e adultos para que possam examinar de forma autônoma 

o conteúdo da mídia e fazer uma escolha consciente sobre em que acreditar. Essa é a definição 

mais freqüente de educação para os meios. 

                                                 
6 Segundo o site IDGNow, especializado no tema. 
7 O termo “antigas teorias” refere-se a, por exemplo, a chamada Teoria do Espelho que, inspirada na fotografia, 
via a imprensa como retrato fiel da realidade, e não como construção discursiva. 
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Mas, os esforços para a compreensão dos fenômenos que envolvem a mídia ainda se 

concentram entre os que a estudam e as teorias costumam dividir-se em duas vertentes 

distintas. Uma de orientação culturalista, tem nos europeus seus maiores representantes. 

Autores como David Buckingham, procuram evitar visões apocalípticas ou redentoras em 

relação à mídia e preferem estudar as relações da mesma com seu público. No Brasil, 

professores como Maria Luiza Belloni têm estudado o que os ingleses chamaram de Media 

Education e discutido a questão a partir desse olhar sob o título de Mídia-Educação8. 

Para esses estudiosos, não se pode separar a educação formal das culturas das 

sociedades, e aí se inclui a mídia. Esta última, segundo Fantin (2006), é pouco discutida ou 

problematizada na escola. Mídia-educação, para Fantin (2006, pp 31-32), “diz respeito à 

dimensão ‘objeto de estudo’ e tem importância crescente no mundo da educação e da 

comunicação”. Para ela, este é “um campo metodológico aberto”, “espaço de reflexão teórica 

sobre práticas culturais e como um fazer educativo”. É um fazer a educação a partir dos 

sentidos culturais. 

A outra vertente, à qual iremos nos dedicar neste estudo, é liderada por norte-

americanos como W. James Potter, e tem suas teorias baseadas em estudos cognitivos 

(claramente orientada pelos estudos de Kohlberg) dando ao tema uma visão mais pragmática, 

o que chamaram de Media Literacy. Para Potter, todos que sabem ler e escrever já têm alguma 

habilidade nesse sentido e, portanto, a questão é incrementar os níveis e habilidades de 

alfabetização para interpretar e interferir na criação midiática, quebrando seus códigos não 

revelados ao público. No Brasil, estudos com a mesma orientação têm sido implementados na 

Universidade de São Paulo – USP pelo professor doutor Ismar de Oliveira Soares, 

denominados Educomunicação.  

Soares (2008d) define a Educomunicação como: 

o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação 
de processos e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas 
comunicativos em espaços educativos, melhorar o coeficiente comunicativo 
das ações educativas, desenvolver o espírito crítico dos usuários dos meios 
massivas, usar adequadamente os recursos da informação nas práticas 
educativas, e ampliar capacidade de expressão das pessoas. 

 

Para alcançar essas metas, o autor aponta as seguintes condições: 

1 - integrar às práticas educativas o estudo sistemático dos sistemas de 
comunicação (cumprir o que solicita os PCNs no que diz respeito a observar 
como os meios de comunicação agem na sociedade e buscar formas de 

                                                 
8 A obra da autora inclui “O que é Mídia-Educação”, “A formação na sociedade do espetáculo” e “Educação a 
distância”. 
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colaborar com nossos alunos para conviverem com eles de forma positiva, 
sem se deixarem manipular; 
2 - criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos, o 
que significa criar e rever as relações de comunicação na escola, entre 
direção, professores e alunos, bem como da escola para com a comunidade, 
criando sempre ambientes abertos e democráticos; 
3 - melhorar o coeficiente expressivo e comunicativo das ações educativas. 
(SOARES, 2008a.) 

 
  

Para quem estuda a Educomunicação, a educação escolarizada, que por sua penetração 

poderia aproximar público e mídia, pouco contribui para a aproximação mais íntima com este 

ícone da cultura contemporânea. É necessário um novo profissional que atenda a essa 

convergência de interesses: a educação e a mídia. Até a última década, seu maior 

representante era a televisão e, de certa forma, pelo menos em números de audiência e 

alcance, ainda é. 

 Soares (1984) em suas primeiras publicações sobre o tema já anunciava que a 

intimidade com os produtos da mídia poderia significar “maior independência na hora de 

formular juízos de valor que incidam diretamente sobre a forma de agir de cada indivíduo...” 

(p.9). Ele coloca em cada um desses produtos, principalmente os de caráter jornalístico, tema 

principal de seus estudos, uma proposta filosófica ou ideológica. Sua intenção é, portanto, 

criar ferramentas e habilidades para que a audiência possa identificar em primeiro lugar que 

proposta é essa para que possa “utilizar os serviços prestados pela indústria cultural de forma 

mais crítica” (p.10). 

 Para Soares (op.cit), os Meios de Comunicação de Massa têm como funções informar, 

transmitir a herança cultural, oferecer opção de lazer e ainda denunciar. Mas, faz a ressalva 

que no cumprimento dessas funções, muitas vezes a manipulação ideológica confere à mídia 

um tom negativo. Ao denunciar um escândalo, por exemplo, a que outros interesses um jornal 

diário poderia servir? Ou uma história em quadrinhos, no contexto apresentado como natural 

às crianças, que idéias estariam embutidas nela?  

 Soares dá como exemplo a popular revista do Tio Patinhas, que viaja o mundo, chega 

a ilhas tropicais, se alia aos “nativos bons” para enfrentar os “nativos maus” e salvar os 

tesouros, levando-os para a segurança de Patópolis. “Assim, se condicionam as crianças a 

aceitar como natural a espoliação de seu país. [...] Trata-se, na verdade, de uma educação para 

o conformismo, diante das potências hegemônicas” (p.37).  Da mesma forma, o 

jornalismo, área de formação do autor, deve ser desmitificado como neutro e seus códigos 

abertos ao público para auxiliá-lo a se posicionar frente à realidade. 
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 No prefácio que escreveu para o livro de Ângela Schaun (2002), Soares descreve a 

Educomunicação e suas práticas como: 

a área da educação para a comunicação, constituída pelas reflexões em torno 
da relação entre os pólos vivos do processo de comunicação (relação entre os 
produtores, o processo produtivo e a recepção das mensagens), assim como, 
no campo pedagógico, pelos programas de formação de receptores 
autônomos e críticos frente aos meios (p.11) 

 

 Schaun (op.cit) inicia esse debate preliminarmente estabelecendo a relação entre 

comunicação e educação. Para ela, a comunicação está em tudo, o que permite a discussão de 

uma nova dimensão da realidade. A Educomunicação, portanto,  

ressignifica os movimentos comunicativos inspirados na linguagem do 
mercado da produção de bens culturais, mas que vão resolver no âmbito da 
educação como uma das formas de reprodução de organização de poder da 
comunidade, como um lugar de cidadania, aquele índice do qual emergem 
novas esteticidades e eticidades (modos de perceber e estar no mundo). 
(p.15) 

  
 Ao considerar a Educomunicação a partir do contexto social, Schaun se refere à 

educação de forma mais abrangente do que a forma costumeira que a associa ao ambiente 

formal escolar. Para a autora, a educação é âmbito de pensamento nas ruas (estruturas 

simbólicas e conceituais), na profissão (representações intelectuais formadas por materiais 

heterogêneos) e na academia (construção da ciência). 

 Esses ambientes se inter-relacionam com a comunicação uma vez que considera a 

necessidade de comunicação entre os homens, como disse Freire (apud Schaun 2002, p.35), 

“no âmago da construção dos devires, e inspirada nas experiências culturais”. Para a autora, 

na mesma medida em que cresce a sociedade em rede, cai por terra o sistema moderno 

educacional que pretendia formar um sujeito coletivo capaz de atender às demandas do 

processo de industrialização. Para Schaun, “o que muda, em verdade, com a crise do sujeito 

individual diante da velocidade que impera nas redes de poder na construção do conhecimento 

são as formas de comunicação de e para a educação” (2002, p.75). 

 Nesse novo locus de inter-relação comunicação/educação, os educomunicadores são 

agentes mediadores da comunicação com e para a educação “enquanto ação política de 

intervenção no social fragmentado e complexo da pós-modernidade, estruturado na lógica do 

poder econômico-financeiro internacional e do fenômeno da globalização” (p.81). É um novo 

espaço de educação, longe da racionalidade iluminista e progressista da modernidade que 

atribuía papéis distintos e áreas separadas tanto à comunicação quanto à educação. Nesse 

contexto anterior, comunicação era responsável por informação e a educação, por 
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conhecimento. Abandonado esse modelo, os educadores contemporâneos podem utilizar 

recursos comunicacionais e os meios de comunicação se ocuparem de preocupações 

educacionais.  

Como que correndo contra o tempo, torna-se cada vez mais comum para os 
educadores o acesso, e conseqüente utilização, aos recursos 
comunicacionais, priorizando cada vez mais a utilização de vídeos, 
programas de TV, de rádio, leitura orientada de jornais, análise e utilização 
de poética musical como forma de expressão, o teatro, a análise da 
literatura sob mais de um suporte técnico, o desenho, o grafite, o cinema, a 
fotografia. (SCHAUN, 2002, p.86) 

  
 Ao contrário dos que sustentam que é necessária somente uma adaptação dos 

professores a uma nova metodologia de ensino, os autores da Educomunicação (e aqui estão 

incluídas todas as demais denominações que variam dentro de um mesmo foco conceitual, 

como Educomídia, por exemplo) afirmam que este é um novo campo que se forma a partir da 

inter-secção entre educação e comunicação.  

 Soares (2008d) sustenta que há muito, pioneiros vêm tentando “essa façanha”, 

principalmente com o desenvolvimento da radiodifusão e seu caráter popular, com a 

instalação de emissoras de rádio e TV comunitárias e educativas. Mas, ao mesmo tempo, “a 

educação formal, contudo, resistiu o que pode às inovações e as iniciativas no campo das 

tecnologias no ensino não chegaram a empolgar nem o legislador, nem os núcleos formadores 

de futuros professores, as Faculdades de Educação” (p.2).  

 Esse caráter de livre acesso e participação ampla chega às políticas públicas de forma 

tímida, mas não empolga: 

O emprego das tecnologias deixava de ser “coisa de especialistas” 
para converter-se em preocupação presente no próprio texto da nova 
LDB no final dos anos 80. Uma leitura dos enunciados das normas 
para o a reforma do ensino médio no que diz respeito à área das 
linguagens e suas tecnologias nos dá conta, por exemplo, de que um 
novo ideário havia sido implantado: um ensino médio de qualidade 
deveria voltar-se para novas áreas de conhecimento, de caráter 
interdisciplinar, tendo a comunicação como meio e como objeto do 
ensino, transformada em instrumento para o acesso a uma cidadania 
mais plena (op.cit) 

 Soares vê a Educomunicação como uma resposta a esses novos desafios impostos pela 

velocidade com que avança a tecnologia da informação, o que exige novas especialidades dos 

agentes sociais. Para tanto, levanta três hipóteses-perspectivas sobre a inter-relação 

comunicação/educação: 
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a – perspectiva da autonomia irreconciliável entre os dois campos – 
funcionalista, provoca o isolamento entre os cursos e programas das 
Faculdades de Educação e de Comunicação Social; 
b- perspectiva da aliança estratégica entre os dois campos através de suas 
interfaces – principalmente o uso das novas tecnologias no ensino presencial 
ou a distância ou à produção educativa por parte dos meios massivos; 
c – perspectiva da emergência de um novo campo – interdiscursivo e 
interdisciplinar para o surgimento de um novo profissional, cujo perfil está 
sendo construído na prática da ação comunicativa em espaços educativos. 
(SOARES, 1999, p.64) 

 
 O novo campo interdiscursivo de intervenção social é um dos achados teórico-

epistemológicos do Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo 

(NCE/ECA/USP), coordenado pelo professor Ismar de Oliveira Soares em 1998 e atualizado 

em 2000. Chamado de Educomunicação, Schaun (2002, p.92) o delimita nas práticas e 

conceitos transdisciplinares, “inaugurando um novo paradigma discursivo transverso”. 

 Esses achados vêm a partir do que afirmou Géneviève Jacquinot, da Universidade de 

Paris (apud SOARES, 2008b): “L'éducommunicateur n'est pas un enseignant spécialisé 

chargé du cours d'éducations aux médias, c'ést un enseignant du 21ème siécle, que intégre les 

différents médias dans ses pratiques pédagogiques”. 

 O Educomunicador, portanto, a exemplo do que acontece em vários países da América 

Latina (inclusive o Brasil), é mais do que um educador, mais do que um comunicador. 

Embasados no princípio de que os meios de comunicação são bens públicos e representam 

uma conquista das sociedades, os educomunicadores emergem “como uma nova prática de 

intervenção social, voltada essencialmente para o fortalecimento da capacidade de expressão 

dos jovens e adultos para que eles mesmos descubram seu potencial” (SOARES, 2008d, pp 4-

5). 

 Essa aproximação das relações entre comunicação, educação e cultura tem como 

resultado a aproximação entre escola e sua comunidade, como descreve a Teoria das 

Mediações. “Para Ismar Soares essa Teoria defende que tanto os media exercem uma função de 

intermediação na produção da cultura, quanto o próprio fenômeno da recepção é mediado por 

instâncias da sociedade tais como a família, a escola, os grupos de amizade, a igreja, entre tantos 

outros” (AZEVEDO, 2005). Ele se refere aos estudos de autores como Martín-Barbero (2003) que 

passou dos estudos das influências dos meios para a análise das mediações que, segundo o autor, 

era deixada de lado na história da Comunicação na América Latina. 

 Em pesquisa realizada pelo NCE/USP sobre o perfil desses novos profissionais 

denominados educomunicadores, foram ouvidos 178 profissionais de 12 países da América 
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Latina. A maioria se caracteriza não como professores, mas como coordenadores e agentes 

culturais, facilitadores da ação de outras pessoas. 

 Martín-Barbero (apud SOARES 2008d) afirma que a aproximação entre sociedade e 

tecnologia é a emergência de um ecossistema comunicativo que garante “garante a superação 

da tradicional visão instrumental das tecnologias, para instaurar um discurso sobre o cenário e 

o ambiente em que atuam” (pp 6-7).  

 Soares (2000) descreve as áreas de intervenção social típicas das práticas 

educomunicativas: 

a. área da educomunicação para a comunicação - relação entre os produtores, 
o processo produtivo e a recepção das mensagens; 
b. área da mediação tecnológica na educação – uso das tecnologias da 
informação nos processos educativos; 
c. área da gestão da comunicação no espaço educativo – planejamento, 
execução e realização dos processos e procedimentos que se articulam no 
âmbito da comunicação/cultura/Educação, criando ecossistemas 

comunicativos; 
d. área da reflexão epistemológica sobre a inter-relação 
Comunicação/Educação como fenômeno cultural emergente – reflexão 
acadêmica garantindo unicidade às práticas da Educomunicação. 

 

 A Educomunicação concebe essa intervenção descrita por Soares de forma teórica e 

prática. No primeiro caso, tomando o conceito de educação como “um processo de construção 

da consciência crítica, a análise de diferentes conteúdos midiáticos poderá oferecer elementos 

significativos para o enriquecimento do debate em sala de aula” (GAIA, 2001, p.30). As 

informações que recebemos pelos meios de comunicação podem tomar novos significados e 

novos atores podem entrar em cena em seu processo se a sua leitura for orientada para uma 

análise que contemple a sua conjuntura. Mas, elas precisam chegar ao ambiente escolar. 

 Para Jacquinot (apud SOARES, 2008d, p10), os principais fatores que ainda impedem 

essa aproximação são: 

· Um é voltado para o passado (o patrimônio), os outros só se interessam 
pela atualidade; 
· Um repousa sobre a lógica da razão, os outros sobre a surpresa do 
acontecimento, o impacto e o emocional; 
· Um ignora (ignorava?) a lógica econômica, os outros só funcionam 
segundo ela; 
· Um constrói-se na durabilidade, os outros na efemeridade; 
· Um procura formar os cidadãos, os outros os consumidores. 
· O estudo dos meios valoriza a subjetividade enquanto a idéia de 
objetividade é subjacente a todas as disciplinas ensinadas na escola.  

 

 Esses fatores têm levado professores, segundo Jacquinot, a tomar posições extremas: 

ou ignoram a influência dos meios e mantêm a tradição escolar, ou criam cursos 
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especializados de educação para os meios sem que nada mude no conjunto de outras práticas 

escolares.  

 

3.2 O que é a educação para os meios 

 No Reino Unido, os estudos sobre Educação e mídia já percorreram um longo 

caminho e são política oficial. Lá, o departamento de Mídia, Cultura e Esportes definiu em 

um documento publicado em 2001 que formar alguém para ler os meios é dar-lhe a 

“habilidade de pensar criticamente sua audiência – ou seja, entender porque alguém gosta ou 

não de determinados programas ou gêneros e relacioná-los com referências morais e 

intelectuais. A partir dessas habilidades, deve-se ter maior responsabilidade pelas escolhas do 

que ver e pelo uso da mídia eletrônica” (LIVINGSTONE e THUMIM, 2003). 

 Para Potter (2004), a educação para os meios é a convergência de três campos do 

conhecimento: estudos da mídia (a indústria, o conteúdo e seus efeitos), o pensamento 

humano (como as pessoas recebem as mensagens e constroem seu significado) e a pedagogia 

(como ajudar as pessoas a acessar a informação, desenvolver competências e se tornar 

educadas). Para o autor, muitos termos podem significar o mesmo, como Media Literacy, 

Media Education, Critical Thinking e Information Processing. A todos chamaremos aqui por 

Educação para os Meios. 

 Potter (op. cit.) lista uma série de definições ora, similares, ora antagônicas, ora 

complementares, conforme tabela a seguir. 

 

Tabela 5 – Definições de Media Literacy: grupos de ação de cidadania 
 

Grupo e Fonte Definição  

Action Coalition for Media Education 
http://www.acmecoalition.org/about.html 
 

Encorajar o pensamento crítico e a livre expressão, 
examinar o sistema corporativo da mídia e inspirar a 
ativa participação da sociedade 

Alliance for a Media Literate América 
http://www.amlainfo.org  

Construção de olhar crítico, aprendizado e 
competências ao invés de criticar e reclamar da mídia 

American Psychiatric Association 
http://www.psych.org/public_info/media_violence.cfm  

As competências de educar para a mídia são vitais; em 
vez de permitir que a mídia estimule a violência na 
resolução de conflitos, a negociação deve ser ensinada 

Center for Media Literacy 
http://www.mediali.org/pd_services.html#crash_course  

Uma estrutura para acessar, analisar, avaliar e criar na 
mídia. O desenvolvimento do pensamento crítico e a 
produção de competências são uma necessidade da 
cultura midiática do século 21.  

Children Now 
http://childrennow.org/television/tv%2Das%2Da%2Dto
ol.htm  

É um caminho para fomenter competências de  visão 
crítica para os jovens 

Citizens for Media Literacy  
http://www.main.nc.us/cml/  

Como pensar criticamente sobre TV e publicidade. 

Coalition for Quality Children’s Media (KIDS FIRST!) Ensinar crianças a se tornarem usuárias mais críticas 
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http://www.kidsfirst.org/kidsfirst/html/whatcq.htm  sobre a mídia e reduzir o impacto e a influência da 
exposição à violência na mídia. 

Media Awareness Network 
 http://www.media-awereness.ca/eng 

Ser alfabetizado de forma funcional para o mundo de 
hoje, os jovens precisam de pensar criticamente para 
ler as mensagens que informam, entretêm e vendem 
algo a eles todos os dias. 

Media Education Foundation 
http://www.mediaed.org/index_html 

São as ferramentas e vocabulário necessários para 
reexaminar as imagens da mídia e sua influência sobre 
como pensamos e sobre nossos mundos pessoais, 
políticos, econômicos e culturais. 

Media Watch 
http://mediawatch.com 

Desafiar estereótipos abusivos e outras imagens 
influenciadas pela mídia 

National Communication Association 
http://www.natcom.org/instruction/k-12/standards.pdf 

Uma pessoa instruída para a mídia compreende como 
palavras, imagens e sons influenciam a forma como os 
significados são construídos e compartilhados na 
sociedade contemporânea. 

National Leadership Conference on Media 
Aufderheide, 1993 

A habilidade de acessar, analisar e atribuir valor e 
comunicar mensagens em muitas formas de instrução. 

National Telemedia Council – (Considine, 1995, p.1) 
http://danenet.wicip.org/ntc/NTC.HTM 

A habilidade de escolher, entender – dentro do 
contexto do conteúdo, forma/estilo, impacto, indústria 
e produção – questionar, avaliar, criar e/ou produzir e 
responder de forma reflexiva à mídia que consumimos. 

New México Media Literacy Project 
http://www.nmmlp.org/nmmlp.htm  

É a habilidade de consumo e criação crítica da mídia.  

Northwest Media Literacy Project 
http://www.mediathink.org/aboutML.htm  

É a habilidade de acessar criticamente a mídia com o 
objetivo de entender seu impacto em nós, nossas 
comunidades, nossa sociedade e nosso planeta.  

Office of National Drug Control Policy 
http://www.nytimes.com/learning/teachers/NIE/medialit
eracy/intro.pdf  

Reconhecer como as mensagens da mídia nos 
influenciam e desenvolver o pensamento crítico. 

Fonte: adaptado de Potter (2004) 

 

 

Tabela 6 – Definições de Media Literacy – visão acadêmica 

Autor/Data Definição 

Adams, D.M.; Hamm, M. Literacy in a multimedia 
age. Norwood, MA:Christopher-Gordon, (2001) 
 

A educação para os meios pode ser pensada como a 
habilidade de criar significados pessoais para os 
símbolos verbais e visuais que vemos todos os dias 
na televisão, publicidade, filmes e na mídia digital. 
É mais do que convidar estudantes a simplesmente 
decodificar informações. Eles devem ser críticos 
que podem entender e produzir na cultura midiática 
que está a sua volta. 

Anderson, J.A. Receivership skills: an educational 
response in M. Ploghoft & J.A.Anderson (Eds.) 
Education for the television age. Springfield, IL: 
Charles C. Thomas, (1981) 

É coletar, interpretar, testar e aplicar praticamente a 
informação embora a mídia a apresente com 
determinado propósito. 

Barton and Hamilton (1998; as cited in Margaret 
Mackey, 2001, p.5-6) Local literacies reading and 
writing in one community. London: Routledge. 

É primeiramente algo que as pessoas fazem; é uma 
atividade que se situa entre o pensamento e o texto. 
É atividade social e está na interação entre as 
pessoas, não é algo a ser ensinado. 

Hobbs (1997). Expanding the concept of literacy 
in R. Kubey (Ed.), Media Literacy in the 
information age. New Brunswick, NJ: Transaction. 

É a habilidade de acessar, analisar, avaliar e 
comunicar mensagens em uma variedade de 
formas. 

Sholle and Denski (1995). Critical Media Literacy: 
reading, remapping, rewriting. New York: Peter 

Deve ser conceituada dentro da pedagogia crítica e, 
deste modo, deve ser concebida como prática 
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Lang. política, social e cultural. 
Silverblat and Eliceiri (1997). Dictionary of Media 
literacy. Westport, CT: Greenwood Press. 

É a competência do pensamento crítico que permite 
que a audiência decifre a informação que recebe 
dos canais de comunicação de massa e os dá o 
poder de desenvolver julgamentos independentes a 
respeito do conteúdo da mídia. 

Fonte: adaptado de Potter (2004) 

 

Ao se tornarem educados para ler a mídia, os cidadãos podem reverter o processo de 

manipulação da sociedade através dos meios de comunicação. Ao invés de “reféns” das 

mensagens midiáticas, a leitura crítica pressupõe condições de tomar decisões de forma 

autônoma. Neste ponto, tanto apocalípticos quanto integrados convergem. Os mais resistentes 

à tecnologia vêem a possibilidade da crítica como uma pedra no sapato da pura e simples 

manipulação pela comunicação de massa. Os que vêem o aparato tecnológico como presente e 

futuro promissores, ainda assim reconhecem a necessidade de estender a todos os cidadãos o 

detalhamento sobre os meios de produção da mídia. Desta forma, a sociedade controla a mídia 

e não o inverso. 

Alguns estudos podem tomar por confusão, o conceito de Educação para a Mídia 

como simples uso de tecnologias de comunicação na sala de aula. Não basta levar a TV, o 

vídeo ou o computador para ilustrar a mesma prática pedagógica. A proposta é ensinar sobre a 

mídia e não através da mídia – para atuar dessa forma é necessário um novo professor com 

uma nova prática na sala de aula porque os alunos, esses já mudaram. Soares (1996, p. 36) 

delimita duas eras distintas:  

Enquanto a Era da Educação, que representou o tempo do pensamento 
lógico, geométrico, legitimado pelo saber universitário e socializado pelo 
processo de escolarização, basicamente livresco, a Era da Comunicação 
consolida o pensamento fragmentado, a cultura aleatória, essencialmente 
audiovisual. 

 

 Mas, mesmo recebendo muita informação através da mídia, ainda assim não 

adquirimos conhecimento ou nos tornamos bem informados. Para Potter (2005), informação 

são fatos, dados e impressões. Conhecimento é a construção das informações em estruturas 

que façam sentido. Então, para ser alfabetizado para a mídia, precisamos desenvolver fortes 

estruturas de conhecimento em um grande número de tópicos – a respeito da mídia e do 

mundo real. Essas estruturas descritas por Potter devem auxiliar a avaliar a exatidão dos fatos, 

compará-los com outros, examinar a autoria dos mesmos e a formação de seus autores, e, após 

todas comparações, decidir por conta própria no que acreditar. 

A educação para a mídia deverá desenvolver maior autonomia no contato com seu 

conteúdo e facilitar o surgimento de outras competências que fazem parte do cotidiano. 
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Autonomia, independência e pensamento crítico são palavras-chave nesse contexto. “Ao 

prepara o aluno para projetos comuns, a escola prepara-o também para o mundo do trabalho, 

onde as interdependências são, muitas vezes, inevitáveis” (GAIA, 2001, p.43). Desta forma, a 

escola se aproxima da realidade de sua comunidade, permite que suas opiniões sejam expostas 

e pode iniciar um trabalho “que se proponha preparar os alunos autônomos e independentes, 

conscientes de sua cidadania” (op.cit). 

 

 

3.3 Pensamento crítico 

 

 O termo usado constantemente por quem estuda e pesquisa a educação para os meios 

se origina no texto original publicado por Max Horkheimer em 1937, na Alemanha, 

denominado “Teoria tradicional e teoria crítica”. O autor é um dos fundadores da Escola de 

Frankfurt, corrente teórica de orientação marxista que se opunha à predominância da visão 

econômica nas ações, teorias e políticas sociais de esquerda daquela época e defendia o 

posicionamento crítico da sociedade em relação aos mesmos fatos. 

 Horkheimer busca unir as teorias do passado (ideais de emancipação e razão) às 

tensões início do século XX. Assim como outros frankfurtianos, defende a revisão do ideal 

kantiano do Esclarecimento9, em que “a menoridade é a incapacidade de fazer uso de seu 

entendimento sem a direção de outro indivíduo” (KANT, 2005) e seria superada pela razão, 

para propor a dialética como meio de entender a sociedade.  

Horkheimer, Adorno, Marcuse se tornaram conhecidos pela análise crítica 
contundente que fizeram à Sociedade capitalista contemporânea, à Indústria 
Cultural, ao processo de intensa reificação e fetichização que o homem de 
hoje padece sob o domínio das artimanhas do capital (PUCCI, 1995). 

 
 Em outro texto marcante dos teóricos pertencentes à Escola de Frankfurt, “Indústria 

Cultural: o esclarecimento como mistificação das massas”, Adorno e Horkheimer (1985) 

usam a atividade crítica da dialética para analisar a instrumentalização da cultura na sociedade 

capitalista. Para eles, a Indústria Cultural confere a tudo um ar de semelhança, de 

empobrecimento, de liberdade de escolher sempre a mesma coisa. Perde-se, nessa 

pausterização da cultura, a capacidade de crítica, a imaginação, a criatividade, a 

espontaneidade.  

                                                 
9  Sinônimo de Iluminismo, movimento do século XVIII iniciado na Europa no qual a razão e a ciência 
pautavam as teorias que explicavam o Universo. 
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 Essa afirmação frankurtiana se refere à padronização de costumes e idéias a que os 

cidadãos seriam submetidos através dos meios. É fácil vê-la na sociedade de hoje: a moda 

ditada por personagens televisivos, a linguagem que se transforma conforme o uso na mídia, a 

opinião pública formada pela imprensa.  

Quando acabamos por consumir um tal produto ou repetir uma informação 
ou opinião (a partir de uma conversa rotineira, da leitura de um livro ou de 
algo visto na TV), possivelmente somos convencidos de algo, porque as 
imagens ou as coisas ditas, naquele lugar e através daqueles recursos de 
linguagem, fizeram sentido para nós, tocaram-nos em nossos desejos, 
sonhos, convicções políticas ou religiosas, faltas ou aspirações (FISCHER, 
2001, p. 29). 
 

 Nessa diminuição da capacidade de ler de forma autônoma o mundo, se incluem as 

mensagens midiáticas (a mídia aqui como maior representante da Indústria Cultural), até o 

que se considera distração ou divertimento se torna um prolongamento do trabalho: a arte se 

torna consumo e os homens são vistos como clientes e empregados. Como se libertar desses 

grilhões onipresentes, desse Big Brother10? 

 Neste sentido, Paulo Freire propõe uma Pedagogia do Oprimido, em que a liberdade 

seja uma conquista, e não uma doação. Para Freire (1987), o oprimido se acomoda frente à 

máquina dominadora e chega a temer a liberdade para não ter de correr riscos. É preciso aqui, 

mais uma vez, consciência e pensamento crítico, uma liberdade forjada em conjunto com 

quem a necessita. “Somente na medida em que se descubram ‘hospedeiros’ do opressor 

poderão contribuir para o partejamento de sua pedagogia libertadora” (p. 32).  

 

3.4 Leitura crítica 

 A concepção tradicional de leitura pode nos levar somente aos textos escritos. Mas, ler 

o mundo, hoje, é ler a mídia – ou o inverso. Leitura, portanto, deve ser tomada como noção 

polissêmica. Entre seus vários sentidos, podemos destacar o de atribuição de sentidos – 

generalista e, portanto, abrangente. Desta forma, toca o texto escrito e a oralidade – por 

conseqüência, o conteúdo multimidiático.  

Segundo Orlandi (1999), leitura significa ainda concepção quando se usa no sentido de 

“leitura de mundo” numa conotação ideológica da palavra. Para que se assuma uma 

perspectiva discursiva na reflexão sobre leitura, a autora destaca alguns fatos: 

a) o de se pensar a produção de leitura e, logo, a possibilidade de encara-la 
como possível de ser trabalhada (e não ensinada); 
b) o de que a leitura tanto quanto a escrita, faz parte do processo de 
instauração do(s) sentido(s); 

                                                 
10 Referência à obra 1984, de George Orwell. 
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c) o de que o sujeito-leitor tem suas especificidades e sua história; 
d) o de que tanto o sujeito quanto os sentidos são determinados histórica e 
ideologicamente; 
e) o fato de que há múltiplos e variados modos de leitura; 
f) finalmente e, de forma particular, a noção de que a nossa vida 
intelectual está intimamente relacionada aos modos e efeitos de leitura de 
cada época e segmento social (ORLANDI, 1999, p.8) 

 

A leitura, portanto, é feita em determinadas condições, ou seja, o contexto sócio-

histórico que deve ser levado em conta. Pode-se, então, fazer previsões de leituras para um 

texto, mas elas nunca podem ser absolutas. Uma vez reconhecidas essas condições de leitura 

na escola, por exemplo, é possível começar a compreender algumas das intenções de quem 

produziu o texto a ser lido. Mais uma vez, isso também vale para a mídia e para seus novos 

textos que se apresentam de formas e intenções variadas dentro de uma cultura diferente da 

que fundamenta a educação escolar. 

Entre as leituras que contemplam, por exemplo, estabelece premissas críticas para 

desenvolver a capacidade de entender a mídia. São oito conceitos: 

• Todos os tipos de mídia são construções; 
• A mídia constrói a realidade; 
• O público negocia significados na mídia; 
• A mídia tem implicações comerciais; 
• A mídia contém mensagens ideológicas e de valor; 
• A mídia tem implicações políticas e sociais; 
• Forma e conteúdo estão intimamente relacionados na mídia; 
• Cada tipo de mídia tem formas estéticas particulares (ANDERSEN, 
DUNCAN e PUNGENTE, 2002) 

 

 Esses tópicos são considerados básicos e compõem o currículo de mídia nas escolas 

canadenses para que se leia qualquer tipo de texto. Para se alcançar o ideal de cidadania 

autônoma, é preciso saber ler os meios disponíveis em suas mais variadas formas, e assim 

compreender que não há mistérios de espelho nos meios, mas uma grande construção social. 

 

3.5 A mídia e a construção da realidade  

As pessoas ligam a televisão na sala de jantar como se abrissem uma janela para o 

mundo. Esse que é considerado um totem da família moderna por uns ou o mito na sala de 

jantar por outros, carrega em si uma pretensa objetividade. Ferrés (1996) afirma que no jornal 

impresso há certa consciência de que ali há discurso construído, porque a letra é reconhecida 

como código. Na televisão, porém, não há símbolos aparentes com o uso da imagem, o que 

aumenta a impressão de meio neutro, transparente, que reproduz a realidade como ela é. 
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Essa característica se agrava quando se trata de crianças. Para elas, que vivem com 

maior intensidade o mundo do fantástico, as histórias possuem vida própria – não são 

reconhecidas como simulação, mas como própria realidade. O mesmo também acontece com 

grande parte da população adulta que não adquire, com a idade, a capacidade de 

discernimento entre ficção e realidade, confundindo, por exemplo, atores com seus 

personagens.  

Para Ferrés (op. cit), a objetividade na informação da televisão é “um mito falacioso” 

(p. 48) – não há janela aberta para o mundo. A informação é discurso, é opinião, construção 

social. Essa falsa objetividade é construída dentro de um processo produtivo peculiar que 

envolve, em primeiro lugar, a seleção de conteúdos. Os programas de notícias, por exemplo, 

selecionam dentre tantos possíveis, quais os fatos que chegarão ao telespectador. Essa seleção 

já representa juízo de valor, é pautada por um substrato ideológico.  

Outro processo importante descrito por Ferrés está na seleção dos códigos a serem 

utilizados. No caso da televisão, eles são muitos: pontos de vista, ângulos, planos de câmera, 

ritmo da edição e iluminação entre tantos outros possíveis. Um objeto pode parecer 

aterrorizante ou grandioso, dependendo do modo como é apresentado. O mesmo vale para as 

pessoas retratadas na televisão. Quanto às questões de gênero, Aumont (apud FERRÉS, 1992) 

relata que os personagens masculinos são dotados do poder de olhar, enquanto os femininos 

são feitos para serem olhados.  

Dessa forma, a televisão oculta a realidade ao reduzi-la a estereótipos. Eles “a 

simplificam, deformam com base em condicionamentos culturais derivados sempre de um 

jogo de interesses explícitos ou implícitos” (FERRÉS, 1994, p. 50). Reforçam-se os papéis 

pré-estabelecidos na sociedade: o dos pobres, dos poderosos, dos cultos, dos bem-sucedidos, 

sem que haja possibilidade de modificação desse status quo. 

De fato, o sistema se erige como moderna divindade, exigindo submissão, 
fé, culto e uma nova liturgia. Tudo doravante tende a se organizar em 
função destes critérios: os valores, a informação, os programas de televisão, 
os multimeios, etc, etc. (RAMONET apud SOARES, 1996, p.12) 
 

Da mesma forma, Strasburger (1999, p. 20) estuda as influências da televisão sobre os 

adolescentes e aponta como principais possibilidades: “influenciar as percepções dos 

espectadores sobre o que constitui “o mundo real” e o comportamento social normal; ajudar a 

moldar normas culturais; transmitir mensagens importantes e dignas de crédito sobre os 

comportamentos que exibe”. O autor sustenta a teoria de que crianças e adolescentes 

aprendem o comportamento observando outros na vida real e, de forma substitutiva, nos 

meios de comunicação.  
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Muniz Sodré (2006, p.30) vê os efeitos da mídia sobre o comportamento violento, por 

exemplo, como os efeitos alucinógenos de uma droga. Os meios seriam lugares “parasitários 

do social, mas estupefacientes, por seus efeitos tecnológicos, sua velocidade maquinal, seu 

êxtase imagístico”. 

Os novos protótipos de sucesso social têm sua ascensão ligada à aparência. Assim, os 

novos líderes eletrônicos são atletas, esportistas, modelos, jovens executivos, artistas. A visão 

de mundo se torna tão distorcida que pode, no final das contas, levar as pessoas à decepção 

quando vêem o mundo com seus próprios olhos. É o caso de ver um artista pela televisão, 

com maquiagem, efeitos de luzes, sob os melhores takes de câmera, para depois, ao vivo, 

sentir a falta do discurso que lhe parecia tão natural. Como no filme de Stanley Kubrick, 

Laranja Mecânica (1971), baseado no livro original de Anthony Burgess, quando o 

personagem violento, Alex, ao ver uma cena de sangue, comenta: “é impressionante como as 

cores do mundo real parecem muito mais reais quando vistas no cinema”.  

A televisão e outras mídias (como o cinema, a mídia impressa e suas fotografias, e ainda a 

Internet, multimidiática), portanto, substituem a realidade ao gerar uma nova, que chega já 

acrescida de valor e condução da opinião pública. Novos fatos são gerados somente pela 

necessidade de exposição midiática, como é o caso de guerras, conflitos políticos, publicidade 

sobre celebridades, etc. Não há mais como definir o que é realidade, porque já não há mais 

apenas uma possibilidade de resposta – o contexto sócio-histórico e ideológico é o que vai 

definir a melhor opção a ser adotada. 

Essas características levam a uma oposição entre a visão acadêmica tradicional sobre a 

mídia e a visão popular sobre o mesmo fenômeno. De uma forma geral, o meio acadêmico a 

vê como uma cultura menor, uma perda de qualidade na formação cultural. É também devido 

a esse fato que os estudos a respeito da mídia são tão recentes e incipientes. Popularmente, 

porém, os produtos midiáticos ganham cada vez mais importância. O marketing gerado em 

torno desse universo emprega, diverte, educa, ensina e gera riqueza. 

Enquanto a escola e o meio acadêmico se mantêm afastados dos estudos sobre as 

conseqüências da exposição midiática, os meios seguem a construir sentidos para os fatos e 

personagens que retratam. A ausência da Educação para os meios também é uma forma de 

impor essas concepções para a audiência que não desenvolve a capacidade de leitura crítica. 

 

3.6 Modelos cognitivos para entender a mídia 
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Entendemos que uma teoria da Educação para os meios deve estar baseada em alguns 

pressupostos, como a responsabilidade individual, os efeitos na audiência, as diversas 

interpretações, a importância da construção de significados, o poder que a mídia exerce e, por 

último, os propósitos de proporcionar tal formação.  

Potter (2004) descreve um modelo cognitivo de compreensão da mídia muito mais 

complexo que o tradicional piloto automático que adotamos quando não estamos preparados 

para filtrar e interpretar as mensagens que nos vêm. Ele é composto em primeiro lugar, por 

estruturas de conhecimento, ou seja, os efeitos, o conteúdo e a indústria da mídia, o mundo 

real e a pessoa. O modelo também contempla as escolhas individuais que pautam a audiência 

da mídia, competências e habilidades e, ainda, as tarefas de filtrar, identificar significados e 

criar os próprios significados. 

 

Quadro 2 – Um modelo cognitivo da educação para os meios 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: Potter (2004 tradução nossa) 

 

 

A realidade é multidimensional (POTTER, 2005), isto é, tem múltiplas características a 

serem consideradas na hora de analisá-las. É possível distinguir um filme de ficção científica 

ou um programa de humor na televisão do que é realidade. Na realidade, personagens 

extraterrestres não existem e as pessoas não agem na vida real como nos programas de humor, 

onde todos os problemas se resolvem em 30 minutos. Nem todos, porém, desenvolvem essa 

capacidade – caso notório é a transmissão do texto “A Guerra dos Mundos”, de H.G. Wells 

por uma emissora de rádio norte-americana no século passado. A história, de ficção, sobre 
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uma invasão alienígena gerou tumulto naquele país por quem a confundiu com informação 

jornalística11.  

 O conceito que une todos esses elementos é a construção de um sujeito autônomo, 

capaz de se orientar por conta própria neste mundo midiático. Por isso, não basta oferecer 

outra visão além da que ele já tem, mas capacitá-lo a entender os processos que vinham 

permitindo sua construção de significados até então, para que ele possa fazer suas próprias 

escolhas. 

 Alguns autores chamaram esse fenômeno de “linguagem total” num período em que a 

presença midiática já era preocupante, mas ainda não havia alcançado o estágio atual. 

Gutierrez (1978) diz que a evolução da tecnologia da comunicação deve levar a uma nova 

prática pedagógica. 

[...] o homem atual, acostumado a uma civilização racional e intelectualista, 
necessita capacitar-se com toda a urgência, para poder compreender uma 
cultura eminentemente sensorial, na qual vive, e que é transmitida através 
da linguagem visual e dos meios de comunicação de massas (op. cit, p. 47). 

  

 Em nosso caso latino-americano, a necessidade aumenta, segundo Gutierrez, pela 

disparidade entre a sociedade que vivemos e a apresentada nos meios. Nos lugarejos, “a 

ignorância, a pobreza material e as arcaicas estruturas sociais” não correspondem ao mundo 

alheio que lhes chega pela mídia. Linguagem total, portanto, é a negação de que existam 

diferentes linguagens – a verbal, a imagética e a sonora –, mas uma só, que necessita uma 

nova pedagogia para a formação equilibrada do ser humano.  

Para tanto, há conseqüências educativas, entre elas, Gutierrez (op.cit.) descreve que 

não se pode manter o dogmatismo professoral como método de ensino. O professor deverá ter 

mobilidade e tolerar a ambigüidade sem regulamentos prefixados. A educação deverá 

promover o desenvolvimento de aptidões para assumir responsabilidades individuais, devem 

se transformar as estruturas do atual sistema escolar para que a ação educativa se desenvolva 

ao mesmo tempo que a vida. Propõe, ainda, que os professores se coloquem em “estado de 

comunicação”, ou seja, que vão ao encontro dos outros.  

Gutierrez propõe uma pedagogia centrada nas formas, numa referência à máxima de 

McLuhan12 de que o meio é a mensagem (1996). É necessária uma nova teoria de 

aprendizagem que contemple os conhecimentos que os meios de comunicação de massa 

proporcionam. Para exemplificar, Gutierrez propõe o seguinte esquema: 

                                                 
11 Essa passagem é recontada no livro Rádio e Pânico – a Guerra dos Mundos 60 anos depois, organizado por 
Eduardo Meditsch e publicado pela Editora Insular (1998). 
12  Sobre a obra de McLuhan: http://www.marshallmcluhan.com  



 
 

54 

Quadro 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gutierrez (1978) 

 

 Esse caminho define novas etapas para a aprendizagem escolar. O primeiro estágio 

seria a educação da percepção ou leitura denominativa do signo; o segundo é a educação da 

intuição, ou da leitura conotativa; o terceiro é o criticismo ou a personalização da percepção; 

o quarto caminho é conseqüência de todos outros, a criatividade. Gutierrez (op. cit, p.69) 

afirma que “a escola tradicional bloqueia a criança em sua auto-expressão, fato que acarreta 

graves prejuízos para toda a formação posterior”. 

É missão dos educadores encontrar – através de uma pedagogia 
fundamentada nos meios de comunicação – as possibilidades que permitam 
ao homem uma maior expressividade. Não é um sonho irrealizável criar 
uma série de condicionamentos que, baseados nos meios de comunicação 
social, permitam ao homem expressar-se com o máximo de criatividade (op. 
cit, p.69). 

 Gaia (2001) descreve o que chama de “pedagogia midiática” como a utilização regular 

de material proveniente da mídia, com análise crítica para que não se perca de vista o 

processo de comunicação e, mais, se tome a frente dele “uma vez que introduzir diferentes 

tipos de mídia em sala de aula não significa necessariamente abrir espaço ao diálogo” (p.33). 

Sem o diálogo, na concepção freireana, não existe verdadeira educação. 

Os textos da mídia, ignorados pela concepção tradicional de educação e por suas 

teorias, conseqüentemente, deixou esses textos relegados à área do entretenimento. Mas, o 

novo professor, preparado para esta nova realidade que articula educação e comunicação, 

respeita a presença massiva da mídia na vida dos estudantes, passando a escola “a trabalhar a 

partir de novos conceitos, como midialidade e intermidialidade, por exemplo” (GAIA, 2001, 

p.34). 
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Gallo (1999) diz que para preparar o aluno, o professor deve oferecer mais do que 

apenas discurso, mas, como descrevem os PCN (1998, p.19), “preparar as crianças e jovens 

para as possibilidades de participação política e social”. 

 

Não é com intermináveis aulas de ética, nas quais o professor apresenta e 
repete os preceitos morais da sociedade, que o aluno conseguirá assumir, em 
sua vida, posturas moralmente corretas pautadas por esses preceitos. A 
formação do aluno jamais acontecerá pela assimilação de discursos, mas sim 
por um processo microssocial em que ele é levado a assumir posturas de 
liberdade, respeito, responsabilidade, ao mesmo tempo em que percebe essas 
mesmas práticas nos demais membros que participam deste microcosmos 
com que se relaciona o cotidiano (GALLO, 1999, pp 45-46) 

 

A peça-chave deste processo de intervenção social é mais uma vez o professor que 

cumpre novo papel. “Faz-se necessário definir políticas que não percam de vista o aluno e 

contemplem o educador como parte importante do processo (GAIA, 2001, p.47).   

Guareschi e Biz (2005) reforçam essa necessidade ao descrever o que chamam de 

“cerco da mídia”, fato ao qual, para eles, a maioria das pessoas não consegue resistir. Os 

autores afirmam que a mídia tem o poder de criar ou fazer desaparecer a realidade social, 

formando o “quarto poder”. Os autores sugerem, então, um quinto poder – grupo de cidadãos 

capazes de controlar o quarto poder. Ignacio Ramonet13 se refere ao quarto poder inicialmente 

como um recurso dos cidadãos aos abusos dos três poderes oficialmente instituídos – o 

Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Ramonet aproveita o conceito de quarto poder criado 

no século XX por norte-americanos para descrever a função social do jornalismo para sugerir 

a formação de um quinto poder. Pelo potencial de influência que a mídia carrega, a imprensa 

ficou conhecida como o quarto poder. Porém, dentro do processo de globalização, perde sua 

função fundamental de contrapoder.  

Esse grupo, porém, só é possível através do que chama de alfabetização para a mídia – 

descobrir a natureza dos processos de comunicação. Mas, mais uma vez, é posta a necessidade 

de se rever a tarefa central da educação, não para legitimar o que está posto, mas para 

possibilitar a existência de seres humanos conscientes, livres e responsáveis. Esse processo 

levaria à consciência, à dignidade e à liberdade. 

A intenção é abandonar o modelo autoritário (vertical, dominador) de educação, do 

saber quantificado e medido, que supõe indivíduos semelhantes e uniformes. Em seu lugar, é 

                                                 
13  Em artigo publicado na edição brasileira do Le Monde Diplomatique nº 45 de outubro de 2003 e 
reproduzido no site Observatório da Imprensa 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/jd211020032.htm  
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proposto um modelo dialogal (libertador), no qual o sujeito é singular, único, sujeito do seu 

saber.  

O processo educativo deveria ser aquela instância em que as pessoas se 
perguntam sobre a razão de serem como são, de como foram ou são 
plasmadas ou moldadas pelas inúmeras instituições – inclusive a mídia – e, 
num processo de libertação e autonomia, optem e escolham, pela reflexão e 
diálogo com os outros, o projeto que lhes convém (GUARESCHI e BIZ, 
2005, p.24) 

 

 Assim fica associada essa nova forma de educar, atribuindo uma visão crítica à 

realidade, com a questão da cidadania que aqui se define como participação em todas as 

etapas da sociedade – planejamento e execução. Para tanto, a comunicação é fundamental no 

sentido de ao dizer a palavra, realmente se expressar uma opinião autônoma. 

 
O que acontece é que a população não sabe o que está acontecendo e nem 
ao menos sabe que não sabe. Um resultado disso é uma certa alienação 
em relação às instituições [...] principalmente em relação à própria mídia 
(CHOMSKY, apud GUARESCHI e BIZ,1997). 

 

 A tarefa da educação, então, é preparar para atividades múltiplas. É comum a 

decepção dos professores pela atitude passiva frente a atividades comuns, como o 

levantamento de dados na Internet.  

Numa palavra, o educomunicador reconhece que não há mais 
monopólio da transmissão de conhecimento, e que não é só o 
professor que tem o direito da palavra. Os professores que 
introduziram os meios na escola, como a imprensa, a televisão, 
puderam perceber que isso provoca mudanças profundas nos objetivos 
e nos métodos de ensino (SOARES, 2008d, p.12) 
 

Guareschi e Biz (op. cit ) dizem que a Internet pode dar todas as respostas, mas não 

consegue fazer a pergunta. Educar, então, deve preparar os alunos para que consigam 

selecionar, perguntar e conseguir discernir o que querem, tirando da mídia o estatuto de 

verdade e atribuindo a ela o lugar de construção da realidade e de nossa subjetividade. É 

preciso aplicar filtros, como em um funil que deixe passar apenas o que é solicitado, indo do 

geral ao particular. 
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Quadro 4 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Guareschi e Biz (2005) 

 

 

 Mário Kaplún (1999) reafirma a questão de que educar para os meios não é só 

instrumentalizar. É preciso uma nova Educação que não tome o aluno como átomo, mas como 

ser social:  

 

Não estamos ante a velha "educação bancária" tantas vezes condenada por 
Paulo Freire3, só que agora em sua moderna versão de caixa automático dos 
bancos? Essa desejada aula virtual não é senão o ápice previsível de uma 
matriz que já estava se instaurando e vitalizando-se faz bastante tempo, e que 
se identifica como um de seus traços mais salientes, por seu caráter  
individualizado, isto é, por estar dirigida a indivíduos isolados, considerados 
como mônadas unitárias (em sentido figurado, aqueles indivíduos que vagam 
perdidos de seu grupo social), receptoras de instrução. (p.69) 

 

 Lago e Alves (2008) reforçam a idéia de Kaplún de que sem a valorização do diálogo 

no processo educativo, não há real modificação do que hoje se apresenta como educação 

instrumentalizada baseada em uma matriz privatista. A isso, o autor chama de 

“(im)possibilidade comunicativa”, que alija a capacidade de expressão. Desta forma, a 

construção de significados deixa de ser um problema de compreensão, mas de expressão. 

A experiência inglesa do British Film Institute é relevante. Há 30 anos, pelo menos, os 

ingleses vêm aprimorando suas habilidades e competências críticas em relação à mídia pela 

prática de analisar dessa forma a comunicação midiática. Parte do ponto que o filme não é 

transparente, e definem como prioridade o estímulo ao desenvolvimento das habilidades de 

leitura desse tipo de linguagem. O leitor passa a apreciar o filme e seus benefícios quando 

domina seus códigos (SIQUEIRA, 2006).  

 Siqueira ainda traça um panorama histórico sobre a abordagem da educação para os 

meios de comunicação. Nos anos 40, uma ênfase moral; na França dos anos 60, a valorização 

estética; nos anos 60 e 70, professores alemães influenciados pelas teorias da Escola de 

O papel da mídia nas sociedades 

A função da ideologia 

A filtragem dos fatos 

Análise da 

técnica 
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Frankfurt usam a teoria crítica nas aulas sobre a mídia, enquanto isso, na França dos anos 70, 

é a semiologia que predomina sobre esse assunto na escola.  

 Já na Inglaterra, o Departamento de Mídia, Cultura e Esportes lista as habilidades 

específicas para a educação para os meios:  

• distinguir fato de ficção;  
• identificar diferentes níveis de realismo entre os diversos gêneros de 
ficção;  
• melhor compreensão dos reais mecanismos de produção, ou seja, o 
contexto;  
• habilidade para diferenciar reportagem pluralista de matérias 
institucionais no caso do jornalismo;  
• capacidade de identificar mensagens comerciais, já que os gêneros se 
confundem e se misturam; 
• consciência dos imperativos econômicos que sustentam a produção de 
notícias; 
• e a habilidade para justificar e explicar suas próprias preferências em 
relação aos produtos da mídia (SIQUEIRA, 2006, pp. 132-133). 
 

 Para chegar a esse estágio, Siqueira propõe que o professor, em sala de aula, em 

primeiro lugar separe os elementos discursivos que compõem a mensagem midiática, 

estudando-os em separado para depois reunificá-los. Por exemplo, na mensagem televisiva, 

identificar a importância da trilha sonora, ou dos cenários usados. O sintagma televisivo 

compreendido através de suas partes pode levar à idéia da construção do discurso. 

 É o que Kaplún (1998, p.220) definiu como objetivo: “gerar emissores ativos contribui 

para formar receptores críticos”. De nada adianta, segundo o autor, apenas introduzir 

tecnologia da comunicação na sala de aula. 

Una enseñanza suele autocalificarse de moderna cuando despliega aparatos 
y recursos audiovisuales; y de más moderna aun si enseña a distancia, a 
través de medios. Pero, cuando se examina la pedagogia que subyace al 
interior de sus productos, resurgen, bajo el vistoso y coloreado maquillaje, 
las arrugas del viejo y glorioso modelo vertical. Los mensajes son casi 
siempre expositivos y cerrados sobre sí mismos, sin resquícios para la 
reflexión crítica ni la participación de un educando concebido como un 
receptor pasivo al que se le invita a sentarse, mirar en silencio y aprender lo 
que ellos transmiten (KAPLÚN, 1998, p. 219 grifos do autor) 
 

 Com base em todas essas concepções teóricas a respeito do que é a mídia, o que ela 

representa para a sociedade e qual a sua influência na educação escolar, demos início ao 

exame de documentos públicos que contêm diretrizes para as escolas. Esta pesquisa procura 

nesses documentos públicos, intenções declaradas de abordagem da mídia e seu conteúdo no 

contexto escolar. Menções à mídia e a própria ausência delas são significantes importantes 

para que se construa uma política brasileira de Educação para os Meios.  
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4 A leitura crítica da mídia na escola – diretrizes brasileiras e catarinenses 
 

 Se a educação está em crise, a comunicação está em alta, como disse Pierre Furter 

(apud SOARES, 1996). As transformações que sofrem ambas – educação e comunicação – 

não podem ser vistas de forma dissociada. Se a cultura audiovisual sugere uma visão 

fragmentada, uma capacidade baixa de percepção, a atitude crítica pode romper com essa 

visão da realidade que se aproxima da fé. 

 A escola, onde crianças e adolescentes recebem quase que a totalidade da educação 

formal, parece necessitar de uma nova atitude frente a essa nova realidade. Geralmente, se 

fala na ausência de políticas públicas, bem como de práticas escolares nesse sentido. A teoria, 

entretanto, reconhece essa necessidade. 

A leitura atenta e o estudo cuidadoso das mensagens dos meios têm sido 
pensados como forma de conquistar e reafirmar a autonomia dos 
consumidores. Para garantir à inteligência, aos sentimentos e à vontade, ares 
mais puros e menos comprometidos [...] como processo coletivo de reflexão 
sobre os avanços e recuos da própria democracia (SOARES, 1996, p.53) 

  

 Quanto às práticas escolares, relatos diferenciados do que o currículo tradicional 

sugere se multiplicam e são compartilhados em publicações periódicas, eventos e livros. Mas 

ainda se restringem a iniciativas individuais. Esta pesquisa pretende examinar em documentos 

de intenções públicas educacionais, a convergência entre educação e comunicação.  

 

4.1 Procedimentos Metodológicos 

 

 A presente dissertação se divide em diferentes técnicas de pesquisa: em primeiro lugar, 

a revisão bibliográfica e em segundo, levantamento e análise documental. Trata-se, portanto 

de uma pesquisa bibliográfica ou de referência. Segundo Rauen (2006), as pesquisas 

bibliográficas ou de referência se baseiam no acervo bibliográfico ou referencial da 

humanidade. Este design de pesquisa passa pelas seguintes fases:  

a) definição do problema; 
b) definição do desenho metodológico ou plano de trabalho 
c) levantamento do material bibliográfico – identificação, localização e 
compilação dos materiais a serem utilizados; 
d) leitura do material; 
e) fichamento – elaboração de apontamentos; 
f) análise e interpretação das fichas elaboradas; 
g) elaboração do plano de redação do relatório; e 
h) redação do trabalho. (RAUEN, 2006, p.46) 
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 Desta forma, na primeira parte dos procedimentos metodológicos – capítulo 2 desta 

dissertação,– foram feitas leituras de obras nacionais e internacionais para definir o que são as 

sociedades Industrial, da Informação e do Conhecimento. Fica estabelecida a relação entre 

essas modalidades através de suas principais características. Também é investigado por que 

deve haver a leitura crítica dos meios e o que acontece quando não se verifica criticidade na 

leitura. A relação entre esses conceitos e a situação escolar brasileira e catarinense, através de 

políticas públicas, é o passo seguinte. 

 Essa etapa de revisão bibliográfica é fundamental uma vez que, segundo Lakatos e 

Marconi (1991, p.15), ler significa  

conhecer, interpretar, decifrar, distinguir os elementos mais importantes dos 
secundários e, optando pelos mais representativos e sugestivos, utilizá-los 
como fonte de novas idéias e do saber, através dos processos de busca, 
assimilação, retenção, crítica, comparação, verificação e integração do 
conhecimento. 

  

 Uma vez concluída a revisão bibliográfica, foi dado início ao levantamento e à análise 

documental. Trata-se de documentos públicos coletados em instituições e diretamente em suas 

páginas da Internet. Esses documentos retratam intenções e realidade da educação brasileira e 

catarinense e trazem dados que mostram como o ambiente escolar pretende se integrar à 

Sociedade da Informação. 

 A análise documental, segundo Lüdke e André (2003), busca informações factuais nos 

documentos para responder a questões ou hipóteses elaboradas. É uma fonte natural que 

provêm a pesquisa de informações contextualizadas.  

  A seleção dos documentos tomou como critério dar prioridade de análise aos papéis 

públicos, ou seja, de acesso sem necessidade de solicitação, elaborados por instâncias 

catarinenses e nacionais de educação. Além da facilidade do acesso, por essa característica 

esses documentos são notoriamente políticas públicas formuladas para a sociedade, 

identificadas não só pela pesquisa, mas também por qualquer cidadão. 

 São papéis elaborados de forma colaborativa e que trazem diretrizes de como a escola 

deve abordar fatos da sociedade e questões contemporâneas. Trazem, ainda, recomendações 

de como se organizar e de que tipo de cidadão se quer formar.  

Os documentos selecionados, como amostra a ser analisada, são: 
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Tabela 7 – Documentos para análise 

1 - Parecer número 405 do Conselho Estadual de Educação-CEE/SC, aprovado em 14 de 
dezembro de 2004 que estabelece diretrizes para a elaboração de projetos político-
pedagógicos – PPP. Disponível em http://www.cee.sc.gov.br/Diretrizes%20PPPs.swf 
2 - Diretrizes da SED em relação às matrizes curriculares de Ensino Médio quanto ao que 
chamam “parte diversificada”, mais especificamente as disciplinas de Informática e Estudos 
Regionais. Disponível em http://www.sed.rct-sc.br/ensino-medio/ens_medio_sc.htm 
3 - Proposta curricular de Santa Catarina – estudos temáticos – documento de 2005  
Santa Catarina, Secretaria de Estado da Educação,Ciência e Tecnologia. 
Proposta Curricular de Santa Catarina: Estudos Temáticos. Florianópolis: IOESC, 2005. 
Disponível em http://www.sed.sc.gov.br/ens_fundamental/download/adp-01798-
PROPOSTA%20CURRICULAR%202005.pdf 
4 - SED – Secretaria de Estado da Educação e Inovação – indicadores educacionais – 
disponível em http://www.sed.rct-sc.br/ide-2004/ide_2004.htm acessado em 24.11.2006. 
5 - – Lei sobre formação de docentes em Ensino Médio 
http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=186&Itemid=233 
acessado em 01.12.2006 documento http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/Par0199.pdf 
6 - Diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. Disponível em 
http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=187&Itemid=233 
 

 
Apesar de esta pesquisa não envolver diretamente seres humanos, tampouco mobilizar 

as instâncias de gestão das políticas educacionais, uma vez que utiliza documentos públicos, a 

pesquisadora observou aspectos e cuidados éticos na coleta de dados e condução da pesquisa, 

conforme prevê a Resolução do Conselho Nacional de Saúde 196/96. A intenção é assegurar 

princípios éticos como a garantia de uso dos dados apenas para as finalidades do projeto. 

Para Laville e Dione (1999), a importância dos documentos na pesquisa é ampla, 

muito mais do que a imagem limitada a papéis empoeirados. 

Um documento pode ser algo mais do que um pergaminho poeirento: o 
termo designa toda fonte de informações já existente. Pensa-se, é claro, nos 
documentos impressos, mas também em tudo o que se pode extrair dos 
recursos audiovisuais e [...] em todo vestígio deixado pelo homem. (p. 166) 

 
 O levantamento das fontes de informação passou por três etapas: a identificação, ou 

levantamento do material existente e a necessária seleção conforme os objetivos da pesquisa; 

a localização das informações necessárias; e a compilação ou obtenção dos dados. 

 Em seguida, passou-se à fase de leitura do material selecionado. Segundo Rauen 

(2006, p. 58), a leitura passa por etapas que crescem em competências e habilidades. A mais 

elementar é a leitura informativa ou exploratória, um trabalho de reconhecimento; na leitura 

seletiva, o pesquisador lança um olhar mais profundo ao objeto de pesquisa à procura de um 

foco; a leitura compreensiva é, para o autor, uma leitura de concordância, na qual se busca o 
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sentido literal do texto; a leitura analítica passa a um estágio de exame e classificação do 

conteúdo; a leitura crítica é a emissão de valor ao texto; por fim, a leitura de aplicação é 

a capacidade de transcender ao texto, de usá-lo em contextos paralelos e 
projetar a mensagem, no sentido de se obterem resultados novos ou 
diferentes. O leitor está numa fase mais prática e consegue perceber a 
mensagem dentro do contexto do seu trabalho, desvinculando-a do contexto 
em que ela havia sido escrita (op cit, p. 59). 

 

Para as duas etapas de análise - bibliográfica e documental – foi feita a leitura 

interpretativa dos textos e dos dados nos moldes apresentados por Medeiros (1996) que define 

a leitura interpretativa como aquela em que são satisfeitos os critérios de compreensão, 

análise, síntese, avaliação e aplicação.  

 É neste processo que este projeto de pesquisa se apóia – na relação entre o que diz a 

teoria e a prática pública educacional, verificada aqui por suas políticas tornadas públicas e 

por suas intenções de reformulação das mesmas. Essa investigação iniciou-se em 2006 com o 

ingresso no Programa de Mestrado Acadêmico em Educação da Univali. No mesmo ano, um 

projeto financiado pela própria instituição (Programa Integrado de Pós-graduação e 

Graduação - PIPG) intitulado “A educação pública na transição para a Sociedade da 

Informação e para as Sociedades do Conhecimento” ajudou a dar andamento à pesquisa. O 

exame preliminar de doze documentos e  busca bibliográfica por um posicionamento teórico 

deram suporte para a pesquisa desta dissertação. 

 Como método, foi usado a Análise de Conteúdo (AC) na avaliação dos documentos. 

Segundo Bardin (2004), a AC se define como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Ela vem normatizar a abordagem científica interpretativa dos textos para que o 

pesquisador não se perca em sua heterogeneidade. “Na verdade, trata-se da sistematização, da 

tentativa de conferir maior objetividade a uma atitude que conta com exemplos diversos, mas 

variados, de pesquisa com textos” (ROCHA e DEUSDARÁ, 2005, p.4). A AC oferece 

instrumentos de precisão para que a análise dos textos alcance profundidade sem, porém, 

perder o prumo dos objetivos de pesquisa.  

 A Análise de Conteúdo permite, ainda, que os dados da pesquisa se tornem 

replicáveis, ou seja, que possam ser estendidos a outras pesquisas – essa é uma das exigências 

contemporâneas da pesquisa científica, sua divulgação.  

A AC é uma técnica de pesquisa para tornar replicáveis e validar inferências 
de dados de um contexto que envolve procedimentos especializados para 
processamentos de dados de forma científica. Seu propósito é prover 
conhecimento, novos insights obtidos a partir destes dados 
(KRIPPENDORFF, 1980, p.19). 
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 Segundo Krippendorff (op. cit), existem três tipos de definições sobre esse método de 

pesquisa: as que consideram o conteúdo inerente ao texto, as que consideram o conteúdo 

como propriedade da fonte do texto, e as que tomam o conteúdo como emergente no processo 

de análise de um pesquisador dentro de um determinado contexto. Cada uma dessas 

definições leva a um diferente viés de pesquisa. 

 O autor ainda descreve (pp. 44-45) os usos e as inferências possíveis no uso da Análise 

de Conteúdo: 

a) análise pragmática do conteúdo – causas e efeitos; 
b) análise semântica do conteúdo - significados; 
c) análise visual do conteúdo - imagens. 

 
Leites e Pool (apud Krippendorff, 1980, p. 45) descrevem quatro funções para a 

Análise de Conteúdo:  

• Confirmar o que já se acredita; 
• Corrigir as “ilusões de ótica” de especialistas; 
• Apagar desentendimentos entre especialistas; 
• Formular e testar hipóteses sobre os símbolos. 
 

No caso desta particular pesquisa, optamos pela definição da metodologia que 

considera a fonte, no caso, os responsáveis pela elaboração das políticas públicas para a 

inserção da escola brasileira na Sociedade da Informação e na formação de leitores críticos da 

mídia nesse ambiente. Dessa forma, a AC pode ser usada para analisar em profundidade cada 

expressão específica manifestada em uma situação comunicativa, como é o caso dos 

documentos selecionados.  

A AC torna possível analisar as entrelinhas das opiniões das pessoas, não se 
restringindo unicamente às palavras expressas diretamente, mas também 
àquelas que estão subentendidas no discurso, fala ou resposta de um 
respondente (PERRIEN, CHÉRON e ZINS, 1984, p.27 apud FREITAS e 
JANISSEK, 2000, p. 37). 

 

Também é importante esclarecer que foi feita uma análise de verificação, já que o 

conteúdo procurado nos documentos é de conhecimento da pesquisadora, não se tratando de 

abordagem exploratória. Também não há na abordagem escolhida, separação entre análise 

qualitativa ou quantitativa, já que ambas serão complementares na verificação dos 

documentos. 

Entre as possíveis técnicas de Análise de Conteúdo, a opção para este caso foi a de 

análise da enunciação que, como descreve Bardin (2004), se diferencia das demais técnicas 

por apoiar-se na concepção da comunicação como processo e não como dado. Assim, cada 

documento pode ser estudado em si mesmo, uma vez que os interlocutores/autores são 
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diferentes para cada um deles. Vamos procurar pistas de intenções públicas de Educação para 

os Meios no discurso presente nesses documentos. 

 A última etapa da pesquisa foi a redação desta dissertação. De forma descritiva e 

analítica, pretendeu-se traçar um novo panorama sobre a temática abordada ao estabelecer 

comparativos entre a realidade verificada, o que diz a teoria e o que se planeja nesta área. Os 

próximos passos desta dissertação contêm a análise dos documentos selecionados, bem como 

seu cruzamento com o que propõe a teoria da Educação para os Meios.  
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5 As diretrizes públicas 
 
 
 A seleção dos documentos que seguem analisados respeitou, em primeiro lugar, a 

facilidade de acesso. Pretendeu-se trabalhar apenas com o que qualquer professor, gestor 

educacional ou outro membro da comunidade escolar pudesse facilmente obter. A opção, 

portanto, de documentos publicados na Internet atende esse quesito. Os documentos 

deveriam, ainda, trazer diretrizes sobre como a escola deve se organizar em estrutura física, 

curricular e disciplinar. Apenas um deles, que serve de termômetro e oferece comparativo, é 

um mapa de resultados de desempenho nas escolas públicas estaduais catarinenses. 

 São eles o Parecer número 405 do Conselho Estadual de Educação-CEE/SC, aprovado 

em 14 de dezembro de 2004 que estabelece diretrizes para a elaboração de projetos político-

pedagógicos – PPP; Diretrizes da SED em relação às matrizes curriculares de Ensino Médio 

quanto ao que chamam “parte diversificada”, mais especificamente as disciplinas de 

Informática e Estudos Regionais; a Proposta Curricular Catarinense de 2005; os indicadores 

educacionais da SED; a lei sobre formação de docentes em Ensino Médio; e o Parecer do 

CNE que avalia as Diretrizes curriculares nacionais para o Ensino Médio. 
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5.1. Documento 1 – Parecer número 405 do Conselho Estadual de Educação-CEE/SC, 

aprovado em 14 de dezembro de 2004 que estabelece diretrizes para a elaboração de projetos 

político-pedagógicos – PPP. – (ANEXO 1)  

 

O documento se apresenta reafirmando a necessidade de fortalecimento da identidade 

da escola e do trabalho coletivo para que a mesma desempenhe sua função social. A Lei 

9394/96 estabelece que cada escola tenha a função de elaborar sua própria proposta 

pedagógica, uma questão de autonomia na avaliação do CEE/SC. Trata-se de uma ação 

coletiva desde seu desenvolvimento, com envolvimento da comunidade onde a escola estiver 

inserida. A Lei de Diretrizes e Bases da educação Nacional garante a importância da 

Educação e da escola para elaborar seu próprio projeto pedagógico. Este instrumento deve 

considerar o desenvolvimento e a avaliação do processo educacional, “a qualidade e o 

respeito aos deveres da comunidade escolar e as condições de igualdade oferecidas e 

praticadas”. 

Segundo o CEE/SC, na elaboração desses documentos, as escolas deverão se basear 

nas Diretrizes Curriculares nacionais para a Educação Básica, e ainda pelas normas 

estabelecidas pela Lei do Sistema Estadual de Educação, desta forma garantindo o viés 

teórico existente para a prática educativa catarinense. 

É reforçada, no documento, a idéia de que o CEE/SC age como catalisador do 

processo, ou seja, não determina o projeto político-pedagógico das instituições, mas incentiva 

que se coloque no centro do debate a questão curricular e o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Diretrizes 

As diretrizes para a elaboração do projeto político-pedagógico estabelecem que é um 

direito e um dever da escola – consolida sua autonomia ao mesmo tempo em que é obrigação 

legal. Ao ser apresentado como instrumento “democrático, abrangente e capaz de conferir 

identidade á escola”, fica evidente uma certa idealização que se encerra na elaboração do 

documento. O CEE/SC projeta uma construção coletiva do PPP, característica apontada como 

essencial ao seu sucesso, mas não dá pistas de como envolver a comunidade escolar. O PPP é 

definido como instrumento teórico-metodológico elaborado de forma participativa para o 

fortalecimento de sua autonomia e para a qualidade do ensino. 

Como princípios elementares à reflexão sobre o contexto educacional, devem ser 

considerados no momento de elaboração do PPP, segundo o CEE/SC: 
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a) princípio de democratização do acesso e permanência do aluno na 
escola com vistas a desenvolver o processo de ensino-aprendizagem de 
qualidade, capaz de promover o sucesso do aluno na escola e na sociedade; 
b) princípio de relação escola-comunidade objetivando expandir a 
participação de todos os segmentos nas decisões da escola; 
c) princípio da gestão democrática referindo-se à participação de todos 
para educar com responsabilidade, buscando o equilíbrio entre o direito de 
vários segmentos que participam da escola, sem renunciar ao princípio da 
unidade de ação; 
d) princípio da autonomia como a capacidade da escola de autogovernar-
se e dirigir-se , dentro dos limites legais, com responsabilidade social; 
e) princípio da qualidade de ensino assegurando um padrão mínimo de 
qualidade para o ensino a ser ofertado para os alunos da escola; 
f) princípio da organização curricular como eixo central da 
intencionalidade da escola perceber e construir o conhecimento a partir da 
integração dos diversos saberes; 
g) princípio da valorização dos profissionais da escola visando assegurar 
uma base de educadores com formação para atuar com os alunos, ao mesmo 
tempo, propiciar a formação continuada para aperfeiçoamento de sua prática. 

 

Construção 

Para a elaboração do PPP, o CEE/SC estabelece que deva ser feito, em princípio, um 

diagnóstico que analise a realidade escolar em suas dimensões pedagógica, administrativa, 

física e financeira. Devem-se considerar os dados intra e extra-sala de aula – repetência, 

evasão, relação idade/série, estratégias para alunos de baixo rendimento.  

É dever desse diagnóstico, identificar a origem e os valores da comunidade escolar. 

Mas, ao mesmo tempo, deve marcar o posicionamento dos docentes e profissionais da 

educação permeado pela fundamentação teórica.  

A autonomia defendida no documento se refere ainda à liberdade da escola em 

determinar sua matriz curricular, uma vez respeitada a base nacional. Mais uma vez o aspecto 

colaborativo é destacado nas determinações sobre a avaliação institucional que, segundo o 

documento, deve ser permanente e envolver todas as instâncias da comunidade. É intenção do 

CEE/SC declarada no documento que o PPP se configure como consolidação da Democracia. 

Em seguida, o documento apresenta um roteiro passo-a-passo para a elaboração do PPP: 

 

- apresentação 
- papel da escola 
- proposta curricular 
- dimensão administrativa 
- dimensão financeira 
- dimensão física 
- metas, ações e responsáveis 
- consolidação do PPP 
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Este último item determina que o PPP seja aprovado em assembléia geral da comunidade 

com aporte de assinaturas. As orientações do CEE/SC para a elaboração dos Projetos Político-

Pedagógicos vêem o processo de forma idealizada, com ampla participação consciente tanto 

da comunidade do entorno escolar, quanto dos próprios profissionais de educação que nela 

estão inseridos, mas não chega a sugerir formas de implementação dessa concepção. 

É certo que o papel de instâncias como o Conselho Estadual de Educação seja o de 

projetar de forma generalizada os ideais de educação para que cada unidade tenha uma base 

em que se apoiar ao construir a realidade escolar. O que se observa, no entanto, é que essa 

base é frágil, não sustenta a construção do ambiente e do conteúdo escolar por não considerar 

em suas recomendações a contextualização do currículo, condição anunciada nas diretrizes 

curriculares nacionais.  

 



 
 

69 

 

5.2. Documento 2 – Diretrizes da SED em relação às matrizes curriculares de Ensino Médio 

quanto ao que chamam “parte diversificada”, mais especificamente as disciplinas de 

Informática e Estudos Regionais. – (ANEXO 2) 

O site da Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia - SED apresenta os 

princípios que norteiam o Ensino Médio como finalizador da educação básica, mas, mais do 

que isso, como integrador do jovem ao mercado de trabalho e aos princípios de cidadania, aos 

processos produtivos e sua compreensão científica e tecnológica, além de prepará-lo como 

pessoa. 

Nesse sentido, a instituição diz estar planejando um “novo” Ensino Médio, capaz de 

“situar o sujeito como produtor de conhecimento, participante do mundo do trabalho e 

cidadão consciente do seu papel social”. Desta forma, segundo o site, o aluno ao deixar o 

ensino médio estaria preparado para “situar o sujeito como produtor de conhecimento, 

participante do mundo do trabalho e cidadão consciente do seu papel social”. 

É anunciado, ainda, o compromisso de ampliar a oferta de vagas nesta etapa, 

reconhecidamente tímida frente a demanda. 

Como prioridades, são anunciadas as seguintes ações: 

• Ampliação e reforma da rede física que atende o Ensino Médio;  
• Discussão e implantação das Matrizes Curriculares do Ensino Médio e 
Curso de Magistério  
• Implantação de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional.  

Matrizes curriculares do Ensino Médio 

 

Quanto às matrizes curriculares, a SED faz um capítulo especial no site a respeito das 

disciplinas de Informática e de Estudos Regionais que, segundo a instituição, seriam muitas 

vezes mal interpretadas em sua execução. 

Trata-se, segundo os PCN, da parte diversificada do currículo, que deverá apresentar 

“características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela (Art. 

26, da LDB), complementa a Base Nacional Comum e será definida em cada sistema de 

ensino e estabelecimento escolar. [...] Considerará o aprofundamento de uma disciplina em 

uma área, sob forma de disciplinas, projetos ou módulos em consonância com os interesses 

dos alunos e da comunidade a que pertencem”. 

A sugestão é a de que se implementem projetos transdisciplinares para enriquecer o 

currículo, e não para reforçá-lo ou transformá-lo em educação profissionalizante. A orientação 
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é a de que se busquem na própria comunidade, os temas a serem desenvolvidos e que se 

discutam com ela seu planejamento e sua execução. Fica aqui respeitada a condição de 

contextualização do currículo escolar. 

 

Estudos Regionais 

 

Corrige-se, aqui, uma distorção que acontece em muitas escolas, segundo o site, de 

restringir essa disciplina a conteúdos ligados a História e Geografia. Essa orientação é a de 

que se extrapolem esses temas e se tomem assuntos locais para contextualizar o ensino e 

auxiliar na resolução de problemas locais. Os exemplos dados são casos hipotéticos, como: 

uma indústria que provoca danos sociais e ambientais, os traços açorianos da arquitetura local, 

a prática do cultivo de camarão em cativeiro.  

É reforçada a necessidade de uma formação específica do professor que contemple 

assuntos e questões como essas, ou seja, uma formação integradora.  

 

Informática 

 

Também neste site, a SED orienta para que a informática não seja apenas mais uma 

ferramenta, mas que “as tecnologias na educação devem promover uma visão pedagógica 

aberta na qual o pressuposto fundamental é a participação do aluno num processo de 

aprendizagem colaborativa e cooperativa, superando o modelo individualista competitivo”. 

O Projeto Pedagógico da escola deve reafirmar essa visão: não usar a informática 

apenas como ferramenta, como máquina, mas como fator de integração.  

A informática na escola, portanto, deve funcionar como uma estratégia de 
promoção da participação e da integração entre:  

- o individual e o coletivo;  
- entre o humano e o tecnológico; e  
- entre as dimensões cognitiva, afetiva e procedimental da educação e as 

diferentes áreas do conhecimento. 
 

Não se dá uma receita pronta, mas orientações quanto ao seu uso, observando o 

número de alunos, as oportunidades de participação, a duração das atividades e o apoio do 

professor/mediador.  

A intenção declarada é o estímulo à pesquisa, trabalhando temas e conceitos de forma 

individual e em grupo, oportunizando a troca de informações e conhecimento. Também, o 
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estímulo ao conhecimento tecnológico, com intenção de preparar o aluno para a educação 

permanente. 

Como exemplo de temas a serem desenvolvidos com o auxílio da sala de informática, 

está o desenvolvimento de uma horta para a educação alimentar na escola. Dessa forma, se 

utilizariam vídeos para conhecer, se escreveriam ofícios, tabelas para acompanhamento do 

plantio, pesquisa na Internet sobre educação ambiental, etc. 

A SED também afirma que possui Política de Tecnologias para a Educação 

implementada pelos Núcleos de Tecnologias Educacionais, “em constante trabalho com 

professores de diferentes regiões do Estado, capacitando e atualizando esses recursos 

humanos”. 
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5.3. Documento 3 – Proposta curricular de Santa Catarina – estudos temáticos – documento 
de 2005  
Santa Catarina, Secretaria de Estado da Educação,Ciência e Tecnologia. 
Proposta Curricular de Santa Catarina: Estudos Temáticos. Florianópolis: IOESC, 2005. – 
(ANEXO 3) 
 

O documento elaborado pela Secretaria de Estado da Educação, Ciência e Tecnologia, 

anuncia em seu prefácio, “uma nova escola para o novo mundo”. Isso indica o repensar do 

processo - de ensino-aprendizagem a partir das possibilidades oferecidas pelas novas 

tecnologias de informação e comunicação- NTIC. Fala-se de mudança de paradigmas – do 

ensino circunscrito à sala de aula com um professor detentor de todo o conhecimento para um 

processo aberto de aprendizagem, com múltiplas oportunidades de acesso pela rede mundial 

de computadores. Essa “revolução” possibilita a todas as pessoas, gerar conhecimento local. 

Mais uma vez idealizado, o processo anuncia que sua utilização permite a “reflexão crítica e 

elaborada da realidade” ao gerar inovações que melhora o mundo onde vivemos. 

O documento prenuncia a necessidade de um novo professor – não o da sala de aula 

escolástica, que protegia a ignorância do mestre medieval, mas o que deve estar preparado 

para alunos integrados às novas tecnologias, ou seja, deve considerar os saberes que eles 

trazem como ponto de partida do processo de ensino-aprendizagem. 

É esse cenário que determina um processo aberto, em que prevalece o interacionismo 

entre todos os seus agentes. “São as pessoas que aprendem individualmente; porém o esforço 

interativo de aprendizagem confere caráter social à educação”. Esse interacionismo é descrito 

como subjetivista e social: primeiro porque o conhecimento se dá por processo individual, 

segundo porque o processo de comunicação favorece o novo conhecimento. 

Assim se espera que seja a escola a partir desta proposta curricular – aberta e 

integrada. Desta forma, o currículo deve se organizar para além das disciplinas e contemplar 

outros saberes, como a educação ambiental e alimentar, a moral e a ética, valores e hábitos 

que estejam presentes na sociedade, podem melhorar a vida da comunidade, mas que ficam à 

margem da estrutura disciplinar.  

Todas essas oportunidades viriam através da inclusão digital e da ampliação da 

utilização das NTIC como meio didático – “uma obrigação ética de uma política pública de 

educação”. Anuncia-se, quase que literalmente, um admirável mundo novo. 

 
Abordagem filosófica  
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A elaboração de documentos de proposta curricular já aconteceu outras duas vezes, 

mas o documento de 2005 aponta como diferencial a preocupação de sua implantação através 

de um movimento de formação continuada de professores. A proposta se anuncia como 

fundamentada numa abordagem filosófica do materialismo histórico e dialético ao 

compreender que o ser humano é um social e histórico. Ao elaborar os conceitos de homem, 

sociedade, educação e aprendizagem, tem-se a concepção de qual tipo de homem se quer 

formar e para qual sociedade. 

O currículo, sob essa perspectiva, deixaria sua função meramente técnica para tornar-

se artefato social e cultural. Sua função social seria a de “garantir a todos, o acesso aos 

conhecimentos historicamente legitimados como importantes, para que os seres humanos 

possam conviver em sociedade e usufruir suficientemente das riquezas materiais e espirituais 

socialmente produzidas”. A questão central torna-se, então, como instrumentalizar os 

professores para que as propostas teórico-metodológicas se tornem efetivamente ações 

educativas. 

 
Alfabetização com letramento 
 

A necessidade de readequação curricular não está somente na perspectiva das novas 

tecnologias, mas também nos baixos resultados apresentados com o que se tem hoje. Dados 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB/2003) mostram que 59% dos alunos de 

4ª série têm acentuadas limitações no seu aprendizado de leitura e escritura. Estudos mostram 

que as dificuldades não são individuais, mas institucionais. O aluno que vem de uma 

diversidade cultural, lingüística e social se deparam com a tentativa escolar de padronização 

de um comportamento lingüístico até então estranho. São destacadas neste documento as 

diferenças sócio-histórico-culturais.  

O documento segue abordando teoricamente conceitos como oralidade e variação 

lingüística, oralidade e escrita, para chegar à escrita e alfabetização, em que é destacada a 

importância da interação com as mais diversas “produções gráficas”.  

Letramento e alfabetização são apresentadas como condições essenciais à inclusão 

social dos sujeitos numa sociedade contemporânea repleta de diversidade lingüística. É 

colocado no documento como desafio, preparar o aluno para as diferentes linguagens, embora 

não haja citação clara da inclusão das linguagens desenvolvidas para a rede mundial de 

computadores neste contexto. 
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Essa relação pode ser confirmada, porém, quando o documento descreve o perfil ideal 

do professor alfabetizador e, entre suas habilidades, deveria estar “valer-se das novas 

tecnologias de informação e comunicação”. 

 
Gêneros Discursivos 
 

Dentro do princípio de contextualização da alfabetização, o documento propõe que o 

ensino seja feito a partir do conceito de gêneros do discurso, de Bakhtin, fugindo da tipologia 

textual tradicional, e introduzindo textos diversificados que fazem parte do cotidiano do 

aluno, como o texto informativo, publicitário, além do literário.  

Neste sentido, entre a diversificação dos “suportes de leitura”, propõe-se o texto 

digital. A escola, segundo esta proposta, deve formar cidadãos que “dêem conta do uso dessa 

tecnologia que, utilizada como suporte pedagógico, ampliará as possibilidades de trabalho e 

inclusão social” (p. 33). Esses recursos exigem dos professores novas atitudes e 

conhecimentos para a consolidação dos valores de formação crítica e criadora. As tecnologias 

são, ao mesmo tempo, mediadoras do processo de ensino e aprendizagem e transformadora da 

prática pedagógica. 

Embora haja essa consideração em relação às NTIC, o conceito de gêneros do discurso 

ainda não contempla, nas recomendações deste documento, o virtual. Entre a diversidade 

proposta como texto didático se propõem cartazes, jogos, rótulos, jornais, revistas, etc. Mas a 

hipertextualidade do ciberespaço ainda resiste a entrar nas propostas práticas, ficando em 

nível conceitual. 

Quando se relaciona os conteúdos a serem trabalhados quanto à escrita, está presente o 

computador como ferramenta. Sugere-se, ainda, sem maiores explicações, o 

“desenvolvimento de autoria”, mas não há menção dos novos conceitos de autoria que 

provêm das noções de ciberespaço. 

 
Educação e infância 
 

O documento defende a garantia dos direitos da criança e critica um idealismo legal 

que não se aplica, tampouco é fiscalizado. Fala-se em concepção de infância, em trabalho 

infantil, e as NTIC são citadas, neste contexto, como grande avanço, mas carregada de pejo. 

Fala-se em computadores nas salas escuras dos ambientes de jogos eletrônicos virtuais em 

contraposição aos meninos pobres que carregam carrinhos de papel com a força de homens. 
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Numa abordagem claramente culturalista, fala-se em múltiplas infâncias e múltiplas 

culturas, mas essa diversidade ainda não toca as NTIC como parte do contexto dessas 

identidades e culturas. 

 
Aprender e brincar 
 

O texto critica a separação que é feita entre o brincar e o aprender para as crianças, 

tornando a segunda opção entediante e desestimulante. O texto defende a importância do jogo 

e da brincadeira no processo de ensino-aprendizagem. Vygotsky declara que o brincar 

preenche as necessidades da criança, e entende o termo necessidade não como necessidade 

física, mas uma motivação intrínseca do ser humano, como “[...] tudo aquilo que é motivo 

para a ação” (VYGOTSKY, 1996, p.121 como citado no documento). Brincar é uma atividade 

caracterizada por ações que satisfazem necessidades. 

  
A educação de zero a 12 anos 
 

Como princípio norteador da educação nesta faixa etária, se estabelece em primeiro 

lugar a necessidade da manutenção de jogos e brincadeiras no aprendizado que deve envolver 

assuntos associados à natureza, cultura, estética, ética e cidadania. Como preocupação, que 

não há documentos oficiais que falem sobre as competências do professor que vai trabalhar 

com as crianças que, a partir da mudança de legislação, passam a ingressar no ensino 

obrigatório aos seis anos. O documento recomenda, então, que as gerências regionais de 

educação, ciência e tecnologia capacitem os professores no sentido das mudanças que 

acontecem. O documento sugere a importância de se considerar a diversidade das 

manifestações infantis e seus diversos contextos, como por exemplo, diversificar suas 

vivências e trabalhar conceitos científicos para que elas tenham voz.  

É destacada, ainda, a importância da experimentação de diferentes linguagens, como a 

musical, gestual, danças, etc. 

Na linguagem literária, sugere-se a releitura e reescritura modificando o uso 

tradicional de tipologias textuais. Na linguagem matemática, explorar mais os conceitos do 

que a repetição. 

O documento fala ainda da reorganização espacial, para evitar o enfileiramento de 

crianças e carteira, num espaço que aprisiona e não liberta. Apesar desta reorganização, não se 

preconiza o fim das rotinas, importantes ao desenvolvimento infantil, mas a adequação de 

novos temas e novas práticas a essas rotinas. 
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[...] precisamos assegurar a satisfação das necessidades das crianças, devendo 
o(a) educador(a) planejar e executar atividades que valorizem a brincadeira, 
as diversas linguagens, a interação social e a organização espaço-temporal, 
redimensionando e ampliando possibilidades de vivências e experiências 
infantis. p. 63 
 

 
Educação de jovens 
 
 
 O jovem concebido por este documento é entendido dentro de sua complexidade e 

diversidade que pode decorrer da estratificação social, especificidades geracionais, relações 

étnicas, de gênero, vida no campo ou na cidade, hábitos de lazer ou de cultura. Ele tem entre 

14 e 25 anos, cursa o ensino fundamental ou médio. A juventude, então, aqui é concebida 

como período entre a infância e a autonomia. Para os autores, a escola tem responsabilidade 

pelo desenvolvimento deste último conceito. 

O documento lembra a importância da escola como espaço formador de jovens 

cidadãos ativos, não apenas produtivos, despolitizados. Também lembra as diferenças dentro 

deste grupo marcadas pelos contextos econômicos e sócio-históricos.  

Nessa perspectiva, devemos olhar o(a) jovem como ser histórico, cidadão(ã) 
pleno(a) de direitos e deveres, capaz de intervir significativamente no meio 
em que está inserido(a) cabendo à escola, como instituição formadora, 
considerar e respeitar as multifaces juvenis. p. 77 

 
 
 Em 2004, havia em Santa Catarina 268.373 estudantes no ensino fundamental de 5ª a 

8ª séries e 248.865 cursando o ensino médio. Entre eles 48,7% eram mulheres e 51,3% 

masculino no ensino fundamental. No ensino médio, esse quadro se inverteu. O documento 

acredita que a diminuição de meninos no ensino médio seja explicada pela necessidade deles 

ingressarem no mercado de trabalho mais cedo, uma antecipação da fase adulta. 

 A maioria das escolas se encontrava na zona urbana, sendo que muitos jovens da zona 

rural se deslocam diariamente para estudar nas cidades.  

Esses(as) jovens geralmente acabam assumindo os valores urbanos, 
principalmente pela especialização dos meios de comunicação, o que leva a 
colocar na agenda escolar todas as questões referentes à influência da 
indústria cultural e seus desdobramentos na formação de nossos(as) 
alunos(as). p.80 

 
 Em pesquisa com alunos de 10 regiões do estado de Santa Catarina, eles relataram 

como imaginam a escola ideal. Entre os depoimentos, manifestaram repetidamente a 



 
 

77 

necessidade de laboratórios com computadores nas escolas, com boa organização e 

professores competentes. Mas quando avaliaram suas próprias escolas, não enxergaram essas 

qualidades nelas. 

 A respeito dos professores, anseiam por profissionais alegres, receptivos, 

comprometidos com as transformações da sociedade, mas, mais uma vez, não vêem em seus 

mestres essas características. Não querem só um professor simpático, mas qualificado e 

comprometido. Eles admiram e respeitam seus professores, mas querem uma forma mais 

dialógica de ensino. 

 O documento analisa a escola como uma estrutura para a produção e reprodução da 

elite – descontextualizada da situação econômica e social do jovem e com profissionais que 

não compreendem a cultura jovem, reproduzindo e mantendo o choque geracional. 

Neste contexto, a formação social do jovem é apresentada como permeada por 

“valores capitalistas como o consumismo, o individualismo, são exemplos característicos 

dessa nova socialização que perpassa o mundo juvenil estimulado pela mídia”.  

O texto se refere à inserção da sociedade brasileira na Sociedade da Informação, com a 

multiplicação de usuários da Internet e da massiva audiência de programas de rádio e 

televisão direcionados a esse público. Esse movimento chega à escola mesmo à revelia de 

seus formadores, muitas vezes estranhos a esse processo.  

Aonde chegam os meios de comunicação de massa, não ficam intactas as 
crenças, os saberes e as lealdades. Todos os níveis culturais se 
reconfiguram, quando se produz uma volta tecnológica da magnitude da 
transmissão eletrônica de imagens e sons (p.90).  

 
O não-acompanhamento das transformações impostas pelos novos parâmetros dessa 

sociedade pode tornar a escola desinteressante, segundo esta Proposta Curricular. Para evitar 

esse afastamento entre comunidade escolar e o universo juvenil, o documento sugere a 

aproximação entre escola e família, além do repensar a formação dos professores. “O 

exercício compromissado e competente do(a) educador(a) exige uma contínua formação 

teórico-prática, capacitando-o(a) a (re)pensar sua atuação pedagógica com qualidade” (p. 94). 

Deve-se aceitar e envolver o jovem como sujeito no processo escolar.  

O ambiente escolar e o próprio currículo se adaptariam, segundo a recomendação do 

documento, a essa cultura juvenil numa forma de evitar a exclusão. A construção curricular 

deve ter efeito de sentido para o jovem, contemplar o que lhes pertence, o que faz parte de seu 

mundo para que sejam possíveis futuras construções. O currículo, portanto, não pode estar 

restrito, segundo o documento, a uma lista de conteúdos.  
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Deve estar claro para o professor que o(a) jovem desenvolve a capacidade de 
aprender quando aprende a pensar. Para isso ele(a) precisa ser estimulado(a) 
a compreender o ambiente natural e social, o sistema político, o sentido da 
conquista tecnológica, das artes e dos valores em que se fundamenta a 
sociedade, como resultado de um trabalho coletivo. (p.102) 

 
Neste sentido, toda a readequação proposta pelo documento aponta no sentido de 

preparar o jovem para a conquista da autonomia – participando não só na execução de tarefas, 

mas na elaboração e no planejamento do todo. O aparato tecnológico é recomendado não 

como instrumento que encerra nele as possibilidades de crescimento, mas como ligação ao 

mundo que o próprio jovem que freqüenta a escola faz parte. O documento recomenda o 

apoio a projetos de comunicação como jornal na escola, rádio na escola, como iniciativas que 

partam dos alunos, mas não comenta a formação do aluno para tanto. Apenas orienta que o 

educador não fique apático frente a essas possibilidades.  

Quando a Escola propicia metodologias diversificadas através das múltiplas 
tecnologias, com certeza estará oportunizando uma re-significação da 
educação, na direção de mudanças e entendimento intergeracional (p. 108). 

 
 O documento orienta, ainda, sobre a educação para o trabalho. Neste sentido, alia a 

formação tecnológica à síntese entre o conhecimento geral e o específico. Propõe-se, então, 

“uma matriz de cunho “crítico-emancipatória”, sustentada no pensamento dialético, 

atribuindo-lhe um sentido que a vincule organicamente aos interesses dos trabalhadores” 

(p.154). 

 É, então, função da escola, oferecer ao aluno conhecimento para que ele domine os 

fundamentos científicos de diferentes técnicas para ter condições de exercer criticamente as 

diferentes modalidades de trabalho. Pode-se incluir nestas habilidades que o aluno adquire, a 

visão crítica da sociedade e da mídia, uma vez compreendidos seus códigos. 

A perspectiva histórico-cultural, fundada na compreensão do homem como 
ser que se constrói permanentemente nas relações sociais, contribui para um 
entendimento mais efetivo da função social da Escola como mediadora dos 
processos de socialização, apropriação e reelaboração dos instrumentos e 
signos, conhecimentos produzidos pela humanidade, tanto de cultura geral 
quanto de cultura técnica (p.157). 

 
Toda a readequação do ambiente, currículo, formação dos professores e postura 

frente às questões juvenis pretende, no documento analisado, colocar a escola à altura dos 

novos tempos. Coloca-se como ponto de partida para os currículos e programas, o mundo 

real – a articulação entre prática e conhecimento. Propõe-se a formação de sujeitos não 

conformistas, capazes de pensar, fazer e criar com autonomia.   
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5.4. Documento 4 – SED – Secretaria de Estado da Educação e Inovação – indicadores 
educacionais – disponível em http://www.sed.rct-sc.br/ide-2004/ide_2004.htm acessado em 
24.11.2006. 
 

O Índice de Desenvolvimento da Educação – IDE 2003 foi desenvolvido com 

metodologia do PNUD/ONU que desenvolve o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH. A 

avaliação do desempenho individual de cada município foi feita com base nas metas 

estabelecidas. Ao desempenho é atribuído um valor – 1,00 é alto, melhor desempenho; 0,00 é 

baixo, pior desempenho, com parâmetros intermediários. O trabalho identifica as 

desigualdades regionais, sendo, portanto um ponto de partida e um instrumento para os 

educadores e gestores públicos formular políticas educacionais, objetivando promover o 

desenvolvimento municipal. 

Tabela 8 - Referência dos índices 

0,950 a 1,000 = alto 

0,900 a 0,949 = médio alto 

0,800 a 0,899 = médio 

0,700 a 0,799 = médio baixo 

0,000 a 0,699 = baixo 

 

Tomaremos para análise14 os dados referentes ao ensino fundamental e ensino médio, 

por estarem compreendidos na faixa de educação obrigatória por Lei no Brasil.  

Ensino Fundamental 

Quanto ao atendimento na faixa etária de 7 a 14 anos, 215 dos 293 municípios 

apresenta alto desempenho. No quesito repetência, o desempenho cai, com apenas 42 

municípios apresentando índice alto. Se somados os de desempenho alto e médio alto, o 

número se amplia a 181. O índice de abandono nas escolas catarinenses de Ensino 

Fundamental é extremamente baixo, com apenas dois municípios apresentando desempenho 

médio alto e todos os demais com alto desempenho. Os indicadores de reprovação retomam o 

                                                 
14 Análise feita preliminarmente para projeto de PIPG financiado pela Univali 
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desempenho apresentado no quesito repetência. São 40 municípios com desempenho alto, ou 

seja, baixo índice de reprovação. Por outro lado, apenas um município tem desempenho baixo 

e outros quatro, desempenho médio-baixo. Pode-se dizer que os números demonstraram um 

desempenho mediano neste quesito. 

Outro quesito de baixo desempenho em Santa Catarina no Ensino Fundamental é a 

distorção idade/série, ou seja, a adequação da idade da criança à série que freqüenta. Apenas 

um município apresenta desempenho alto, seis apresentam desempenho baixo, enquanto 68 

têm desempenho médio baixo. Estes números são conseqüências no ingresso tardio na escola 

e dos números de evasão e repetência escolar. 

A formação dos docentes também pode ser um indicador significativo para todos os 

outros. O grau de formação dos docentes é diretamente proporcional ao baixo desempenho. 

Somente um município tem alto desempenho, outros quatro têm médio alto, dez têm 

desempenho médio e todo o restante tem médio baixo e baixo desempenho. 

 

Figura 1 - Mapa do atendimento 7 a 14 
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Figura 2 - Mapa da repetência 7 a 14 

 

 

 

Figura 3 - Mapa do afastamento 7 a 14 
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Figura 4 - Mapa da reprovação 7 a 14 

 

 

 

 

Figura 5 - Mapa da distorção idade-série 7 a 14 
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Figura 6 - Grau de formação docente – Ensino Fundamental 

 

 

 

 

 As informações do Ensino Fundamental nos mapas demonstram que alguns 

importantes passos foram dados: as crianças estão na sala de aula e se mantêm lá (bom 

atendimento e baixa evasão). Mas, se a quantidade de vagas foi suprida, a qualidade do ensino 

não acompanha esse progresso (deficiência em repetência e a alta distorção série-idade), o que 

pode ser explicado, em parte, pela formação insuficiente do corpo docente, como demonstra o 

mapa acima. 

 
Ensino Médio 

 

Se o atendimento no ensino fundamental apresenta desempenho invejável, no Ensino 

Médio os números caem e se apresentam mais do que deficitários. Apenas três municípios 

apresentam desempenho alto, nove têm desempenho médio e os demais entre desempenho 

médio baixo e baixo. No total, 253 municípios têm baixo desempenho quando analisado o 

atendimento no Ensino Médio.  

Os números indicam, ainda, que dos alunos que freqüentam o Ensino Médio, a maioria 

permanece até o fim. Os números apresentam baixo índice de abandono com 243 municípios 
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apresentando desempenho alto e médio alto. Apenas um município tem baixo desempenho, ou 

seja, alto índice de abandono. Também é baixo o índice de repetência no Ensino Médio 

catarinense. São 105 municípios com alto desempenho, ou seja, pouca reprovação. Seis 

municípios têm desempenho médio baixo e um com desempenho baixo.  

Melhora, no ensino médio, as condições a respeito da formação dos docentes. Em 63 

municípios, os números indicam desempenho alto ou médio alto. São 70 municípios com 

desempenho médio baixo e outros 93 com desempenho baixo, o que indica ainda a 

necessidade de investimento na formação do professor, além de maior exigência na sua 

contratação.  

 

Figura 7 - Mapa de atendimento Ensino Médio  
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Figura 8 - Mapa de abandono Ensino Médio 

 

 

 

Figura 9 - Repetência no Ensino Médio 
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Figura 10 - Docente com curso superior no Ensino Médio 

 

 

 

 

 Os mapas acima apontam que o maior obstáculo no Ensino Médio ainda é o 

atendimento, baixo em todas as regiões do estado. Esse dado acaba comprometendo todos os 

demais, já que se tornam irreais em relação ao universo de jovens na idade de cursar o Ensino 

Médio. O que se observa em Santa Catarina é o investimento em transporte escolar para 

deslocar alunos de um município a outro.
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5.5. Documento 5 – Parecer sobre a Lei sobre formação de docentes em Ensino Médio -   
(ANEXO 4) 
 

O parecer da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação abre 

com citação de Paulo Freire a respeito da formação dos professores e o exercício da cidadania 

plena na sociedade contemporânea. O parecer ressalta os paradoxos da educação brasileira: 

95% das crianças e jovens de 7 a 14 anos nas salas de aula, mas milhões de brasileiros 

analfabetos, além dos altíssimos índices de evasão e repetência. Enquanto a humanidade já 

produziu tecnologias de ponta, o Brasil ainda não cumpriu a meta de universalização do 

ensino fundamental.  

Por outro lado, o documento relata uma “redescoberta” do valor da escola e do 

professor, sem a tradicional descontextualização, ressignificando social e culturalmente o 

papel da educação escolarizada. 

“Neste particular, delineia-se um significado social para o uso de novas 
tecnologias e múltiplas linguagens, tendo em vista um trabalho conjunto e 
solidário, com benefícios para comunidades locais, regionais, nacionais e 
intercontinentais. Numa cultura que cresce em redes de conhecimento e em 
relações de escala global, numa mídia em que verdades e mentiras se 
encontram justapostas, o discernimento de conhecimentos e valores não 
prescinde do mestre, um mestre distinto, afeito também a uma nova cultura, 
a fim de desfazer equívocos e ressaltar informações pertinentes” (p.6) 

 
 O parecer mostra um professor intelectual, condutor desse processo, não mais um 

executor. Na busca da cidadania plena e da formação de cidadãos autônomos, também o 

professor é retratado como profissional dotado desta capacidade. Deve, segundo o parecer, 

conduzir sua própria formação e se tornar sujeito de sua própria valorização. Mas é um 

professor que não deve se isolar, deve agir de forma articulada com as famílias e a 

comunidade. Dessa forma, essa redescoberta do professor. 

retira o processo de escolarização do isolamento social e da responsabilidade 
individual , insistindo da dimensão coletiva do trabalho pedagógico e no 
caráter democrático de sues propósitos, se sua execução e avaliação (p.5). 

 
 A integração proposta valoriza o professor que deve estar preparado para um mundo 

tecnológico onde a realidade é diferente do que se apresentava anteriormente. O documento 

aqui reconhece a Sociedade da Informação como um contexto a se adaptar para que 

professores preparem melhor seus alunos.  

Numa cultura que cresce em redes de conhecimento e em relações de escala 
global, numa mídia em que verdades e mentiras se encontram justapostas, o 
discernimento de conhecimentos e valores não prescinde do mestre, um 
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mestre distinto, afeito também a uma nova cultura, a fim de desfazer 
equívocos e ressaltar informações pertinentes( p.6). 

 
 Note-se que a citação à mídia e ao mundo globalizado coloca o professor num papel de 

guia do aluno para compreender o mundo midiatizado: de certa forma, faz referência a um 

educomunicador. Esse papel de planejador e pensador da educação (contra o mero executor 

como era concebido) está previsto na LDBEN que prevê sua participação na elaboração da 

proposta pedagógica e tempo remunerado para avaliar o trabalho pedagógico. 

 Esse novo professor tem uma dupla exigência: contribuir para a produção de 

conhecimentos que favoreçam as leituras e as mudanças da realidade e assegurar o direito de 

aprender na medida em que, estimulado, o aluno possa gerar mais conhecimento e, talvez, 

ensinar no futuro. Ao invés de transferir conhecimento, pensar nesse ato como um ensinar e 

aprender contínuo e complexo. 

 A Associação Nacional de Pós-Graduação em Educação (ANPED) é citada como 

instância que exige que a qualidade da formação docente e a valorização da carreira devem 

ser consideradas políticas públicas educacionais. Essa relação também estabelecemos 

anteriormente nos mapas catarinenses, em que a formação docente estava diretamente ligada 

ao baixo desempenho escolar. 

 O mapa de outras regiões quanto à formação docente é um retrato semelhante ao 

catarinense, mas ainda mais preocupante. 

Fundamental Médio Superior Total 

Sem licenciatura 

Nível de 

Formação Incompleto Completo Com 

magistério 

Sem 

magistério 

Com 

licenciatura Com 

magistério 

Sem 

magistério 

 

Norte 13.911 15.211 46.369 2.967 1.684 233 75 80.450 

Nordeste 60.765 38.417 189.255 9.672 20.365 2.429 503 321.406 

Centro- 

Oeste 

2.584 3.938 31.626 2.317 12.389 1.182 203 54.239 

Total 77.260 57.566 267.250 14.956 34.438 3.844 781 456.095 

Fonte: MEC/INEP/SEEC 

 

 Há um paradoxo implícito nessa relação de quantidade e qualidade do ensino 

escolarizado. O Ensino Médio é também a primeira instância de formação docente, através do 

curso de Magistério ou Normal. As diretrizes curriculares propõem a formação de professores 

“autônomos e solidários, capazes de identificar problemas que se colocam no cotidiano 

escolar, [...] as transformações por que passam as sociedades, deverão analisar as 
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conseqüências dos novos paradigmas do conhecer” (p.21). Há espaço, portanto, na realidade 

escolar e nas políticas públicas nacionais para um novo profissional, fruto de intersecções 

entre educação e comunicação. 
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5.6. Documento 6 – Parecer do CNE que avalia as Diretrizes curriculares nacionais para o 
Ensino Médio – relatora: Conselheira Guiomar Namo de Mello 
http://portal.mec.gov.br/seb/index.php?option=content&task=view&id=187&Itemid=233 
acessado em –01.12.2006 . – (ANEXO 5) 
 

Este parecer do Conselho Nacional de Educação a respeito das diretrizes curriculares 

para o Ensino Médio é uma proposta de organização nacional e de regulamentação da base 

curricular nacional. O documento foi elaborado de forma colaborativa com a consulta a várias 

entidades governamentais e não-governamentais. 

Na Lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, dá à União a 

incumbência de assegurar uma formação básica comum ao orientar sobre o currículo e seus 

conteúdos mínimos. É diretriz no sentido de caminho apontado, mas anuncia a garantia de 

flexibilidade como liberdade de escolha. 

O documento relata que o Brasil deve superar a exclusão da juventude a respeito do 

Ensino Médio, que tradicionalmente foi conduzido como uma preparação ao Ensino Superior. 

Na lógica descrita, os poucos que conseguiam chegar ao Ensino Médio se preparavam para a 

outra etapa. Na nova visão anunciada, o objetivo é completar a formação pessoal e 

profissional. O que era obrigação legal passa a ser visto como pleno direito à cidadania. 

O documento afirma que a continuidade dos estudos poderá ser conseqüência do 

aumento “lento, mas contínuo” do ingresso no ensino médio, a heterogeneidade social dos 

ingressantes e da diminuição da idade dos que cursam.  

De 1985 a 1994 esse crescimento foi em média de mais de 100%, enquanto no 
ensino fundamental foi de 30% [...]No mesmo período (85 a 94) a matrícula 
privada, que na década anterior havia crescido 33%, apresentou um aumento 
de apenas 21% (p.8) 

 

 Para a parecerista, ajustes no Ensino Fundamental também auxiliarão a aumentar esse 

ingresso no Ensino Médio. Atualmente, a média de alunos costuma passar 11 e não oito anos 

no Ensino Fundamental. Outro fator é o crescimento demográfico dessa clientela que, na 

época do parecer, tinha uma estimativa de crescimento em 3 milhões de brasileiros, a 

chamada “onda adolescente” que o país viveu até o final do século passado e primeiros 

momentos desse em que vivemos. O anunciado envelhecimento da população brasileira 

estabiliza o número de cidadãos a serem atendidos no Ensino Médio. 

 Em 1998, menos de 50% da população brasileira entre 15 a 17 anos estava matriculada 

na escola e, dos que estavam matriculados, metade ainda no Ensino Fundamental. A taxa é 
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preocupante por si só, mas sua comparação com vizinhos (Uruguai, 81%) e com países dos 

chamados Tigres Asiáticos (90%) deixa os dados com tom mais grave. Como causas, o 

documento anuncia décadas de exclusão social e ainda: 

A falta de vagas no ensino médio público; a segmentação por qualidade, 
aguda no setor privado, mas presente também no público; o aumento da 
repetência e da evasão que estão acompanhando o crescimento da matrícula 
gratuita no ensino médio alertam para o fato de que a extensão desse ensino 
a um número maior e muito mais diversificado de alunos será uma tarefa 
tecnicamente complexa e politicamente conflitiva. 

  

É neste momento da vida do jovem que se cobra um destino social: a formação para o 

trabalho, a permanência nos estudos com vistas a uma melhor posição ou a exclusão total têm 

sido as poucas alternativas, nem sempre de livre escolha. 

 

Bases legais   

 A Constituição de 1988 conferiu aos cidadãos brasileiros o direito ao Ensino Médio 

gratuito ao destacar no inciso II do artigo 208 “a progressiva extensão da obrigatoriedade e 

gratuidade ao ensino médio”.  

 Na LDB, em seus artigos 35 e 36, ficam estabelecidas suas finalidades e diretrizes. É 

aqui que o parecer se refere à educação científica e tecnológica pela primeira vez, bem como a 

necessidade de uma educação para a autonomia. No artigo 35, que estabelece as finalidades 

do Ensino Médio, e no 36, que dispõe sobre as diretrizes curriculares do mesmo, está descrito: 

Artigo 35 – O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades:  
I. a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  
II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV. a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 
 
Artigo 36 – O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I 
deste 
capítulo e as seguintes diretrizes: 
I. destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da 
ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da 
sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de 
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania;  
II. adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa 
dos estudantes; 
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III. será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 
obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter 
optativo dentro das disponibilidades da instituição. 
Parágrafo primeiro – Os conteúdos, as metodologias e as formas de 
avaliação serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o 
educando demonstre: 
I. domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a 
produção 
moderna; 
II. conhecimento das formas contemporâneas de linguagem; 
III. domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao 
exercício da cidadania. 
Parágrafo segundo – O ensino médio, atendida a formação geral do 
educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas. 
Parágrafo terceiro – Os cursos de ensino médio terão equivalência legal e 
habilitarão ao prosseguimento de estudos. 
Parágrafo quarto – A preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a 
habilitação profissional, poderão ser desenvolvidas nos próprios 
estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições 
especializadas em educação profissional.  (p. 13) 

 
 A lei, portanto, e, por conseqüência o parecer aqui analisado, entendem o Ensino 

Médio como consolidação do aprendizado do Ensino Fundamental e, ainda, a preparação para 

o trabalho. É neste sentido que a educação científica e o direcionamento para o mundo 

tecnológico se inserem na visão de documentos públicos como este. A tecnologia é vista ainda 

como simples ferramenta de trabalho, uma necessidade de atualização para que o ensino 

escolar não se mostre anacrônico frente às ferramentas de trabalho contemporâneas. O parecer 

entende essa necessidade frente à transformação desta etapa educacional no mundo: 

A facilidade de acessar, selecionar e processar informações está permitindo 
descobrir novas fronteiras do conhecimento nas quais este se revela cada 
vez mais integrado. Integradas são também as competências e habilidades 
requeridas por uma organização da produção na qual criatividade, 
autonomia e capacidade de solucionar problemas serão cada vez mais 
importantes, comparadas à repetição de tarefas rotineiras (p. 15). 

 

 Mas, logo adiante, revela, em entrelinhas, uma visão um tanto negativa frente a essa 

nova realidade informacional, colocando na educação formal a “esperança” de reversão desse 

processo: 

A reposição do humanismo nas reformas do ensino médio deve ser 
entendida então como busca de saídas para possíveis efeitos negativos do 
pós industrialismo. Diante da fragmentação gerada pela quantidade e 
velocidade da informação, é para a educação que se voltam as esperanças de 
preservar a integridade pessoal e estimular a solidariedade  [...] Diante da 
violência, do desemprego e da vertiginosa substituição tecnológica, 
revigoram-se as aspirações de que a escola, especialmente a média, 
contribua para a aprendizagem de competências de caráter geral, visando a 
constituição de pessoas mais aptas a assimilar mudanças, mais autônomas 
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em suas escolhas, mais solidárias, que acolham e respeitem as diferenças, 
pratiquem a solidariedade e superem a segmentação social.  (p.17). 

  

 Fica marcada a visão da escola como redentora de um processo que elimina a 

autonomia do cidadão, ou seja, a visão da Sociedade da Informação como um processo em 

que o computador e outros aparatos tecnológicos roubam o emprego e o pensamento 

autônomo do homem que perde as referências frente às novas máquinas. O documento ainda 

não toca na tecnologia da informação como uma nova realidade a ser decifrada também na 

escola – prefere deixar para a educação escolar formal a tarefa inglória de enfrentá-la. Isso 

está claro na maneira como os documentos públicos se referem ao uso da tecnologia: um mal 

necessário, uma realidade a ser aceita, mesmo em discordância. 

 A preocupação com a visão de mundo que o aluno egresso do Ensino Médio terá é 

manifesta ainda quando o documento trata das abordagens éticas, estéticas e políticas do 

currículo. É neste momento que se fala em uma estética da sensibilidade, em que se critica a 

“crítica à vulgarização da pessoa; às formas estereotipadas e reducionistas de expressar a 

realidade; às manifestações que banalizam os afetos e brutalizam as relações pessoais” (p.22).  

 A política da igualdade que deve pautar o Ensino Médio é descrita como uma “forma 

contemporânea de lidar com o privado e o público” (p.23). A igualdade na Sociedade da 

Informação ganha status de valor público, deixa de ser um assunto de interesse de governos 

ou do Estado. O fim maior de todas as recomendações curriculares referentes a esse período 

de aprendizado é sempre a autonomia: “Âmbito privilegiado do aprender a ser como a estética 

é o âmbito do aprender a fazer e a política do aprender a conhecer e conviver23, a ética da 

identidade tem como fim mais importante a autonomia” (p.25). 

 

Diretrizes para a qualidade  

 Identidade, diversidade e autonomia são os primeiros princípios descritos no parecer 

que estabelece as diretrizes curriculares para que se garanta qualidade ao Ensino Médio. Essa 

é a tentativa de estabelecer qualidade sem padronização, ou seja, respeitando as características 

de cada comunidade envolvida nos ambientes escolares.  

 Mas, identidade aqui também é anunciada como uma necessidade de que o Ensino 

Médio ganhe personalidade própria, deixando de ser mera extensão do Fundamental ou 

preparação para a Universidade. 

 Autonomia, neste parecer, é condicionada à formação de professores: é a atuação 

autônoma deles que garantiria autonomia à escola e, conseqüentemente, aos alunos. A 
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educação geral que deve ser a base deste período, inclui recomendações de que o aluno 

compreenda os “fundamentos científico-tecnológicos do processo produtivo” (p.35), 

relacionando esse tipo de relação somente à formação para o mundo do trabalho. 

 De certa forma, vez ou outra o documento reconhece a necessidade de formar o aluno 

para uma sociedade em que a informação é matéria-prima e não apenas para o momento do 

trabalho. É o caso dos trechos em que revê a necessidade de um ensino interdisciplinar e 

contextualizado.  

O tratamento contextualizado do conhecimento é o recurso que a escola tem 
para retirar o aluno da condição de espectador passivo. Se bem trabalhado 
permite que, ao longo da transposição didática, o conteúdo do ensino 
provoque aprendizagens significativas que mobilizam o aluno e 
estabeleçam entre ele e o objeto do conhecimento uma relação de 
reciprocidade (p.41). 

 
 Mas, logo adiante, esse tratamento é restrito ao âmbito do trabalho, “contexto mais 

importante da experiência curricular no Ensino Médio” (p.42). Outras formar de 

contextualização dizem respeito, nesta visão, somente à “compreensão do mundo”, como o 

funcionamento do próprio corpo ou a relação da química com nosso cotidiano. A 

contextualização que permitiria a compreensão da realidade ainda não toca um mundo 

construído por artifícios midiáticos, apenas forjado socialmente.  

 

Base comum e diversificada  

 Ao contrário do que os documentos catarinenses anunciam, o parecer do Conselho 

Nacional de Educação ressalta que os valores de interdisciplinaridade e contextualização 

devem pautar tanto a parte comum quanto a diversificada do currículo de Ensino Médio. A 

parte diversificada, que pode ser desenvolvida através de projetos e não necessita da 

formalidade disciplinar, pode ocupar no máximo 25% da carga horária oferecida. Da mesma 

forma a educação para o trabalho, que não pode substituir a formação geral. 

 O currículo proposto é reconhecido como insuficiente para dar conta de todas as 

recomendações feitas publicamente:  

Será portanto na proposta pedagógica e na qualidade do protagonismo 
docente que a interdisciplinaridade e contextualização ganharão significado 
prático pois, por homologia, deve-se dizer que o conhecimento desses dois 
conceitos é necessário mas não suficiente (p.57). 

 
 Se no Ensino Fundamental a tecnologia chega como necessidade de alfabetização, ou 

seja, uma iniciação para as necessidades do dia-a-dia (como o uso de “cartões magnéticos 

(p.60)”), no Ensino Médio ela é anunciada como a conexão entre conhecimento e suas 
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aplicações. Pela primeira vez os recursos de comunicação são citados como exemplos 

adicionais, mas ainda na preparação básica para o trabalho. As tecnologias da informação e da 

comunicação não são vistas exatamente como uma linguagem em si, mas como ferramentas 

de expressão de outras linguagens, quando o parecer diz que o educando deverá: 

• Entender os princípios das tecnologias da comunicação e da 
informação, associá-las aos conhecimentos científicos, às linguagens que 
lhe dão suporte e aos problemas que se propõem solucionar. 
• Entender a natureza das tecnologias da informação como integração 
de diferentes meios de comunicação, linguagens e códigos bem como a 
função integradora que elas estão exercem na sua relação com as demais 
tecnologias. 
• Entender o impacto das tecnologias da comunicação e da informação 
na sua vida, nos processos de produção, no desenvolvimento do 
conhecimento e na vida social. 
• Aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no 
trabalho e em outros contextos relevantes para sua vida. (p. 61). 

 
 

É necessário, talvez, um caminho maior gestores e formuladores de políticas para a 

educação brasileira e define seus rumos, possa considerá-la de forma mais atualizada, 

encarando a tecnologia não como ferramenta de trabalho, mas como contexto social, e ainda 

como processo:de evolução, de desenvolvimento, de integração. 
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6. Um caminho a percorrer 
 
 
 O exame dos documentos públicos selecionados pretendia nesta pesquisa, como já 

afirmamos, buscar pistas da visão que os gestores da educação brasileira e catarinense têm a 

respeito das Novas Tecnologias de Informação e Comunicação e de sua relação com a 

sociedade. São todos documentos que analisam a realidade escolar, firmam posicionamentos 

sobre a lei e seu cumprimento, e ainda propõem diretrizes para a organização pedagógica das 

escolas. 

 Nesta busca, foram procuradas todas as menções feitas à mídia, mesmo que na mais 

sutil referência, ainda que numa palavra relacionada. Comunicação, tecnologia, sociedade em 

rede foram menções encontradas nas análises. A cada menção, procurou-se os 

posicionamentos dos autores, suas percepções aparentes ou implícitas em relação à mídia e à 

formação escolar para sua leitura. 

 Nas orientações que os documentos dão para que as escolas se estruturem em 

currículo, disciplinas e na sua própria organização, os achados foram, talvez, um prenúncio de 

um bom começo – os primeiros passos de um longo caminho. Tanto em nível regional quanto 

nacional, há clareza quanto à inserção irreversível da sociedade na rede de informações. 

Todos impelem os gestores educacionais a aceitar a realidade que já faz parte da vida dos 

alunos.  

 É o caso da Proposta Curricular Catarinense (documento 3) por exemplo, que anuncia 

“uma nova escola para um novo mundo”, reconhece mudanças de paradigmas e se propõe a 

repensar o processo educacional a partir das novas oportunidades geradas pela sociedade em 

rede. 

 Também se dá o mesmo em documentos de âmbito nacional, como o parecer da 

Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação sobre a Lei de formação de 

docentes (documento 5), no qual se relata uma “redescoberta” do valor da escola e do 

professor e sua ressignificação, dessa vez de forma contextualizada. Também no parecer 

sobre as diretrizes curriculares, está reafirmada a necessidade de adaptação e o 

reconhecimento de que em muitos outros países a realidade já é outra. 

 Esse reconhecimento, porém, numa visão geral, beira a formalidade quando essas 

afirmações são comparadas com as recomendações práticas feitas para a elaboração de 

projetos pedagógicos e currículos escolares. O que parece é que se reconhece a realidade por 

não haver outra saída, mas a resistência velada se mostra na sua ausência em recomendações 

curriculares. 
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 O mesmo se dá em outros documentos (como as diretrizes curriculares para o Ensino 

Médio, documento 6) em que a tecnologia e as comunicações são referidas apenas como 

ferramentas, ora para a inserção no mundo do trabalho, ora para auxiliar outras disciplinas 

como recurso pedagógico. 

 A ausência de recomendações explícitas sobre educar para a mídia talvez seja fruto da 

própria visão controversa que a maioria dos gestores educacionais demonstrou ter sobre ela. 

Quem decide os rumos da educação faz parte de uma geração que viu a mídia massiva nascer 

e, portanto, não foi educado para lê-la criticamente. Como o resto da sociedade, divide o 

mundo entre os que têm ojeriza à ação da mídia e entre os que a adoram à toda prova. Mais 

uma vez cabe lembrar as idéias de Umberto Eco (1991) que fez a mesma divisão para mostrar 

como o mundo se dividia em relação ao impacto da tecnologia em nossas vidas. 

 Como os documentos públicos se referem à necessidade de educar para a alfabetização 

e leitura crítica da mídia? Para esta pergunta, feita no início desta dissertação, a resposta é 

complexa. As referências são tímidas em quantidade e muitas vezes mais uma declaração de 

guerra à mídia do que uma proposta de inclusão nas propostas curriculares.  

 Mas, a menor manifestação que seja em relação a esta necessidade é base sólida para 

um caminho de pedras a ser percorrido. Para vencer resistências e adequar o que se 

estabilizou durante séculos, é preciso tempo e trabalho. O saber professoral, instituição sólida 

herdada da sociedade moderna, não pode se desfazer em pó para que suba a um novo altar, 

um novo professor. Desta forma, nenhuma conquista seria feita. 

 Não se trata de retirar pedras, mas acomodar o caminho. As resistências têm o peso de 

interesses corporativos empresariais e profissionais, entre outros. A quem caberá a tarefa de 

educar na sociedade em rede e para a sociedade em rede? 

 Preferimos ficar com as apostas de que um novo profissional na intersecção entre 

educação e comunicação deva assumir o desafio, conforme Soares (1999) já arriscou. Para 

alcançar os ideais de autonomia que são uma constante nos documentos analisados, as idéias 

de Soares (1984, p. 9) podem ser as respostas: 

Conhecer melhor a televisão, a rádio, as histórias em quadrinhos, as 
fotonovelas, os filmes, as revistas e os jornais pode significar maior 
independência na hora de formular juízos de valor que incidam diretamente 
na forma de agir de cada indivíduo, como pessoa ou como profissional, e de 
cada grupo como célula-motora do desenvolvimento da coletividade. 
 

 A interdependência entre autonomia, independência e pensamento crítico é inevitável 

e a mídia pode representar uma área de intersecção entre esses conceitos. São as estruturas de 

conhecimento que Potter (2005) considera condicionais para a leitura autônoma da mídia. 
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 Para que as diretrizes curriculares nacionais e estaduais contemplem a 

Educomunicação como recomendação curricular e disciplinar, é necessário o investimento 

nesse novo campo em todas as instâncias, a adoção de uma pedagogia midiática, como 

afirmou Gaia (2001). Dessa forma, se direciona o poder dos textos da mídia, são respeitados 

os PCN (1998, p.19) no que dizem que se deve “preparar crianças e jovens para as 

possibilidades de participação política e social”; e se atende até as aspirações atuais de quem 

pensa a educação. 

Ao preparar o aluno para projetos comuns, a escola prepara-o também para 
o mundo do trabalho, onde as interdependências são, muitas vezes, 
inevitáveis. Além disso, ao estimular nele a tomada de posição diante dos 
fatos e faze-lo expor suas opiniões diante do grupo, é possível iniciar um 
trabalho que se proponha preparar os alunos autônomos e independentes, 
conscientes de sua cidadania (GAIA, 2001, p.43). 

 

A autora ainda sustenta que para tanto, a valorização e formação do professor é 

fundamental. Se as políticas educacionais não podem perder o aluno de vista, também deve 

contemplar o educador como parte importante do processo.  

É o que já foi experimentado no estado de São Paulo, onde Universidade, poder 

público e escolas se uniram no projeto Educom.rádio.  O Núcleo de Comunicação e Educação 

da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (NCE/ECA/USP) em 

conjunto com a Prefeitura da cidade de São Paulo, atuou entre 2001 e 2004 em 455 escolas de 

Ensino Fundamental.  

O projeto trabalhou com a formação de professores e alunos para o uso de práticas da 

Educomunicação através do uso do rádio. Durante três anos e meio, foram realizados 

workshops sobre produção radiofônica e exercícios práticos com produção semanal 

disponibilizada por rádio e pela Internet15. Ao final do período, 11.375 educomunicadores 

foram formados. 

Atualmente, o grupo elabora proposta de inclusão da Educomunicação como 

disciplina nas escolas para que se avance na idéia de colocar o poder da mídia nas mãos da 

sociedade, a criação de um quinto poder como citou Ramonet.  

Nas palavras de Kaplún (1998, p.220), “y es que dime qué comunicación practicas y te 

diré qué educación propugnas”, ou, diga-me que comunicação praticas, e te direi que Educação 

propões. Se o objetivo for o de moldar pessoas e comportamentos, a opção será a comunicação-

monólogo, de emissores a ouvintes; mas, ao contrário, se a Educação estiver dirigida a formar 

sujeitos autônomos, críticos e criativos e cidadãos participantes de uma sociedade democrática, a 

                                                 
15 http://www.usp.br/educomradio/ e http://www.usp.br/nce/  
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escolha será a comunicação-diálogo que, ao invés de entronizar emissores, potencialize 

interlocutores. 

Fica ao final desta pesquisa a sensação de que se deve avançar rapidamente e que é 

papel de instituições que formam educadores e comunicadores, aumentar essa área de 

intersecção. Talvez, fruto desse período de trabalho, se inicie o estudo de conteúdo disciplinar 

a ser proposto às instâncias públicas: a disciplina de Educomunicação. 

Elaborado de forma colaborativa, que chegue às escolas com a intenção de unir 

professores, alunos e toda a sua comunidade envolvida na tarefa de não apenas ler a mídia 

com autonomia, mas de exercer o poder que, como diz a lei, emana do povo e em nome dele 

deve ser exercido. Que essa asserção seja mais do que uma formalidade. 
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