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APRESENTAÇÃO 

 
 
 
O SENACEM 2011 - Seminário Nacional do Ensino Médio: História, Mobilização, 

Perspectivas, surgiu com a pretensão de discutir as políticas governamentais do 
Ministério da Educação para o ensino médio e seus reflexos na escola, enfatizando as 
pesquisas desenvolvidas nas escolas públicas de ensino médio do Oeste Potiguar, através 
do Grupo de Estudos e Pesquisas em Estado, Educação e Sociedade (GEPEES), da 
Faculdade de Educação (FE), da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), 
e as pesquisas realizadas em outras instituições do estado, como a Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN), a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), o 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 
Contudo, a proximidade com as pesquisas de outras universidade do Nordeste, 
notadamente a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) e Universidade Federal do Ceará (UFC), nos encaminhou para uma 
ampliação da proposta original. Essa ampliação ocorreu também por transcender os 
limites imediatos da Universidade e dialogar com o sistema estadual de ensino na figura 
da Secretaria de Educação do Estado do RN (SEEC-RN). 

O evento destina-se a estudantes de graduação, estudantes de pós-graduação, 
professores universitários, professores da rede estadual de ensino, gestores das escolas 
de ensino médio e das secretarias estaduais de educação e aos demais interessados em 
debater a temática.  Diante das múltiplas perspectivas que emanam do tema proposto os 
debates foram organizados em Grupos de Discussão (GD) para apresentações em 
formato de Comunicação Oral. Em paralelo foram oferecidos 14 minicursos sobre os mais 
diversos temas de interesse. 

O SENACEM 2011 configurou-se, como um momento de aglutinar pesquisadores 
de diversas trajetórias acadêmicas, predominantemente do Nordeste, mas com trânsito 
intelectual pelas diversas regiões brasileiras, tendo como foco a necessária relação  com o 
cotidiano escolar e com os docentes que ali atuam. 

 
 

Comissão Organizadora 
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PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM)  
E A EDUCAÇÃO POPULAR NA CIDADE DE CARAÚBAS/RN 

 
 

 Antônio Lucivan de Sales1 
Marcos Antonio Rodrigues2 

Jean Mac Cole Tavares Santos3 
 
 
RESUMO 
 
O texto discute as ideias da educação Popular no Programa Nacional de Inclusão de 
Jovens, o PROJOVEM, na cidade de Caraúbas. A metodologia foi entrevista com alguns 
profissionais do programa, além de leituras de textos sobre o assunto abordado pautado 
no grande interesse de pesquisar se a educação popular é empregada em programas 
sociais. Além de contribuir para nossa formação acadêmica como futuros profissionais 
atuantes nestes campos educacionais. Na pesquisa serão analisadas os varios tipos de 
educação; assim como a educação, educação tradicional, educação popular e da 
educação popular na perspectiva freiriana sendo que nesta última há uma maior ênfase. 
 
Palavras-chave: educação,educação tradicional, educação popular, educação popular na 
perspectiva freiriana. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Esta comunicação discute as idéias da educação Popular no Programa Nacional 

de Inclusão de Jovens, o PROJOVEM, implementado no Centro de Referência da 

Assistência Social (CRAS), localizado no centro da cidade de Caraúbas- RN. A motivação 

para esta pesquisa partiu de discussões em sala de aula balizadas por textos de Educação 

Popular na perspectiva freiriana. Desta feita, tomamos como ferramenta de pesquisa uma 

entrevista com alguns profissionais do programa Projovem. Além disso, foi pautado no 

grande interesse de pesquisar se a educação popular é empregada em programas sociais, 

por se tratar do foco principal do artigo, além de contribuir para nossa formação 

acadêmica como futuros profissionais atuantes nestes campos educacionais. 

Para a pesquisa, serão analisadas as abordagens educativas existentes no 

cotidiano do programa em estudo o Projovem, uma pequena explanação sobre os tipos 

                                                           
1
 Graduando do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte do Núcleo 

Avançado de Educação Superior de Caraúbas, e-mail:  toinho_sales_@hotmail.com . 
2
 Graduando do curso de pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte do Núcleo 

Avançado de Educação Superior de Caraúbas, e-mail: marcosantonioamigo@hotmail.com . 
3
 Professor do Departamento de Educação e Orientador deste artigo, e-mail: maccolle@hotmail.com . 

mailto:toinho_sales_@hotmail.com
mailto:marcosantonioamigo@hotmail.com
mailto:maccolle@hotmail.com
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de educação distinguidas em educação tradicional, educação popular e da educação 

popular na perspectiva freiriana. A educação popular freiriana é colocada com mais 

ênfase, pois é vista como um tipo de educação mais participativa, igualitária e libertadora. 

Esse tipo de educação é a mais adequada por se tratar de um ensino com mais chances 

para todos que queiram ter acesso a uma instrução com maiores oportunidades e será 

comparada com as demais levando em consideração cada tipo de especificidade que cada 

uma tem em seu conteúdo metodológico. 

Freire (2002), sempre prega por uma educação humanitária com espaços para 

atividades (palestras sobre a importância da prevenção e não usar drogas, além de 

atividades esportivas), onde possa adquirir conhecimento através do professor que gosta 

do que faz, defende também uma educação que da oportunidade a todos, assim numa 

educação popular. 

No programa social em foco, o ensino transmitido segundo nossa observação, 

não se encaixa no perfil de educação popular freiriana, pois o que foi averiguado durante 

o tempo em que estivemos no local da pesquisa, foram apenas conversas paralelas sem 

sentido para a educação. Com práticas irrelevantes, sem sentido educacional e sem 

objetivos didáticos, os profissionais atuantes no Projovem perdem grandes 

oportunidades de dialogar sobre temas sociais relevantes para a vida dos jovens 

beneficiados pelo programa não valorizando a sua importância. 

A seriedade desse campo de pesquisa é perceber como é grandioso o trabalho 

desses profissionais que atuam no Programa, é através deles que se transformam jovens 

que em certos casos são irreversíveis, mas com toda sua força e amor eles conseguem 

transformá-los em cidadãos, capazes de atuar na sociedade com dignidade e ter a 

capacidade de ser um grande profissional em sua carreira no futuro. Com destaca Sposito 

e Carrano (2003): 

 
Vive-se a simultaneidade de tempos no debate sobre a juventude, o que faz a 
convivência, muitas vezes dentro de um mesmo aparelho de Estado, de 
orientações tais como as dirigidas ao controle social do tempo juvenil, à 
formação de mão-de-obra e também as que aspiram à realização dos jovens 
como sujeitos de direitos (p. 18). 
 

Sendo assim, fica evidente que os debates sobre a juventude não é para 

melhorar a visão crítica dos indivíduos, mas sim para mantê-los como “fantoches” do 

sistema político, sendo desta maneira mais fácil de mascarar a realidade. 
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Este artigo está dividido em uma introdução onde apresentaremos nosso 

trabalho, em seguida temos a análise teórica com as definições de educações, entre elas a 

educação, a educação tradicional a popular e a popular freiriana em seguida falará do 

local da pesquisa e por fim será feita as considerações finais onde apresentaremos as 

questões relativas aos objetivos da pesquisa e falar o que trouxe para cada um de nós 

esse trabalho, o que contribuiu para nossa formação acadêmica. 

 

ANÁLISE TEÓRICA 

 

Para melhor compreendermos as possibilidades de ensino determinadas em 

Educação tradicional, Educação popular e Educação popular freiriana. Partiremos 

discutindo, assim, num primeiro momento, a educação. Segundo Brandão (1986), os 

educadores pensam a educação em domínios restritos: a universidade, o ensino 

fundamental, o ensino médio, a alfabetização, a educação de jovens e adultos. Sendo 

assim a educação acaba por tomar domínios limitados determinados socialmente quando 

deveriam atender às necessidades do contexto do cotidiano do aluno, enfim da cultura 

do educando. A educação não deve se restringir apenas ao sistema regular de ensino, 

pois se educa em qualquer lugar. 

 
A educação está em, todos os lugares e no ensino de todos os saberes. Assim 
não existe modelo de educação, a escola não é o único lugar onde ela ocorre e 
nem muito menos o professor é seu único agente. Existem inúmeras educações 
e cada uma atende a sociedade em que ocorre, pois é a forma de reprodução 
dos saberes que compõe uma cultura, portanto, a educação de uma sociedade 
tem identidade própria.  
(BRANDÃO,1995).     

 
Como o autor cita, educação não se faz apenas em instituições e de maneira 

sistematizada,tudo o que aprendemos em uma determinada cultura, os ensinamentos no 

dia a dia são espelhos de um aprendizado adquirido de maneira que faça parte das 

necessidades do indivíduo em uma sociedade. 

Agora falaremos sobre a educação popular, no entanto é necessário repensar a 

educação. A educação quando é vista no panorama social é a condição da permanente 

recriação da própria cultura sendo, por isso, a razão da dominação da cultura. Já no 
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panorama individual, a educação é a condição de criação do indivíduo e a relação de saber 

das trocas entre pessoas. Segundo Freire: 

 
... educação é uma resposta da finitude da infinitude, a educação é possível para 
o homem, por que este é inacabado e sabe-se inacabado. Isto o leva à sua 
perfeição. A educação, portanto, implica uma busca realizada por um sujeito de 
sua própria educação. Não pode ser o objeto dela. Por isso, ninguém educa 
ninguém ( 1983, pág. 27 e 28). 

 Freire defende que o homem deve sempre buscar sua própria educação, sendo o 

sujeito detentor do seu conhecimento sendo este algo inacabado o que o leva a 

conclusão que ninguém educa ninguém. 

A Educação Popular é uma educação comprometida e participativa orientada 

pela perspectiva de realização de todos os direitos do povo. Não é uma educação fria e 

imposta, pois, baseia-se no saber da comunidade e incentiva o di|logo. N~o é “Educaç~o 

Informal” porque visa a formaç~o de sujeitos com conhecimento e consciência cidad~ e a 

organização do trabalho político para afirmação do sujeito. É uma estratégia de 

construção da participação popular para o redirecionamento da vida social.  

Pode-se agora, definir Educação Tradicional. Ela tem métodos  muito 

ultrapassados para os dias atuais, pois nela o professor é considerado o dono do saber e 

não um mediador do conhecimento, não possibilitando trocas de conhecimentos entre as 

partes envolvidas, não dando oportunidades aos alunos para expor seus conhecimentos 

na prática do diálogo. Como diz, Freire (2005): 

 
[...] o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real sujeito, 
cuja tarefa indeclin|vel é ‘encher’ os educandos dos conteúdos de sua narraç~o. 
Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que 
se engendram e me cuja visão ganhariam significação. A palavra, nestas 
dissertações, se esvazia da dimensão concreta que deveria ter ou se transforma 
em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. Daí que seja mais som que 
significação, assim, melhor seria dizê–la (p. 65). 

 

Os alunos são tratados apenas como receptores de informações e não como 

construtores do processo de aprendizagem. A aula se realiza de forma autoritária por 

parte do professor, ele exerce uma educação voltada para o trabalho e não para a 

formação social, para a compreensão de mundo está ligado apenas ao livro didático, o 

professor é o dono do poder, os alunos são mantidos calados sendo apenas ouvintes da 

narrativa do professor.  
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Diferentemente a Educação popular  tem como teoria de conhecimento 

referenciada na realidade, com metodologias incentivadoras à participação e ao 

empoderamento das pessoas permeado por uma base política estimuladora de 

transformações sociais e orientado por anseios humanos de liberdade, justiça, igualdade 

e felicidade.  

Brandão (1986), fortalece esse pensamento quando diz que; aprender é formar-

se pessoa a partir do organismo, realizando a passagem da natureza à cultura. Assim para 

o autor, houve primeiro um saber de todos que se tornou sábio e erudito e que, por 

oposição, estabelece como popular o saber do consenso onde se originou, tratando o 

erudito como a forma própria, centralizada e associada a especialistas da educação 

enquanto vê o popular como o conhecimento difuso, interior da vida subalterna.  

Ainda nesse mesmo pensamento, a educação popular tem abrangência 

significativa, pois, prioriza os conhecimentos prévios dos alunos deixando-os expor o que 

conhecem para depois desenvolver a construção de um novo conhecimento, 

trabalhando. É então, uma educação participativa, pois busca sempre o diálogo entre os 

envolvidos, vendo o aluno como sujeito participante do meio em que está inserido e 

atuante na sociedade. Por esse motivo outra característica muito importante da 

educação popular é a consciência. Freire (1980), entende e define: 

 
A conscientização, assim, consiste no desenvolvimiento crítico da tomada de 
consciência, ou seja, “que ultrapassemos a esfera espont}nea da apreens~o da 
realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade se dá como 
objeto cognoscível e na qual o homem assume uma posiç~o epistemológica” (p. 
26). 

 
Ou seja, todos são conhecedores a respeito da cultura de todos que se envolvem 

nessa educação. Reforçamos com Freire (2002, p.45) que (...a conscientização é uma das 

fundamentais tarefas de uma educação realmente libertadora e por isso respeitadora do 

homem como pessoa). E por fim uma educação para todos, isto é, para o povo, que dá 

oportunidades a quem procura sem nenhuma restrição de raça, visão política, sexo, idade 

ou recursos financeiros.   

Por último é destacado a Educação Popular Freiriana, ela abrange tudo o que foi 

citado na educação popular, mas tem suas particularidades.  

Entre elas podemos destacar; a democracia, o amor, a educação do oprimido, o 

empoderamento, o movimento dialógico e a conscientização.   É uma educação que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Liberdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Justi%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Igualdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Felicidade
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trabalha com amor que respeita a opinião do aluno, exige humildade, colocando-se elite 

em igualdade com o povo para aprender e ensinar uma educação que foca muito no 

diálogo que para Paulo Freire não é apenas um método, mas uma estratégia para 

respeitar o saber do aluno que chega à escola.  

Nesse tipo de educação vê também, segundo o pensamento de Paulo Freire a 

democracia, que não acontece de uma hora para outra, ele entende que a democracia é 

um processo, uma conquista coletiva que exige respeito, diálogo e poder de decisão a 

todos os participantes desta caminhada, outro pilar fundamental dessa educação é o 

amor, que para Paulo Freire é uma intercuminação íntima de duas consciências que se 

respeitam, cada um tem o outro como sujeito de seu amor não se trata de apropriar-se do 

outro, sempre respeitando o seu próximo valorizando seu pensamento, colocando-o em 

igual modo, ainda nessa educação, ele busca sempre o oprimido que é a classe mais 

desfavorecida da sociedade mais com todas as oportunidades para se associar na 

aprendizagem com toda classe existente,Paulo Freire sempre fez questão de apoiar a 

classe oprimida pelo fato da pouca oportunidade em vários setores da vida em especial 

na educação para ele,  ainda sobre a educação popular freiriana que foca também o 

empoderamento , segundo Freire é aquela que realiza por si mesma, as mudanças e ações 

que elevam a evoluir e se fortalecer, ou seja, como a noção freiriana da conquista da 

liberdade pelas pessoas que têm estado subordinadas a uma posição de dependência 

econômica ou física de qualquer natureza, a educação popular freiriana busca a 

conscientização que é um compromisso histórico do homem a procura por melhorias dos 

problemas sociais do cotidiano, compreensão do mundo e o conhecimento da realidade 

social, com isso eles podem reclamar seus direitos e ter subsídios para atuar na sociedade 

e conseguir seu espaço. Prioriza também a dialogicidade dos indivíduos, o movimento 

dialógico, segundo (Freire, 2000) “A educaç~o, por n~o ser neutra, pode contribuir tanto 

para a transformação social e para a permanência do status quo e das injustiças”. Freire 

sempre busca uma igualdade para todos, mostrando um lado mais humanitário, que 

certamente temos visto nos dias atuais, mas infelizmente ainda temos casos muito tristes 

num ambiente escolar. 

 

LOCAL DA PESQUISA 
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O Local onde foi observado e analisado o estudo sobre a atuação do Projovem na 

perspectiva freiriana, é numa residência no centro da cidade onde é coordenado pelo 

CRAS (Centro de Referência e Assistência Social). O Sistema de convivência e 

fortalecimento de vínculos para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos. 

No Projovem  os adolescentes tem por foco o fortalecimento da convivência 

familiar e comunitária, o retorno dos jovens à escola e sua permanência no sistema de 

ensino. Isso é feito por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a 

convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.  

O Local onde atua o Projovem é uma casa onde tem um grande espaço físico,  a 

professora pode trabalhar com os alunos com bastante tranquilidade, tem uma varanda, 

um campo de futebol apto a trabalhar atividades físicas se preferir. Neste programa atua 

duas professoras, uma no turno matutino e a outra no vespertino, cada uma ensina para 

sua turma específica. Os alunos são geralmente de classe mais pobres, onde eles recebem 

uma bolsa para estarem nesse programa. 

Ainda sobre o ambiente da pesquisa, está sendo construido uma nova sede para 

o programa, localizado num bairro mais afastado do centro da cidade, com novas 

instalações, tendo mais recursos , que certemente vai favorecer o trabalho dos 

profissionais que atuam e na aprendizagem daqueles que atuam. 

O público alvo constitui-se em sua maioria de jovens cujas famílias são 

beneficiadas do programa bolsa família, estendendo-se também aos jovens em situação 

de risco pessoal e social, encaminhados pelos serviços de proteção social especial do 

SUAS (Sistema Único de Assistência Social) ou pelos órgãos do sistema de garantia dos 

direitos da criança e do adolescente. 

Os jovens são organizados em grupos, denominados coletivos, compostos por 

no mínimo 15 e no máximo 30 jovens. O coletivo é acompanhado por um orientador social 

e supervisionado por um profissional de nível superior do CRAS, também encarregado de 

atender as famílias dos jovens por meio do serviço de Proteção e Atendimento Integral à 

Família (PAIF). 

O Projovem deve também possibilitar o desenvolvimento de habilidades gerais, 

tais como a capacidade comunicativa e a inclusão digital de modo a orientar o jovem para 

a escolha profissional consciente, prevenindo a sua inserção precoce no mercado de 

trabalho.  É um serviço socioeducativo, continuado, de Proteção Social Básica. A duração 
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de cada jovem no programa é de dois (02) anos, junto com um acompanhamento das 

atividades, onde ele possa ter a oportunidade de fazer oficinas, para se aperfeiçoar numa 

área de conhecimento.  

No que se pode observar, tudo se indica para uma educação popular,  dando 

oportunidade para todos que queiram participar, capacitando os jovens a fazerem 

escolhas que venham a ser importantes no contexto social,  fazendo parte e focando 

sempre para a formação do aluno para se obter um futuro seguro, além de orientações 

sobre uma vida digna sem envolvimentos em coisas erradas, como o mundo das drogas, 

violência, prostituição entre outros. 

Sobre a metodologia, prevê a abordagem de temas que perpassam os eixos 

estruturantes, denominados temas transversais, abordando conteúdos necessários para 

compreensão da realidade e para a participação social. Por meio da arte-cultural e 

esporte, lazer, visa a sensibilizar os jovens para os desafios da realidade social, cultural, 

ambiental e política de seu meio social, bem como possibilitar o acesso aos direitos e a 

saúde e ainda o estímulo nas práticas associativas e às diferentes formas de expressão 

dos interesses, posicionamentos e visões de mundo dos jovens no espaço público. O 

Projovem funciona com uma parceria entre o Governo Federal e o município. 

Em seguida elaboramos um questionário para a professora que atua no período 

da manhã no Projovem.  

No questionário foi perguntamos sobre sua função na vida no Projovem, sobre a 

metodologia de trabalho dela, a professora respondeu que gosta de fazer ação na 

comunidade, fazendo a grade de planejamento, outra pergunta foi se ela fez alguma 

capacitação para atuar nesse programa, ela disse que fez várias capacitações, ainda no 

questionário se pergunta sobre os documentos do programa e se ela segue 

rigorosamente eles, ela usa mais livros que vem do ministério do desenvolvimento, além 

de cadernos, o resto são pesquisas, perguntamos sobre o que ela pensa sobre os alunos 

do Projovem, ela analisa que são jovens com sonhos e ações que querem realizar, jovens 

especiais e inteligentes, mais a frente perguntamos o que ela acha de maior dificuldade 

no Projovem, ela disse que as vezes são a falta de interesse por parte dos jovens o que 

isso também traz mais força para ela não desistir, sobre o fato dessa realidade que tem 

no programa perguntamos se ela faz alguma coisa pra mudar isso, ela conversa muito 

com eles  mostrando que existi exemplos de vida, e fala que o certo é estar todos focados 
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no programa. Perguntamos quais teorias são utilizadas como referência para a sua 

prática; ela disse que utiliza um livro que é de referência para todo o programa, a 

instrutora disse que no programa tem 36 jovens matriculados com uma frequência de 28. 

Maria de Lourdes de O. Caxias. 

 Na atuação da professora se percebe que ela segue a educação popular, 

sempre ela dar oportunidade para todos participarem, perguntando o que cada um 

entende sobre determinado assunto sem restrição de nada ou de ninguém. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolver deste artigo consistiu em um esforço de compreender sobre a 

aplicação da educação popular freiriana no Projovem, tomando como base o fato de que 

essa educação dar sempre oportunidade de estudos para a formação de todos sem 

restrição de classe, idade, ou sexo, além de incentivar a não prática de uso de drogas , 

fortalece suas metas e incentiva a prática esportiva. Da análise e reflexão frente a 

observação e ao referencial bibliográfico, atingi as conclusões expostas a seguir. 

A Educação popular baseada na teoria de Paulo Freire é sem dúvida um grande 

plano educacional para todos que apóiam uma educação igual para todos, no que 

observamos e analisamos, percebemos que no Projovem, há, sim; grandes avanços nessa 

educação que focaliza dar oportunidades a jovens que são em muitos casos discriminados 

pela sociedade, e nesse programa obteve grande avanços, haja vista a grande 

participação dos profissionais que atuam nessa instituição, há sempre alguns que não dão 

importância, mais as portas estão sempre abertas para todos que precisam de um apoio e 

incentivo. 

O programa necessita de mais agilidade por parte dos governantes para a 

construção da nova sede, pois a estrutura atual é numa residência alugada, onde se tem 

um gasto maior, com sua nova sede certemente vão poder menos gastos e elaborar com 

mais tranquilidade o programa na sua verdadeira casa e também os atuantes poderiam 

elaborar mais projetos que possa fortalecer ainda mais as aulas no Projovem, facilitando 

tanto para o professor como os alunos que realmente necessitam muito de estarem na 

escola, além de recursos didáticos para a realização das atividades propostas, com 

medologogia que favorecam a realidade de cada aluno, incentivando sempre que o 
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melhor para eles é está na escola, mostrando sempre o caminho a que ele deve seguir, o 

profissional deve amar o que faz e nunca perder a calma em nenhuma ocacião, haja vista 

que trabalham com alunos que precisam de todo apoio e compreensão. 
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EDUCOMUNICAÇÃO E ENSINO MÉDIO INOVADOR, É POSSÍVEL? 
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Resumo: 

A partir da preocupação pela urgência de uma educação para o domínio das linguagens dos 

meios, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e os Parâmetros 

Curriculares Nacionais para o Médio trazem direcionamentos sobre a necessidade de introduzir os 

recursos tecnológicos na educação como forma de inserção no meio social. Dentro de uma visão 

interdisciplinar, chama-se educomunicação um campo de estudos que entrecruza educação e 

comunicação para uma intervenção social que não se resume, portanto, a uma técnica de 

utilização das TICs, mas, a uma práxis para a transformação. No período do governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva foi elaborada a lei 5.154/04 que deu origem ao Ensino Médio Integrado. Dentre 

muitos projetos e programas propostos, o Ensino Médio Inovador surge para incentivar as redes 

estaduais de educação a criar iniciativas inovadoras para o Ensino Médio. Procuramos, então, 

conhecer a proposta do Ensino Médio Inovador e compreender o processo de educomunicação 

na perspectiva do programa para identificar indícios educomunicativos nas propostas 

relacionadas à comunicação. A pesquisa teórica bibliográfica é embasada, principalmente, na 

leitura do Documento Orientador do Programa Ensino Médio Inovador(2009); PCNEM (1999); 

LDB, 1996; Soares, 2011; Frigotto, Ciavatta e Ramos, (2005). Constatamos, na pesquisa, indícios 

educomunicativos no Ensino Médio Inovador nos componentes: Utilização de Novas Tecnologias 

Educacionais; e em Produção de mídias pelos estudantes. Percebemos, porém, que o espaço para 

a educomunicação no EMI não pode apontar e garantir uma prática comprometida com o social, 

sem antes, propor e fomentar o debate sobre esta relação - Educomunicação e Ensino Médio 

Inovador - a fim de problematizá-la como ações em sociedade. 

Palavras-chaves: Educomunicação; Ensino Médio Inovador; Perspectivas; Práxis social. 

1. Introdução 

Na conjuntura da desigualdade social e da crise de paradigmas entre teorias e práticas 

sociais instalada no mundo globalizado, segundo Boaventura de Sousa Santos (2007), a discussão 

sobre políticas e gestão da educação tem sido objeto de vários estudos e pesquisas no cenário 

nacional e internacional, como afirmam Dourado, Oliveira e Santos (2007). 
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Neste sentido, destaca-se a ação política, na qual, se constitua uma reforma da educação, em 

especial, do Ensino Médio. 

 Com as relações sociais contemporâneas permeadas e intermediadas pelos meios de 

comunicação, as áreas de educação e comunicação convergem a fim de responder às demandas 

das reformas educacionais atuais. Devido ao avanço do uso das Novas Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TICs), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para Educação de ensino médio trazem direcionamentos sobre 

a necessidade de introduzir os recursos tecnológicos na educação como forma de inserção no 

meio social. Vários foram os projetos construídos para uma reforma do Ensino Médio, e mais 

recentemente, no período do governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi elaborada a lei 5.154/04 que 

deu origem ao Ensino Médio Integrado. Dentre as muitas propostas, nosso recorte de pesquisa 

escolhido como objeto de estudo se encontra no Ensino Médio Inovador - um programa 

elaborado para incentivar as redes estaduais de educação a criar iniciativas inovadoras para o 

ensino secundarista. 

 Neste contexto, a educomunicação - que por sua vez, vai além da preocupação com a 

recepção crítica das mensagens advindas dos meios de comunicação e a utilização destes, sejam 

TV, rádio, jornal, revista, poesia ou teatro para educar, pois se constitui em uma práxis social e 

dialógica como afirma Soares (2011), no sentido de participação ativa do sujeito capaz de 

transformar a realidade em que vive - pode ser encontradas nas linhas e entrelinhas dos 

documentos e normas que orientam o Ensino Médio Inovador. 

 Entendemos em Citelli e Costa (2011), que a comunicação com finalidade educacional 

transpassa o uso de equipamentos e se firma pela necessidade de expressão e trocas 

comunicativas. E que, de acordo com Freire (1996), a ação educativa é mais complexa e abrange a 

essência da comunicação na formação ampla da pessoa em termos de capacidade crítica e 

autonomia para pensar e agir. “E esta necessidade educacional, a qual nos referimos, é 

inerente ao ser, independente da escolarização. Desta forma, educação é então chamada 

a ser  mediada e realizar interconexões de saberes.” (Soares, 2011, p. 8) 

 Quanto mais ampliamos o sentido dos dois termos - educação e comunicação - mais 

compreendemos a estreita relação entre os mesmos. Para Freire (1982) a educação é 

comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de 

sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. O ato de comunicação 

expressado não se restringe, portanto, aos suportes ou aos processos intencionais de uso das 
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mídias pelas escolas ou pela indústria cultural. Assim, “ O ato de comunicaç~o em educaç~o é um 

movimento entre pessoas que possuem em comum a  vontade de ensinar e aprender, numa ação 

dialógica”. (Soares, 2011, p.12). 

 Para compreender o processo educativo mediado pelo contexto sociocultural, pelas 

condições em que se efetiva o ensino-aprendizagem, pelos aspectos organizacionais e, 

consequentemente, pela dinâmica com que se constrói o projeto político-pedagógico e se 

materializam os processos da educação, resolvemos investigar, através de uma pesquisa 

exploratória, a gênese de uma práxis educomunicativa no Ensino Médio Inovador. 

2. Caminho para se chegar ao ensino médio inovador 

Após ser transformado em ultima etapa da educação básica, pela Lei de Diretrizes e Bases 

lei 9.394/96 (LDB), o ensino médio vem sendo pauta de discussões durante os últimos governos.  

 Segundo Kuenzer (2000) governo de Fernando Henrique Cardoso o ensino médio foi 

propagandeado como um ensino para a vida: a proposta consistia em um ensino médio geral, 

tecnológico e propedêutico e a ideia central da reforma era adaptar o ensino às novas exigências 

do mercado. 

 Durante o governo FHC foram criados os Parâmetros Curriculares nacionais para o ensino 

médio (PCNEM), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino médio (DCNEM) e o decreto 

2.208/97 que regulava todo o ensino médio, esses  foram os grandes marcos das politicas 

educacionais pensadas na durante o período FHC e que, com exceção do decreto 2.208/97 que foi 

revogado no governo seguinte, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ainda regem o ensino 

médio até hoje, apesar da inclusão de muitas emendas nos anos seguintes. 

 O Decreto 2.208/97 instituía algumas regulamentações para o ensino médio e para 

educação profissional de nível médio, estabelecendo algumas formas de articulação, entre a 

formação geral e a formação tecnológica, e estas seriam concomitante, mas com matriculas 

distintas para cada nível geral ou profissional e subsequente na mesma instituição, mas sem uma 

base curricular única, o aluno podia cursar o ensino médio e o curso profissionalizante, mas com 

matriculas distintas e receber diplomas diferentes, um para cada modalidade, para ensino médio 

normal e outra para o curso profissionalizante. Essa decisão foi tomada para que houvesse uma 

separação entre o ensino profissionalizante do ensino médio regular, a educação profissional 

teria de ser um complemento da educação normal e não parte integrante dela. (KUENZER, 2000) 
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Tudo isso porque a sociedade do trabalho vivia um grande avanço tecnológico e o 

governo pretendia adequar seu ensino pra atender a essas transformações. O ensino médio teria 

agora que garantir aos estudantes concluintes desta etapa educativa habilidades gerais 

necessárias que lhes garantissem atender aos interesses da vida em sociedade no que diz respeito 

ao trabalho. De acordo com Santos (2007), o ensino médio era, assim, “para a vida” por que a 

vida necessitava de formação geral tanto quanto o mercado de trabalho exige. Com a elaboração 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) e as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) foi criadas propostas que consistiam em um ensino 

voltado para habilidade e competências que os alunos teriam que adquirir ao sair dessa etapa da 

educação, para tanto se configurou em novo panorama educacional, tudo isso para atender as 

necessidades que a vida exige do jovem/adolescente e do adulto trabalhador. 

     Para tanto, é preciso outro tipo de Pedagogia, determinadas pelas transformações ocorridas no mundo 

do trabalho nessa etapa de desenvolvimento das forças produtivas, para atender às demandas da 

revolução na base  técnica de produção, com seus profundos impactos sobre a vida social. O objetivo a ser 

atingido é a capacidade de lidar com as incertezas, substituindo a rigidez pela flexibilidade e rapidez, a fim 

de atender as demandas dinâmicas, que diversificam em qualidade e quantidade, não para ajustar-se, mas 

para participar como sujeito na construção de uma sociedade em que o resultado material e cultural esteja 

disponível para todos, assegurando qualidade de vida e preservando a natureza. ( KUENZER, 2000. p.20)  

 Como uma politica impositiva, essa reforma se propagou durante todo o mandato de FHC, 

o presidente ordenou que fechasse todas as escolas técnicas de nível médio do Brasil a fim de que 

sua proposta fosse tomada como uma ordem, por isso o caráter impositivo destinado a ele. 

Assim, segundo Kuenzer (2000) foram oferecidos para a PEA (População economicamente ativa) 

cursos de qualificação e reconversão profissional, que passam a substituir, na prática a educação 

básica, embora não seja esta a compreensão do Ministério do trabalho e do Emprego. Esses 

cursos obedecem à regulamentação do Decreto 2208/97, que institui o Sistema Nacional de 

Educação Profissional em paralelo ao Sistema Nacional de Educação. No âmbito desses dois 

sistemas, e de forma orgânica, realizam-se as reformas do ensino técnico e médio, com o que 

foram extintas algumas escolas técnicas de nível médio do Brasil.  

 Poucos anos depois, no governo Lula, muitas discussões sobre o ensino médio foram 

travadas, principalmente sobre as características do ensino médio que herdara do governo FHC, 

devido à exigência de mudanças de uma parcela da  sociedade, essas mudanças configuraram-se 

em varias ações do governo entre elas  a criação de um  novo decreto: o 5.154/04 com  proposta 

mais aberta para um sistema de ensino médio integrado e diversificado. O decreto 5.154/04 

garante um novo panorama para o ensino médio, tornando-o ensino integrado.  
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  Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), o currículo integrado proposto pelo decreto 

5.154/04 organiza o conhecimento e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de forma 

que os conteúdos sejam apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que 

se pretende explicar compreender. Com esse novo decreto volta ao que FHC tinha vetado no seu 

mandato, o ensino médio geral integrado ao técnico/ tecnológico, com uma proposta mais 

aberta, pois as escolas podem optar pela melhor maneira de trabalhar o ensino médio. São quatro 

perspectivas lançadas a partir do novo decreto 5.154/04. 

 Trabalhar o ensino médio de forma integrada significar integrar ao currículo do ensino 

regular disciplinas de algum curso profissionalizante que ao sair do ensino médio o aluno possua 

um diploma diferenciado, mas sob uma mesma matricula. Concomitante, ao mesmo tempo em 

que o aluno se matricula na escola de ensino médio ela pode se matricular em um curso técnico 

na mesma escola ou em outra instituição, de forma subsequente na  qual o aluno estuda os três 

anos normais e no ultimo ano opta por um curso técnico na escola se essa oferecer um currículo 

com cursos profissionalizante incluso ou em outra instituição. Por fim, a escola pode apenas 

trabalhar com o ensino médio normal no qual o aluno não tem a obrigação de optar por um curso 

se desejar sair do ensino médio para prestar vestibular ou dar outros rumos a sua vida.  

 O MEC sugeriu uma proposta de ensino médio integrado ao profissionalizante e uma 

articulação da formação profissional em nível médio com o próprio ensino médio. Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005) concordaram com a postura da reforma, pois para esses autores, o 

ensino médio integrado aparece como uma - travessia  imposta pela realidade de milhares de 

jovens que tem direito ao ensino médio pleno e ao mesmo tempo, necessita se situar no sistema 

produtivo. O decreto 5.154/2004 tenta restabelecer as condições jurídicas, políticas e 

institucionais a fim de assegurar um ensino integrado e responsável pelas oportunidades de 

formação profissional que o jovem/adolescente ou adulto trabalhador.   

 Durante o governo Lula foram lançados muitos projetos e programas a fim de diversificar 

o ensino e assegurar uma formação mais completa dando oportunidades das escolas se adequar 

ao ensino integrado - que é regido até os dias atuais pelo decreto 5.154/04 e reza sobre as 

possibilidades da escola de ensino médio contrair maiores números de matriculas a partir do seu 

diferencial, de seu leque de oportunidade que pode ser oferecidas aos alunos como um 

complemento na formação cidadã e profissional. Alguns dos programas e projetos criados no 

governo de Lula foram: O PROMED( Programa de Melhoria do Ensino Médio), o PRODEB ( 

Programa de Equalização das Oportunidades da Educação Básica), projeto Alvorada,  Brasil 

profissionalizado, Ensino Médio Inovador, dentre outros. 
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3. O Ensino médio inovador 

  Programa Ensino Médio Inovador surgiu como uma forma de incentivar as redes 

estaduais de educaç~o a criar iniciativas inovadoras para o ensino médio. “Dessa forma, propõe-se 

estimular novas formas de organização das disciplinas articuladas com atividades integradoras, a partir  das 

inter-relações existentes entre os eixos formativos Trabalho, Ciência, Tecnologia e Cultura( Documento 

Orientador do Programa, 2009.p.14). Tudo isso para que, as redes estaduais de educação  passem a 

pensar novas soluções que diversifiquem os currículos numa tentativa melhoraria da qualidade da 

educação oferecida nessa fase de ensino e torná-la mais atraente 

 .O documento orientador do programa direciona para que a escola não se limite ao 

utilitarismo, mas ao comprometimento com as necessidades sociais e culturais da população. 

Neste sentido, o Ministério da Educação propõe o Programa Ensino Médio Inovador na busca da: 

   Superação das desigualdades de oportunidades educacionais; universalização do acesso e permanência 

dos adolescentes de 15 a 17 anos no ensino médio; consolidação da identidade, do considerando as 

especificidades desta etapa da educação e a diversidade de interesses dos sujeitos; e oferta de 

aprendizagem significativa para adolescentes e jovens, priorizando a interlocução com as culturas juvenis. 

(DOCUMENTO ORIENTADOR DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO INOVADOR, 2009, p. 12). 

Segundo o documento do Programa Ensino Médio Inovador (2009) quando de sua 

implementação pelo Estado, Distrito Federal e escolas Federais, pretende estabelecer, assim, 

mudanças significativas nas escolas públicas de ensino médio não profissionalizante no País, 

revertendo os dados relativos a esta etapa da educação básica, capaz de incorporar componentes 

que garantam maior sustentabilidade das politicas públicas, reconhecendo a importância do 

estabelecimento de uma nova organização curricular que possa fomentar as bases para uma nova 

escola de ensino médio. Com essas mudanças o MEC, pretende reverter o caráter negativo que é 

dado a etapa da educação, visto que são grandes os problemas relacionados a essa modalidade, 

tais com evasão, retenção e abandono por falta de incentivo e atividades motivadoras 

4. Educomunicação: o que é? 

Não é de hoje que se pensa a educação e a comunicação concomitantemente. Existe um 

apelo latente da sociedade por melhoras na capacidade de expressão e de formação do homem 

(Kenski, 2008). O avanço das novas tecnologias de comunicação ampliou o desejo de toda pessoa 

se comunicar e de aprender. Os diferenciados suportes midiáticos deram condições para que os 

homens pudessem realizar mais intensamente seus desejos de interlocução. Desta forma, 
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possibilitando que a aprendizagem ocorra em diversos espaços, seja na sala de aula formal ou em 

ambientes virtuais. 

 Em ambos os campos, existe a necessidade de transformações e de mudanças ante os 

processos sociais desenrolados pela sociedade atual: a educação é chamada a rever suas 

metodologias de educação bancária e a comunicação, sujeita às regras do mercado, se contrapõe 

aos valores éticos sustentados pelos educadores. Diante dos recursos das novas tecnologias é 

imperioso que o educador não se distancie, mas pelo contrário: 

   Como que correndo contra o tempo, torna-se cada vez mais comum para os educadores o 

acesso, e consequente utilização, aos recursos comunicacionais, priorizando cada vez mais a 

utilização de vídeos, programas de TV, de rádio, leitura orientada de jornais, análise e utilização da 

poética musical como forma de expressão, o teatro, a análise de literatura sob mais de um 

suporte técnico, o desenho, o grafite, o cinema, a fotografia. (SCHAUN, 2002, p.86). 

 Assim, a fim de desenvolver esta interação Educação/Comunicação, o campo de estudos 

autônomo de intervenção social e investigação acadêmica, recebe o nome de Educomunicação. O 

Núcleo de Comunicação e Educação da Universidade de São Paulo (NCE),é o órgão que reúne 

pesquisadores interessados na inter-relação Comunicação/Educação desde 1996. Seu primeiro 

grande trabalho foi uma pesquisa realizada entre 1997 e 1998 em 12 países da América Latina e 

Península Ibérica junto à arte-educadores, professores, pesquisadores e profissionais de Educação 

e Comunicação, enfim, aqueles que eram identificados com o tema de inter-relação destas áreas 

por sua produção acadêmica, por seu trabalho como coordenadores de programas e projetos na 

área da comunicação educativa, por sua participação em congressos voltados ao mesmo assunto, 

a fim de saber o que pensavam sobre a área de convergência entre Educação e Comunicação e 

qual o perfil dos profissionais que trabalham nesta inter-relação.  

As ações comunicativas não precisam ser somente a leitura ou utilização dos meios, mas 

vai além, se propondo a melhorar o coeficiente expressivo e comunicativo das ações educativas, 

ou seja, facilitar o processo de aprendizagem e incentivar alunos, professores e comunidade a se 

expressarem. 

Através de uma relação dialógica aberta, a educomunicação busca rever os conceitos 

tradicionais de comunicação, que passa a ser vista como uma forma de socializar e criar 

consensos, e não como uma maneira de persuasão.  

5. Ensino Médio Inovador e suas perspectivas educomunicativas: 
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Para Kenski (2008), as composições relativas à organização do conhecimento vêm 

sofrendo mudanças significativas graças ao processo de mediação da informação cada vez mais 

intenso, no qual é impossível que não aconteça um maior entrelace de campos e a 

contextualização com os fatos cotidianos narrados. Neste contexto, a política educacional implica 

posturas desde uma gestão democrática, questões ambientais e de gênero ao uso das Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs). 

 Segundo o documento Orientador do Programa Ensino Médio Inovador (2009), as 

disposições legais sobre o ensino médio evidenciam a relevância da educação geral como meio de 

preparar o indivíduo para o trabalho e capacitar sua inserção social cidadã, como “sujeitos de 

intervenção no seu próprio processo histórico, atentos às transformações da sociedade, compreendendo 

os fenômenos sociais e científicos que permeiam o seu cotidiano”  (Documento Orientador do Programa 

Ensino Médio Inovador, 2009, p.5).  Da mesma forma, encontramos em Soares (2011), que os 

princípios norteadores da educomunicação “podem ser respostas efetivas para a necessidade de gerar 

espaços em que a juventude de fato se reconheça como agente transformador de sua realidade, a partir da 

escola”. (Soares, 2011, p.55). 

 Quando, no Documento Orientador do Programa o Ensino médio inovador tem a intenção 

de organizar um currículo a fim de construir uma escola ativa e criadora : 

    (...) a partir de princípios educativos que unifiquem, na pedagogia, éthos, logos e técnos, tanto no plano 

metodológico quanto epistemológico. Entende-se, portanto, que o projeto político-pedagógico de cada 

unidade escolar deve materializar-se, no processo de formação humana coletiva, o entrelaçamento entre 

trabalho, ciência e cultura, com os seguintes indicativos (DOCUMENTO ORIENTADOR DO PROGRAMA 

ENSINO MÉDIO INOVADOR, 2009, p. 8). 

Enxergamos na educomunicação uma proposta que se relaciona ao programa nos dizeres 

de Soares (2011), que revela a educomunicação enquanto teia de relações inclusivas, 

democráticas, midiáticas e criativas que geram ecossistemas comunicativos qualificados como 

abertos e criativos. 

No item 5. (pág. 23) do documento orientador do programa  que trata sobre o plano de 

ação pedagógica da Secretaria de Estado da Educação no quadro que mostra os referenciais 

curriculares  do programa ensino médio inovador nos dá indícios da educomunicação  nas  

dimensões, linhas de ações e nos componentes propostos. 

 Entre as dimensões que viabilizam inovações para o currículo do ensino médio, 

verificamos que o projeto apresenta linhas de ação que envolve o fortalecimento da gestão dos 
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sistemas, fortalecimento da gestão escolar, melhoria das condições de trabalho docente e 

formação inicial e continuada, apoio às práticas docentes, desenvolvimento do protagonismo 

juvenil e apoio ao aluno jovem e adulto trabalhador, infraestrutura física e recursos pedagógicos e 

elaboração de pesquisas relativas ao Ensino médio e a juventude. 

 Na dimensão sobre a formação de professores e condições do trabalho docente sugere 

uma linha de ação sobre apoio as práticas docentes que faz surgir à necessidade de trabalhar com 

o componente utilização de novas tecnologias educacionais que, por sua vez, implica em um 

projeto que discute essencialmente a contribuição da tecnologia na educação em sua totalidade, 

sendo pensada como forma de expressão e não simplesmente como inovação didática. Para 

Soares, (2011), uma abordagem educomunicativa torna “a vida dos docentes mais coerente com os 

sinais dos tempos, bem como a vida dos alunos mais interessante e produtiva durante o tempo escolar a 

que estiverem submetidos” (Soares, 2011, p.52). Ângela Schaun (2002), complementa que: 

    Podemos designar como articulações educomunicativas aquelas práticas situadas nos âmbitos 

comunicacionais da Educomunicação, de onde emergem tais cadeias semióticas criando predominâncias 

para a interdiscursividade; o Dialogismo e a Enunciação; essencialmente nos derives éticos, estéticos e 

políticos; no uso das novas tecnologias de Comunicação e da Mídia. (SCHAUN, 2002, p. 106). 

Já a dimensão sobre práticas pedagógicas e avaliação sugere uma linha de ação sobre 

proposta curricular inovadora, desenvolvimento do protagonismo juvenil e apoio ao aluno jovem 

e adulto trabalhar componente produção de mídias pelos estudantes. E neste ponto Soares 

(2011), defende que a partir da evidente busca dos jovens por novas propostas para a sua 

formação em uma escola que responda aos seus anseios e novos elementos ante suas vivências, 

as políticas públicas deveriam ser de duas ordens: ampliação do ensino profissionalizante e 

inclusão das tecnologias da comunicação e informação nas escolas. 

 São várias as escolas, redes, ONGs que se utilizam dos parâmetros educomunicativos na 

criação de mídias para o protagonismo juvenil. Um dos exemplos mais consolidados é o projeto 

Educom.rádio (Educomunicação pelas Ondas do Rádio)  – gerido pelo Núcleo de Educação e 

Comunicação da USP a fim de criar e alimentar a expressão comunicativa a partir da produção de 

conteúdos midiático, no caso, radiofônico, patrocinado pela Secretaria de Educação da Prefeitura 

Municipal de São Paulo, a fim de procurar sanar problemas nas relações interpessoais e na 

aprendizagem em vários espaços educativos. O projeto Pretende formar, capacitar e assessorar 

profissionais da educação e membros da comunidade escolar para uma promoção da cidadania e 

da melhoria do ensino. 
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A partir destas relações entre as propostas do Ensino Médio Inovador e da 

Educomunicação, concordamos com Soares (2011) sobre a defesa de uma política educacional que 

potencialize a expressão dos sujeitos envolvidos: 

    Ao convidar o Ensino Médio a ser revisto a partir dos paradigmas da educomunicação, estamos, 

na verdade, convidando a educação formal a assimilar, em seu benefício, uma experiência que 

nasceu fora de suas paredes, no espaço das relações não formais da produção e difusão de 

sentidos, no contexto dos embates da luta social por novos e mais franqueados espaços de 

comunicação e de expressão (SOARES, 2011, p.41). 

No universo da educação muito já foi pensando, e pouco se tornou política 

pública. O trabalho por projetos, a interdisciplinaridade e são várias as possibilidades 

abertas pela LDB (1996), porém a viabilização destas ações é que é o grande desafio. Por 

esta razão, acreditamos que alimentar o debate sobre a relação educomunicação e 

educação formal, em especial no Ensino Médio, e especificamente, Ensino Médio 

Inovador, pode contribuir no processo de pensar ações sociais voltadas para a 

transformação da realidade de desigualdade vivida. 

Pelo estudo feito percebemos que a questão não é apenas encher o currículo de 

novidades, de perspectivas inovadoras, mas envolve todo um conjunto de ações 

integralizadas para se efetivar no concreto o que é posto nos documentos e nas teorias. 

Percebemos ainda que o ensino médio é uma etapa da educação que merece especial 

atenção, pois pelos dados obtidos com a pesquisa, observamos que muito precisar ser 

feito para tornar essa modalidade mais atrativa e significativa para os alunos, é preciso 

ações que atendam e garantam os desejos de aprendizagem dos alunos e uma equipe 

escolar muito bem preparada para garantir tais expectativas dos seus educandos. 

Pensamos que se tudo que esta dito no documento orientador do Programa Ensino 

Médio Inovador e as proposições da educomunicação se efetivarem no chão da escola a 

educação estará em fim caminhando para seu curso normal que é forma para o exercício 

pleno da cidadania.  
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RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a importância do Estágio 
Supervisionado em Geografia a partir da experiência de Estágio desenvolvida no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus de 
Mossoró. As atividades foram desenvolvidas durante a fase de observação do estágio 
supervisionado em Geografia III, sendo aplicada uma pesquisa diagnóstica com os alunos 
do IFRN, através da aplicação de questionários, para investigar a visão dos mesmos sobre 
alguns aspectos do ensino de Geografia. O público alvo era formado por discentes do 
ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos – EJA, investigando questões como: 
você gosta de estudar geografia?  Quais conteúdos mais gostam e quais conteúdos 
sentem mais dificuldade no aprendizado? Prestar-se-iam vestibular para geografia? Ao 
todo foram aplicados 258 formulários. A partir dos resultados podemos perceber as 
principais potencialidades e dificuldades dos alunos em relação ao ensino de Geografia, 
com destaque para a maior necessidade na área de Geografia Física. O trabalho terá sua 
continuidade no Estágio Supervisionado em Geografia IV a partir da realização de um 
mini-curso na |rea de Geografia Física, justamente a |rea considerada a mais “difícil” na 
visão dos alunos. A pesquisa também revelou o baixo interesse dos alunos do IFRN em 
prestar vestibular para cursos de Licenciaturas. 

Palavras – chave: Estágio Supervisionado. Ensino Médio. IFRN. Geografia Física. 

INTRODUÇÃO 

O estágio supervisionado se constitui em uma modalidade disciplinar no curso de 

licenciatura de Geografia da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A primeira 

                                                           
7
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PIBID, da CAPES – BRASIL”. Coordenadora de Área do Subprojeto de Geografia. 
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modalidade deste estágio foi experienciada com o mini-curso intitulado ABC da 

Cartografia, que por sua vez foi ministrado por discentes do período anterior. Essa 

modalidade de estágio se destaca por diferenciar-se do estágio comum. 

O estágio que chamamos de comum acontece em sua grande totalidade na 

educação pública estadual e municipal, é onde os alunos experienciam durante o período 

acadêmico, o seu objeto de trabalho. Esta modalidade implica num primeiro momento, 

em observar o regimento da escola em que se insere o estagiário, observando não só seu 

professor colaborador, como o cotidiano escolar e a rotina dos alunos. Através dessa 

observação é elaborado um projeto onde será desenvolvido no estágio seguinte, na 

primeira experiência que os alunos-estagiários têm com a regência. 

O estágio no IFRN acontece praticamente seguindo a mesma linha do estágio 

como um todo, contudo, algumas observações são pertinentes. A primeira delas seria o 

fato de que o estagiário não pode observar o seu professor colaborador em sala de aula e 

a segunda e mais importante é referente ao fato de que os discentes estagiários não 

podem praticar sua regência em sala de aula, de forma que pudesse comprometer o 

calendário planejado pelo docente da instituição. Daí surge à necessidade da elaboração 

de um mini-curso, no qual podemos verificar as possíveis necessidades, através da 

pesquisa realizada com os alunos da instituição. 

O resultado desta pesquisa é aqui apresentado através de uma análise dos dados 

dos questionários. Num primeiro momento, as perguntas se referem mais a relação que 

os alunos vivenciam com a Geografia, seguida das possíveis potencialidade e dificuldades 

e, por conseguinte, o interesse em participar do mini-curso.  

ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

A partir da experiência vivida por discentes do curso, numa modalidade anterior, 

vimos à necessidade de continuar a relação proveitosa que foi estabelecida entre IFRN e 

UERN, na tentativa de abordar novos conhecimentos, mesmo estando centrados numa 

só temática, como é o caso do nosso principal objetivo em relação aos questionamentos 

abordados na pesquisa. 
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Contudo, a partir do questionário respondido pelos alunos do IFRN, também 

podemos perceber a relação destes com a disciplina geográfica, que na atualidade passa 

por um momento de discussão em relação ao seu método de abordagem e seu papel na 

construção de uma nova sociedade. 

Evitando, desta forma, o risco de ensinarmos uma Geografia Tradicional 

escamoteada por fragmentos de várias linhas de correntes teórico-

metodológicas, ou seja, uma verdadeira colcha de retalhos, porém, sem o 

encanto da simplicidade e do colorido, mas sim confusa e tênue. 

(STRAFORINI, 2004, p. 51) 

Sabemos, pois, que as reformas educacionais que vem ocorrendo no Brasil, mas 

que são impostas de forma hierarquizada pelo sistema vigente da globalização que rege o 

mundo atual, não vem, contudo, dando conta de possibilitar a qualidade que tanto se 

almeja para o sistema educacional. 

Para isto se faz tão necessária a qualificação do professor de Geografia, uma vez 

que muitos acreditam ser esta, fundamental à compreensão das transformações que 

configuram o mundo, com isso, segundo Straforini (2004), “a geografia passa a ter papel 

de destaque na escola, pois é a única disciplina a possibilitar o acompanhamento das 

transformações recentes de forma integrada”, uma vez que este período se configura 

tendo como destaque o uso da técnica, da ciência e da informação, com isso se agrega a 

geografia à necessidade aparente de compreensão do mundo, mas também cabe discutir 

os problemas destes, cabendo assim, a experiência do estágio supervisionado 

Indagados sobre o gosto em estudar a disciplina de Geografia, mais de 65% 

responderam afirmativamente que gostam de estudar a mesma e os outros 33% ficaram 

divididos, assinalando a opção negativa e a não demonstração de opinião. Ver quadro 01. 

Uma conotação se faz pertinente devido o grau de importância que a mesma exerce 

principalmente no que diz respeito a estar presente na vida das pessoas, num contexto 

social mais amplo, a dizer-se do papel que cada ser humano deve ser condicionado a 

exercer, ou seja, executar seu papel de cidadão, tendo a Geografia como norteador dessa 

ação, bem como a relevância com a qual esta ciência se apresenta nos exames de 

iniciação superior.  

Quadro 1. Afeição dos alunos ao estudo da geografia. 
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VOCÊ GOSTA DE ESTUDAR GEOGRAFIA? 

Alternativas  Valores Gerais  

Sim 67% 

Não  16,5% 

Não responderam  16,5% 

Fonte: Pesquisa realizada no IFRN, 2011. 

 

Analisando a concepção de que a educação foi introduzida na sociedade no 

contexto da Revolução Industrial, voltada para qualificar uma gama de trabalhadores que 

a posteriori seriam possíveis utilitários na linha de produção, ou seja, o chamado exército 

industrial de reserva, a Geografia se torna, com esse percentual de aceitação, uma ciência 

capaz de, dependendo de como seja trabalhada, “ensinar o ato de pesquisar, pois, ao 

trabalhar com a realidade, o aluno vai perceber os motivos humanos nos estudos das 

informações e que compreender o todo é mais importante que saber tudo”. (Azambuja 

apud Straforini, 2004, p. 52). 

A Geografia escolar tem assim a oportunidade de ser uma ferramenta capaz de 

transformar os alunos, fortificando-os com conhecimentos que os tornam capazes de 

opinar não sobre as ocorrências do cotidiano que contribui para sua formação enquanto 

cidadãos, mas também a cerca dos fatores naturais relacionados à geografia física.  

Assim, foi possível perceber em um novo questionamento a respeito da percepção 

da Geografia, por parte dos alunos na vida dos mesmos que, podemos comprovar o papel 

desta ciência e sua abordagem social, quando 60% dos entrevistados responderam que 

percebem a Geografia no seu dia-a-dia, enfocando e pressupondo a relação Geografia e 

cidadania. Ver quadro a seguir. 

Quadro 02. Percepção da Geografia na vida dos alunos 

Como você percebe a geografia em sua vida? 
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Alternativas Valores Gerais 

No dia-a-dia 60% 

Somente na escola 9% 

Através da mídia  19% 

Não percebe 0% 

Não responderam 12% 

FONTE: Pesquisa realizada no IFRN, 2011.  

Um dos nossos questionamentos foi com relação a qual tema trabalhar, já que a 

Geografia proporciona um leque de assuntos a serem abrangidos. Para sabermos qual 

assunto ministrar no mini-curso, foi-nos sugerido pela equipe pedagógica e pela 

professora colaboradora do estágio que fizéssemos duas perguntas envolvendo vários 

temas, uma voltada para as disciplinas que os alunos mais gostam e outra para as que 

eles sentem mais dificuldades. Assim sendo, elaboramos as respectivas questões: quais 

conteúdos geográficos que você mais gosta de estudar? E quais assuntos você sente mais 

dificuldade no aprendizado? Os resultados da primeira mostram que a 

globalização/geopolítica e geografia urbana lideraram no gosto dos alunos, suas 

porcentagens são de respetivo 21% e 16%, seguidos da geografia física que representa 12% 

em cada alternativa voltada a esse tema. Ver quadro 3. 

 

Quadro 3. Disciplinas que os alunos mais gostam de estudar. 

CONTEÚDOS GEOGRÁFICOS QUE OS ALUNOS MAIS GOSTAM DE ESTUDAR? 

Alternativas Valores Gerais 

 Climatologia, hidrog. e Biogeo. 12% 

Geologia e Geomorfologia 12% 

Cartografia 8% 
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Geografia da população 16% 

Urbanização brasileira 11% 

Relação campo-cidade 9,6% 

Globalização e geopolítica 21% 

Estudo sobre o RN 9,6% 

Outros 0,8% 

FONTE: Pesquisa realizada no IFRN, 2011. 

Na segunda questão, os valores mais elevados referem-se às disciplinas da 

geografia física (climatologia, hidrografia, biogeografia, geologia e geomorfologia, sendo 

essas duas últimas com maior expressão), onde a soma das alternativas é de 40%. A 

cartografia foi escolhida pelos alunos com representação de 20%. Ver quadro 4. 

Ao analisarmos esses dados nos questionamos qual poderia ser o motivo desses 

percentuais relativamente altos e fazendo elo com o que ouvimos dos alunos durante a 

aplicação em sala de aula percebemos que eles vêm à geografia como: 

(...) uma disciplina rotulada no rol das matérias decorativas, uma espécie de 

prima pobre da história. O ensino da geografia sempre foi baseado na 

memorização de nomes, quer de rios, quer de montanhas, de cidades, ou de 

qualquer outro aspecto do espaço. (Carvalho, 2007, p.29). 

 

O fato é que ouvimos depoimentos dos alunos que realmente ainda permeiam a 

disciplina de geografia, os alunos muitas vezes não estimulados a conhecê-la na sua 

grandeza.  

QUADRO 4. Disciplinas que os alunos mais sentem dificuldades para aprender. 

CONTEÚDOS GEOGRÁFICOS QUE OS ALUNOS SENTEM MAIS DIFICULDADE NA 

APRENDIZAGEM?  

Alternativas Valores Gerais 

 Climatologia, hidrog. e Biogeo. 19% 
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Geologia e Geomorfologia 21% 

Cartografia 20% 

Geografia da população 9% 

Urbanização brasileira 6% 

Relação campo-cidade 6% 

Globalização e geopolítica 12% 

Estudo sobre o RN 7% 

Outros 0% 

FONTE: Pesquisa realizada no IFRN, 2011. 

O estágio supervisionado em geografia III nos foi proposto como uma modalidade 

de estágio diferente: trabalhar a disciplina de geografia em outro momento (além da sala 

de aula), com alunos de primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio e também do 

EJA. Para isso, planejamos todo um esquema para a preparação desse trabalho que mais 

precisamente será em forma de um mine-curso. Num primeiro momento (como já 

mencionamos), foi preparado um questionário de caráter quantitativo para sondagem 

dos alunos em relação ao ensino da geografia e é nesse ponto que o nosso trabalho está 

se detendo. Ao elaborarmos o questionário, já imaginávamos que alguns resultados não 

seriam tão plausíveis a geografia. Entre as questões, foi perguntado se eles prestariam 

vestibular para geografia, os resultados mostraram que dos 258 alunos entrevistados 56% 

responderam que não e quando perguntados o porquê, eles disseram que preferiam 

outra área ou que já tinham outro curso em mente. 20% marcaram a opção talvez e os que 

não responderam, a porcentagem foi mais alta se comparada aos que não prestariam 

vestibular para geografia, sendo suas porcentagens de 14% e 10% respectivamente. Ver 

quadro 5. 

Quadro 5. Referente à escolha da geografia como uma opção de curso superior. 

PRESTARIA VESTIBULAR PARA GEOGRAFIA? 
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Alternativas Valores Gerais 

Sim 10% 

Não 56% 

Talvez 20% 

Não responderam 14% 

FONTE: Pesquisa realizada no IFRN, 2011. 

Em mais um momento na observação dos dados, nos indagamos o porquê da 

geografia estar no ínfimo das escolhas dos alunos. Como estudantes de licenciatura em 

geografia, vemos no decorrer do curso, principalmente nas disciplinas voltadas ao ensino, 

várias questões que permearam alguns debates (não só em escolhas para um curso 

superior, mas também como disciplina escolar). A geografia é transmitida aos alunos de 

forma a chamar atenção? Se fosse trabalhada de forma mais dinâmica? A geografia ainda 

é muito decorativa e de difícil compreensão? Ou esses alunos que afirmam não prestar 

vestibular para geografia tenham a visão que: 

Todo mundo acredita que a geografia não passa de uma disciplina 

escolar e universitária, cuja função seria a de fornecer elementos 

de uma descrição de mundo, numa certa concepção 

“desinteressada” da cultura dita geral (...) Uma disciplina maçante, 

mas antes de tudo simplória, pois como qualquer um sabe, “em 

geografia não há nada para entender, mais é preciso ter 

memória...” (LACOSTE, 1988, p.21). 

Esses pontos citados pelo o autor são pertinentes as perguntas acima 

mencionadas e foi justamente tentando levar algo de diferente para o estágio que 

pensamos trabalhar no mine-curso de forma dinâmica e criativa. Assim sendo, tentamos 

saber dos alunos qual o interesse deles em participar de um mini-curso voltado para o 

ensino de geografia. Os resultados dessa questão foram bem estimulantes, 60% disseram 

que queriam fazer parte, 21% por não poderem participar devido à indisponibilidade de 

tempo ou por não julgarem necessário, assinalaram a opção NÃO. Os 19% restantes não 

responderam ao questionamento. Ver quadro 6. 

Quadro 6. Interesse dos alunos em participarem de um mine-curso. 
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INTERESSE EM PARTICAPAR DE UM MINICURSO NA ÁREA DE GEOGRAFIA 

Alternativas Valores Gerais 

Sim 60% 

Não 21% 

Não responderam 19% 

FONTE: Pesquisa realizada no IFRN, 2011. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a coleta e tabulação de todos os dados, percebemos pontos importantes 

que nos ajudarão a pensar como fazer diferente no mine curso, a disciplina de geografia 

tem várias possibilidades de ser trabalhada e é necessário que tenhamos uma 

preocupação de buscar novas linguagens, novos mecanismos para que seja possível um 

desempenho de forma mais interativa, para que o aluno possa assimilar melhor o ensino-

aprendizagem sem a necessidade de “decorar” ao invés de aprender, é preciso fazê-los 

pensar, questionar, estimulando a capacidade intelectual para que cada um possa se 

tornar um ser crítico capaz de refletir sobre cada conteúdo associando-os como um todo, 

e não de uma forma fragmentada como vem sendo trabalhada.  

A escolha definitiva do tema foi decidida através dos dados analisados como as 

que os alunos sentiam mais dificuldade para aprender certos conteúdos. Dessa forma a 

pesquisa apontou a necessidade de um maior aprofundamento na área da geografia 

física, envolvendo conteúdos como relevo, clima e vegetação. 
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RESUMO: A profissão docente tem em seu processo histórico-social uma valorização na 

atuação de professoras alfabetizadoras que perdurou ao longo dos anos; ao mesmo 
tempo, analisando esta profissão IMBERNÓN (2002), revela que houve um declínio de 
prestígio na docência. Este estudo partiu da disciplina curricular Profissão Docente, do 
semestre letivo 2010.2, no curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Rio Grande do 
Norte-UERN.  Foram abordados contextos históricos sobre a (des) valorização do 
profissional docente. O estudo fundamentou-se, além do Parâmetro Curricular Nacional 
(PCN, 2001), em autores como: Imbernón (2002), Ribeiro (1987), Penin (1980), Fontes 
(2010), Freire (1996) que discorrem sobre a necessidade deste profissional compreender o 
ensino como conhecimento inacabado. Diante disso, refletimos sobre o processo de 
construção da profissão docente e analisamos quais as perspectivas de mudanças que são 
relevantes para o desenvolvimento do exercício da profissão. O estudo também 
apresentou abordagens sobre como seria a atuação do professor nas próximas décadas, 
devido à intervenção tecnológica que tem conquistado cada vez mais espaços na 
sociedade. Vislumbramos que o professor vem enfrentando vários desafios como impactos 
e perspectivas frente aos avanços tecnológicos. E, que a partir destes avanços, o professor 
pode-se utilizar de meios midiáticos de maneira consciente, favorecendo uma aproximação 
com a realidade de seus alunos. Portanto, essa diversidade de contextos requer novos 
tipos de saberes, assim, o docente deve estar em consonância com as transformações da 
sociedade. Por isto, o conhecimento não pode ser visto como inacabado devido às rápidas 
transformações tanto nos espaços educativos, quanto nos contextos sociais.  

Palavras-Chaves: profissão professor, (des) prestígio, perspectivas. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo consiste em abordar aspectos que se refere à profissão docente 

em relação à valorização profissional, onde antes o professor era considerado como um 

sacerdote, dono do saber, no exercício de sua profissão. O professor era o centro do 
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processo de ensino, já que era valorizado somente o professor e o ensino, não o sujeito e 

a aprendizagem. Partindo desses pressupostos buscamos entender em que momento do 

contexto histórico houve um declínio da profissão docente que acarretou a 

desvalorização profissional e quais as conseqüências desse desprestígio para o professor, 

no que diz respeito aos aspectos sociais e ao processo ensino aprendizagem. 

Ressaltamos a importância de refletirmos acerca das possibilidades de mudanças 

educacionais e o que poderia ser feito ou como fazer para que haja uma nova visão do 

profissional da educação como um agente transformador da realidade social. Tendo em 

vista a necessidade de analisar como seria o processo de atuação, trazendo consigo os 

saberes da docência que é a experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos na 

sociedade contemporânea. 

Destacamos a atuação docente mediante a uma sociedade atualizada pelos 

aparatos tecnológicos, enfatizando quais os benefícios na prática pedagógica. Diante 

dessa realidade buscamos perceber o processo de identidade do professor por atuar em 

uma sociedade complexa, diversificada e tecnológica. 

Para compreender a complexidade da profissão docente é necessário entender 

que a mesma se torna ambígua por trabalhar a formação do individuo para o mercado de 

trabalho, e por atuar no meio político e social, isso requer do professor um conhecimento 

polivalente que compreenda diferentes âmbitos. 

Entendemos que a multiplicidade de conhecimento que precisa ser adquirida pelo 

professor, não advém somente da formação como elemento único do desenvolvimento 

profissional, mas também de recursos tecnológicos que possam auxiliar o conhecimento.  

Historicidade da profissão docente 

Ao conhecer a profissão docente torna-se imprescindível contextualizá-la no seu 

processo histórico-social. “A profiss~o de professor, como as demais, emerge em dado 

contexto e momento históricos, como reposta a necessidade que estão postas pelas 

sociedades.” (Pimenta, 1999, p.18). Diante disto percebemos que, a docência se 

constituiu uma profissão que foi necessária para atender as demandas sociais. 
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A profissão de professor surgiu com a finalidade do ensino, no entanto esse 

processo sempre fez parte da construç~o social do indivíduo. “A atividade de ensino é t~o 

antiga quanto à vida humana, mas o professor somente apareceu como profissional do 

ensino a pouco mais de 300 anos, no século XVIII.” (PENIN, 1980, p.2). Diante dessa 

concepção, entendemos que a presença da profissão docente na historia brasileira surgiu 

gradativamente. 

O ensino ministrado antes do século XVIII estava vinculado à política colonizadora, 

sendo exercido por padres e Jesuítas para satisfazer aos interesses da burguesia 

mercantil portuguesa. Neste contexto social a educação escolarizada só estava 

relacionada para a elite, como ressalta Ribeiro: 

Num contexto social com tais características, a instrução, a educação 
escolarizada só podia ser conveniente e interessar a esta camada dirigente 
(pequena nobreza e seus descendentes) que, segundo modelo de colonização 
adotado, deveria servir de articulação entre os interesses metropolitanos e as 
atividades coloniais. (RIBEIRO, 1987, p.22). 

Fundamentando-se em Ribeiro, identificamos que no período colonial a educação 

da elite estava atrelada a política colonizadora com o objetivo de preparar o educando 

para o trabalho intelectual e atender as exigências de mercado da metrópole, e por ser 

ministrada por padres e jesuítas, os primeiros educadores que o Brasil tivera, consistiam 

em um ensino catequisado, voltado para os desígnios da Igreja Católica. 

Nesse período os professores padres eram respeitados e avaliados como único 

social na busca de conhecimento, e por serem sacerdotes eram considerados donos dos 

saberes, sendo centro do processo educativo, na qual mantinha uma relação de 

superioridade para com o aluno. Essa relação era mantida através de ordem, disciplina e 

rigidez buscando assim, sempre manter o silêncio entre os alunos, a atenção e 

obediência. 

Com a expulsão dos jesuítas em 1579, o ensino deixou de ser influenciado pela 

igreja católica e passou a ser administrado pelo Estado, “Surge com isso, um ensino 

publico propriamente dito. Não mais aquele financiado pelo Estado, mas que formava o 

individuo para a igreja, e sim financiado pelo e para o Estado.” (RIBEIRO, 1987, p. 34). 

Conforme Ribeiro, com a intervenção do Estado, o mesmo passou a selecionar 
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professores por meio de provas e exames formando assim um corpo docente, iniciando-

se os poucos a profissão docente, como menciona Aranha: 

Embora sejam importantes as instituições voltadas para a formação de 
professores e pedagogos, a história nos mostra um panorama diferente, de 
interesse tardio e nem sempre persistente nesse empenho. Desde os séculos 
XVII e XVIII, quando começaram a se conformar as escolas à semelhança das 
atuais, a preparação dos mestres era incumbência principalmente das ordens 
religiosas, uma vez que só a partir do século XIX o Estado passou a se interessar 
pela organização da escola pública e formação de professores. (ARANHA, 2006, 
p. 45). 

 

Para Aranha, nesse período o domínio do conteúdo era o essencial para atuar na área da 

educação, pois só necessitava de transmissão de conhecimentos sendo uma educação tradicional. 

Segundo Saviani (1996), o professor é a garantia de que o conhecimento seja conseguido 

independente do interesse do aluno.  

Retrocesso na valorização da profissão docente  

A concepção do professor como mero transmissor do conhecimento acadêmico 

durou até o século XIX. “Predomina a autoridade do professor, sem que exista 

comunicação no decorrer da aula. É disciplinador.” (Aranha, 2006, p. 147). A profiss~o 

docente apesar de ser exercida apenas como conhecimento acabado era bastante 

valorizada e respeitada pela sociedade. 

A actividade do professor tinha como referencia o modelo do “Bom professor”. 

Este exercia uma função social transcendente, era um verdadeiro modelo modal 

e político, não apenas porque era tomado como um sacerdote ao serviço do 

saber. A sua vida confundia-se com a sua missão. Ser professor era manifestação 

de vocação ou missão transcendente, não o exercício de uma profissão. 

(FONTES, Disponível em: http://educar.no.sapo.pt/ PROF52.htm#conceito).  

 

Na especificidade dos contextos conforme Fontes, a docência era valorizada como 

uma vocação, não como uma profissão. O mesmo era visto no meio social de forma 

virtuosa, pela sua função social de educar. É importante salientar que o acesso ao ensino 

não ocorria somente em um espaço escolar, como ressalva Faria Filho.  

Outro modelo de educação escolar que, no decorrer do século XIX, vai-se 

configurando é aquele em que os pais, em conjunto, resolvem criar uma escola 

http://educar.no.sapo.pt/
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e, para ela, contratam coletivamente um professor ou uma professora. (Faria 

Filho, 2000, p.145) 

Conforme Faria Filho, esse modelo escolar funcionava em fazendas, por não ter a 

interferência do Estado, as professoras quase sempre eram irmãs dos donos de fazendas, 

ou seja, tias. As mesmas recebiam baixa remuneração, pois fazia o papel de docente 

apenas por amor.  Por isso os alunos habituavam-se a chama-los não de professoras, mas 

de tios e tias, e que persiste até os dias atuais. 

Chamar a professora de “tia” ou exclamar com reverência que “o magistério é 

um sacerdócio”, s~o maneiras de depreciaç~o do trabalho do mestre. O tom 

falsamente afetivo dessas expressões descaracteriza o cunho profissional da 

atividade docente, que merece ser respeitada principalmente sob o aspecto do 

trabalho realizado, e não como uma ocupação desinteressada, amorosa ou 

mística. (ARANHA, 2006, p.44). 

Baseada na teoria de Aranha, chamar o professor de tia torna-se uma relação 

caseira e desvaloriza a profissão, pois o professor no seu âmbito de trabalho precisa ser 

respeitado como um profissional, assim como os demais, havendo dessa forma uma 

relação de profissionalismo entre educador e educando. A docência não pode ser 

considerada sinônima de ocupação vocacional ou apenas um meio de ganhar uma 

pequena quantidade de dinheiro, mas de trabalho adquirido pela formação profissional, 

como destaca Paulo Freire: 

 Uma das formas de luta contra o desrespeito dos poderes públicos pela 

educação, de um lado, é a nossa recusa a transformar nossa atividade docente 

em puro bico, e de outro, a nossa rejeição a entendê-la e a exercê-la como 

pr|tica afetiva de “tias e de tios”. (PAULO FREIRE, 1996, p.68). 

Conforme Paulo Freire, o valor da profissão docente se presume em diversos fatores, 

dentre eles, a valorização social através do trabalho profissional com qualidade e respeito no 

exercício de sua profissão. 

O processo da profissão docente ocorreu lentamente no que se refere ao seu 

reconhecimento profissional. “No entanto, n~o podemos analisar as mudanças da profiss~o 

docente sem observar que isso esteve presente durante muitos anos ao redor do debate sobre a 

profissionalizaç~o docente.” (Imbernón, 2002 p.12). Com as discussões teóricas sobre o debate da 

docência, não se pensava mais no professor como algo genérico ou ideológico, buscava-se uma 

conquista no espaço da profissão.  
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No contexto social houve um declínio da valorização da docência, para a sociedade o ato 

de ensinar ainda era apenas uma semi-profissão, que necessitava somente do domínio de 

conteúdos para a pr|tica pedagógica. Entretanto Imbernón nos adverte que: “Em suma, a 

profissão docente deve abandonar a concepção predominante no século XIX de mera 

transmiss~o do conhecimento acadêmico”. (Imbernón, 2002, p. 7). O conhecimento acabado n~o 

estava sendo suficiente para o ensino, era necessário que o professor adquirisse novas 

competências, devido o desenvolvimento social gerando rápidas transformações no 

conhecimento, tornando na maioria das vezes algumas informações ultrapassadas. Portanto 

antes o professor só precisava do domínio dos conteúdos, hoje ele precisa de novos saberes 

devido a diversidade de contexto em que o mesmo está inserido.  Para isso faz-se necessário que 

o professor utilize metodologias destinadas a esse contexto social como menciona Imbernón: 

A especificidade dos contextos em que se educa adquiriu cada vez mais 

importância: a capacidade de se adequar a eles metodologicamente, a visão de 

um ensino não tão técnico, como transmissão de um conhecimento acabado e 

formal, e sim como um conhecimento em construção e não imutável, que analisa 

a educação como um compromisso político prenhe de valores éticos morais. 

(IMBERNÓN, 2002, p. 13-14). 

Essa diversidade de contextos requer novos tipos de saberes como afirma 

Imbernón, o docente tem que estar em consonância com as transformações da 

sociedade. Hoje o conhecimento não pode ser visto como algo imutável, visto que o 

contexto em que o professor trabalha é bastante complexo, diversificado e tecnológico.  

Desvalorização na docência 

A sociedade tecnológica tem olhado para a docência de forma restrita. Isso implica 

diversas conseqüências que pode contribuir na desvalorização social, profissional e que 

refleti na sala de aula, muita das vezes gerando desrespeito por parte da sociedade com 

relação à profissão do docente. Sob esses aspectos de desvalorização profissional da 

docência, Cury ressalta que: 

Os professores não são valorizados socialmente como merecem, não estão nos 

noticiários da TV, vivem no anonimato da sala de aula, mais são os únicos que 

tem o poder de causar uma revolução social. Com uma das mãos eles escrevem 

na lousa, com a outra, movem o mundo, pois trabalham com a maior riqueza da 

sociedade: a juventude. Cada aluno é um diamante que, bem lapidado, brilhara 

para sempre. (CURY, 2006, p. 91). 
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 Desvalorização social = Embora a profissão docente tenha conquistado o 

seu espaço, entretanto tem ocorrido a desvalorização no meio social como ressalta Cury, 

porque a maioria dos indivíduos vê a profissão docente de forma preconceituosa, até 

mesmo pela forma que a profissão é constituída, por não possuir atributos específicos, 

tais como código de ética, associação profissional entre outros. Isso repercutiu em um 

declínio de qualidade da docência, com relação às demais profissões. Esse desprestígio 

profissional tem causado aos que atua nessa área a desmotivação com relação à 

profissão e também o ensino. 

 

 Desvalorização profissional = A identidade do professor nas últimas 

décadas tem sido percebida pela falta do respeito e de compreensão por parte da 

sociedade e também por parte dos alunos que não tem valorizado o professor em sala de 

aula, pois sabemos que o conhecimento partia somente do professor e hoje temos várias 

fontes, e as novas tecnologias estão pressionando a criação de novos métodos 

pedagógicos. Muitas vezes o professor sente-se insatisfeito na própria sala de aula, 

devido não ter uma remuneração compatível, uma estrutura física adequada para 

trabalhar, que ocasiona constrangimento e insatisfação nos seus espaços de trabalho, 

tudo isso gera uma revolta do profissional, deixando alguns professores frustrados com a 

violência no âmbito escolar, e muitas vezes descomprometidos com a sua profissão, 

gerando uma má qualidade de ensino.  

 

 Desvalorização escolar = O trabalho docente tem sido alvo de violência 

escolar. Atualmente vemos reportagens e depoimentos de experiências vivenciadas pelo 

professor, de violência brutal, sendo vítimas de atitudes agressivas físicas, psicológicas e 

verbais, afetando a integridade do profissional. A falta de segurança nos espaços 

escolares tem provocado o surgimento da violência na escola, nunca uma classe nobre foi 

tão desprestigiada profissionalmente no próprio local de trabalho. Esses dilemas 

existenciais desencadeiam nos futuros profissionais refletir sobre como será sua prática 

pedagógica.  
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Definições da identidade docente no processo de alfabetização 

Na profissão docente o processo de identidade se constrói e reconstrói. Constrói-se a 

partir da sua identidade pessoal, através do seu modo de vida, sua forma de vivencia no 

cotidiano, suas atitudes e comportamento no meio social em que vive, e vai refletir na sua 

atuação docente. E se reconstrói por meio da identidade profissional, porque as mudanças 

socioeconômicas apresentam novas exigências e fazem com que os professores venham se 

adaptar e atualizar o papel da escola, do professor e da educação, assim como afirma Pereira: 

Isto significa que, de acordo com as circunstâncias e exigências postas pela 

sociedade em uma determinada época, o fazer profissional tem, historicamente, 

maneiras diferentes de atuação e a imagem do profissional docente sofre 

modificações, submetendo-se a avaliações dos indivíduos da sociedade que ora 

o enaltecem, concedendo-lhe status e prestígios, ora o desvalorizam, como vem 

ocorrendo na atualidade. (PEREIRA, 2002, p. 122.) 

Diante dessa realidade podemos perceber conforme Pereira, que a identidade docente 

não é imutável, principalmente porque o professor atua em uma sociedade complexa e 

diversificada nas culturas, nos ensinos, no convívio social, e em classes sociais. Na sociedade 

em que vivemos a identidade do professor nas últimas décadas vem sendo desvalorizada e 

criticada. Essa identidade no processo de alfabetização também tem sofrido críticas com o 

desprestígio social, pois muitos veem o professor alfabetizador apenas com a função de cuidar 

das crianças, identificando-os não como educador, mas como babas. Por isso faz-se necessário 

que a família e a sociedade vejam os alfabetizadores como participantes de construção do 

processo da cidadania e que reconheçam seus direitos e deveres, construindo uma valorização 

profissional. 

Possibilidades de mudanças educacionais 

A especificidade do contexto em que estamos inseridos requer do profissional 

educador inovações no ato e nas instituições educativas. “O professor precisa de novos 

sistemas de trabalho e de novas aprendizagens para exercer sua profiss~o”. (Imbernón, 

2002, p. 45). Esses fatores implicam na mudança da formação inicial e continuada do 

professor e também no investimento dos espaços escolares, e na remuneração do 

professor na carreira profissional, gerando padrões mínimos de qualidade, mudando a 

visão da sociedade em relação à educação. Estas decorrências mostram a necessidade de 

preparar a formação inicial dos professores. Para isso se faz necessário que seja feito uma 
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mudança educacional com qualidade para ser ofertada a todos os profissionais docentes 

de modo que venha melhorar a carreira profissional e a sua atuação pedagógica, como 

descreve os Parâmetros Curriculares Nacionais: 

 Além de uma formação inicial consistente, é preciso considerar um investimento 

educativo contínuo e sistemático para que o professor se desenvolva como 

profissional de educação. O conteúdo e a metodologia para essa formação 

precisam ser revistos para que haja possibilidade de melhoria do ensino. A 

formação não pode ser tratada como um acúmulo de cursos e técnicas, mas sim 

como um processo reflexivo e crítico sobre a prática educativa. Investir no 

desenvolvimento profissional dos professores é também investir em suas reais 

condições de trabalho. (PCNS, 2001, p.30-31.) 

Fundamentando-se nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a formação inicial é um 

dos recursos que favorecem o desenvolvimento profissional, para isso os recursos 

utilizados nessa formação é preciso ser considerada como um meio do educador saber 

agir criticamente no seu meio social, comprometendo-se com uma educação 

problematizadora e favorecendo no individuo uma educação contextualizada. Mas, de 

acordo com Candav (2000) “O educador nunca estar| definitivamente “pronto”, 

formado, pois que a sua preparação, se faz no dia a dia, na meditação teórica sobre a 

pr|tica”. (Candav, 2000, p.29). É importante que o professor tenha a compreens~o de 

que a sua formação não é unicamente a formação superior, mas sua formação 

pedagógica se faz também na pr|tica docente, ocorrendo de forma continua. “É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima 

pr|tica”. (Freire, 1996, p.39). 

Como seria a atuação do professor nas próximas décadas?  

Atualmente vivemos em uma era de tecnologia, globalização e pós-modernidade, 

na qual a sociedade atual é denominada sociedade do conhecimento ou de sociedade 

tecnológica, por isso o professor vem enfrentando vários desafios para se adequarem aos 

impactos e perspectivas da revoluç~o tecnológica. “Nas próximas décadas, a profiss~o 

docente, deverá desenvolver-se em uma sociedade em mudança, com um alto nível 

tecnológico e um vertiginoso avanço do conhecimento”. (Imbernón, 2002, p.35). Isso 

significa que é preciso desenvolver práticas tecnológicas através de meios midiáticos que 

são utilizados na prática de ensino atual, para que o educando possa estar 

acompanhando o processo tecnológico. 
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Os acontecimentos do mundo contemporâneo, em especial os aparatos 

tecnológicos tem conquistado cada vez mais espaços na sociedade. Pois as pessoas 

aprendem com os meios de comunicação e principalmente com o computador, e assim 

vão ampliando-se os espaços de aprendizagem. Hoje vemos o rádio, à televisão, o 

computador, aparelhos de DVDs, recursos de multimídias que são equipação eletrônicas 

vinculados nos espaços escolares. Os professores não são mais considerados os principais 

meios de adquirir conhecimentos e de desenvolver as habilidades do individuo. Por isso é 

importante que haja um processo de transformação nos sistemas educacionais, devido à 

inserção da revolução tecnológica no espaço educativo. 

Os principais desafios diante dessa realidade consistem em formar indivíduos 

capazes de suprir as necessidades, desenvolver conhecimentos, capacidades e 

qualidades. “A formaç~o deveria dotar o professor de instrumentos intelectuais que 

sejam úteis ao conhecimento e a interpretação das situações complexas em que se 

situa”. (Imbernón, 2002, p.40). Portanto Imbernón nos adverte que os professores 

precisam estar acompanhados a esse mundo tecnológico dando subsídios para que os 

alunos possam levar em conta as exigências do mundo contemporâneo. 

Considerações finais 

É possível afirmar que a profissão docente se constituiu ao mesmo tempo de 

forma (des) valorizada. Os aparatos tecnológicos e capacitações profissionais são 

perspectivas de melhorias para a docência, com o objetivo de ganhar valores profissionais 

dentro e fora dos espaços escolares. Sabemos que o mundo tecnológico está ampliando 

profundamente não só as maneiras de ensinar e de adquirir conhecimentos, como 

também de ampliar os próprios mecanismos pedagógicos e intelectuais do ensino-

aprendizagem. 

Embora as tendências tecnológicas seja um meio de ensino, seu uso correto pode 

mudar-se num principio pedagógico que vai dinamizar o ato, interação, produtividade e o 

prazer do aluno em usá-la e se possível dominá-la. O conhecimento e o domínio das 

tecnologias fazem vantagens para a profissão docente e para os discentes.  
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Portanto, integrar os meios tecnológicos, construir garantia de qualidade de 

formação e vigorar as leis que possibilitam a valorização na docência são fundamentais 

para um ensino de qualidade, e para despertar na sociedade, docentes e futuros 

profissionais, reflexões do que é ser professor, e da importância da sua contribuição para 

o âmbito escolar e o meio social. 
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A INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA DENTRO E FORA DO 
CONTEXTO ESCOLAR 

 

Francisca Nilza Fonseca17 

 

RESUMO: Este trabalho tem por objetivo garantir o atendimento educacional 
especializado. As pessoas com Deficiência Intelectual e assim proporcionar a 
permanência, o sucesso e a inclusão de forma integral no âmbito educacional e social.A 
metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho deu-se por meio da proposição 
de um caso, analise e esclarecimento do problema, observação, entrevista com pais, 
profissionais da escola, o aluno e seus colegas, aprofundamento do estudo da literatura 
que aborda a temática e a partir dos dados coletados, foi elaborado um plano de 
Atendimento educacional Especializado com propostas metodológicas de acordo com a 
política de Educação Especial na perspectiva inclusiva.O estudo realizado proporcionou a 
reflexão acerca da necessidade do desenvolvimento de ações que garanta a efetivação da 
inclusão de alunos com deficiência Intelectual, dentro e fora do contexto escolar. Foram 
utilizados como bases teóricas os seguintes autores, Batista, 2007 e Mantoan, Almeida, 
2007, inclusão.brasil@iran.com.br, A Deficiência Mental, a Escola comum diante da 
deficiência Mental, Figueiredo, 2007 e Gomes, 2007, A emergência da leitura e da escrita 
em alunos com deficiência Mental, (O Que é Ler?) Salustiano,Figueiredo e Fernandes. 
 

Palavras - chave: deficiência intelectual; educação especial; educação inclusiva. 

 

INTRODUÇÃO 

O município de Lagoa de Velhos tem aproximadamente 2.800 habitantes que 

vivem basicamente do Fundo de Participação dos Municípios- FPM, dos benefícios da 

Previdência Social e atualmente das três cerâmicas que se instalaram no município. Com 

relação a cidadania e ascensão social foram muitas prejudicadas por administrações que 

perduraram por mais de 32 anos, essas gestões que se revezaram entre duas pessoas 

viciaram muitos habitantes e alienaram ao ponto de não se preocuparem com o futuro 

dos filhos e com a busca de direitos, durante o tempo acima citado predominou no 

município a cultura do “vale” o assistencialismo, a cidade ficou inadimplente, n~o recebia 

convênios dos governos Estadual e Federal, a saúde era precária, não havia nenhuma 
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dignidade em nenhum aspecto, não foi elaborado ao longo dos anos políticas que 

favorecessem a geração de emprego e renda, nem o fortalecimento da economia, apesar 

de alguns avanços mesmo  que ainda muito tímido ainda é grande o atraso, os políticos 

não trabalham a favor do povo e grande parte ainda não sabem escolher os seus 

representantes. 

Os jovens são ociosos sem muita perspectiva e aqueles que tem passam por 

muitas dificuldades quando querem estudar além do ensino médio, precisam deslocar-se 

para capital e muitas vezes deparam-se com muitas barreira levando-os muitas vezes a 

desistirem. O nosso município proporcionalmente tem um bom número de pessoas que 

gostam de estudar, mas a falta de apoio no que se refere a moradia, manutenção do 

curso e deslocamento tem feito com que muitos jovens não queiram ingressar em um 

curso superior, trazendo essa realidade para o nosso público alvo esses problemas são 

muito mais graves, a essas pessoas vem sendo negado os seus direitos básicos, muitos, 

ou porque não dizer a grande maioria não freqüentam nem a escola e nem a Instituição 

Especializada, outras que apresentam características de pessoas com deficiências sequer 

podemos sensibilizá-las para consultas com especialistas devido ao grande preconceito 

da própria família. 

 

Deficiência Intelectual 

 

Deficiência Intelectual, assim como qualquer outra deficiência é incapacidade ou 

desvantagem social (OMS). A característica essencial do Retardo Mental é quando a 

pessoa tem um “funcionamento” intelectual significante inferior a média acompanhado 

de limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos duas das 

seguintes áreas de habilidades: Comunicação, auto-cuidados, vida doméstica, habilidades 

sociais, relacionamento interpessoal, uso de recursos comunitários, auto-suficiência, 

habilidade acadêmica, trabalho, lazer, saúde,segurança. DSM.IV. Deficiência mental ou 

atraso mental, é um termo usado quando uma pessoa apresenta certas limitações no seu 

funcionamento mental e no desempenho de tarefas como as de comunicação, cuidados 

pessoal e de se relacionamento social. Estas limitações provocam uma maior lentidão na 

aprendizagem e no desenvolvimento dessas pessoas. 
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Almeida, Marina da Silveira Rodrigues, consultora em Educação Inclusiva, 

Psicóloga, Pedagoga Especialista em Instituto Inclusão Brasil. Atualmente fala-se muito 

em inclusão, mas pouco tem sido feito para realmente incluir as pessoas com deficiência, 

não podemos negar que existem muitas pessoas comprometidas com essa causa e foi 

graças a essas pessoas que já temos conquistados alguns avanços como, por exemplo, a 

criação da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, que 

proporciona a formação continuada no AEE, mas os poderes públicos constituídos de 

alguns municípios não leva a sério a implementação dessas políticas, não são divulgadas, 

poucas pessoas conhecem ainda são muitos os que estão as salas multifuncionais mas 

não estão capacitando professores para atuarem nessas salas. São inúmeras as escolas 

sem acessibilidade, sem falar os outros espaços que a pessoas com deficiência frequenta 

enfrentando diversas barreiras e preconceito. 

Durante muito tempo as pessoas com deficiência mental foram rotuladas por 

v|rias expressões pejorativas como: “mongol”, termos referido a síndrome de Down, 

“débil mental”, “demente”, “lesado”, “retardado”, dentre outros. Além de serem vistos 

como incapazes doentes e pessoas que deveriam ficar isoladas e muitas vezes escondidos 

para não serem vistos, pois era motivo de vergonha para família. Não se pode admitir que 

em pleno século XXI isso continue acontecendo, pois se sabe que são muitas as pessoas 

que estão em casa sem estudar, sem participar de uma instituição de educação especial, 

que não tem vida social e nenhuma relação interpessoal bem como há também aqueles 

que não admitem que os filhos (as) têm uma deficiência e ainda há aqueles que não 

promovem o acompanhamento com receio que o filho supere a deficiência e perca o 

benefício. 

Apesar da luta histórica de alguns profissionais pela inclusão e dignidade de 

pessoas em situação de deficiência ainda é grande o número de pessoas que estão no 

anonimato, privados de direitos básicos como: estudar, ter convívio social, lazer e 

atendimento especializado. A falta de conhecimento acerca da Política Nacional de 

Educação Especial implica na falta de sensibilidade, acessibilidade e consequentemente 

no aumento da exclusão que vai além da negação dos direitos aos portadores de 

necessidades especiais, mas também de toda uma sociedade que majoritariamente não 

conhece e desconhecendo não pode cobrar e fazer valer esses direitos. 

 



 1268 I Seminário Nacional do Ensino Médio 

 

A Escola Comum e a Deficiência Intelectual 

 

O aluno com deficiências mentais tem meios peculiares de aprender, ou seja, tem 

formas próprias de adquirir o conhecimento e isso implica em um desafio da escola 

comum, que não consegue atingir com a sua matriz curricular, o atendimento a esse 

público, sabe-se que não alcançar o objetivo esperado pode ocorrer com qualquer aluno, 

seja ele com deficiência ou “dito” normal, mas é nessa deficiência que a escola é obrigada 

a reconhecer que é “deficiente” que tem deixado a desejar o que diz respeito a inclus~o. 

A deficiência mental acarreta no aluno uma dificuldade de construção do 

conhecimento principalmente em escolas centralizadoras, autoritárias e de gestão 

fechada, escolas assim torna difícil a vida de qualquer aluno e não apenas daqueles que 

apresentam deficiência, elas reforçam as dificuldades dos alunos com deficiências 

mentais, muitos falam e usa a palavra inclusão como jargão, mas se a escola não 

considerar a singularidade dos alunos seus ritmos e maneiras de aprender ela vai 

promover o que a OMS e Convenç~o de Guatemala definiu como “agravante da situaç~o 

de deficiência” que é a promoç~o da inibiç~o a acentuaç~o da deficiência. A escola que 

ainda preserva a pedagogia tradicional nos dias atuais super valoriza aqueles alunos 

considerados muito bons, pois através deles é possível se colocar como eficiente, dizem 

que não existe turma homogênea, mas a busca é clara por elas. A Lei de Diretrizes e Bases 

– LDB da educação lei 9.394/96 garante que a educação é pra todos, com isso garante-se 

a matrícula, mas infelizmente não está garantido o sucesso e a qualidade, o aluno está ali 

muito mais excluído do que se estivesse fora dela, o professor isolado com o sentimento 

de impotência e com a consciência pesada, pois muitos nunca tiveram nenhuma 

capacitação voltada para o atendimento a alunos com deficiência. 

As experiências e relatos que se ouvem no cotidiano escolar fazem alguns 

profissionais da educação acreditar que a deficiência está sendo produzida por uma 

escola tradicional, excludente e competitiva e por uma formação continuada insuficiente 

e precária, pois a escola que temos não leva em conta as individualidades dos alunos as 

diferentes maneiras e ritmos de aprendizagem, e as condições sócias econômicas aplicam 

modelos de ensino que nem sempre atendem as necessidades daquele público, isso 

ocorre por que não se pode contar com profissionais com nível de consciência política 
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capaz de fazer essas reflexões de exigir formação adequada para atender determinados 

alunos, condições de trabalhos dignas e recursos didáticos suficientes e adequados. 

Provavelmente por essas causas acima citadas e muitas outras é que segundo 

Mantoan, Gomes, Fernandes entre outros, o número de alunos categorizados como 

deficientes mentais foi ampliado enormemente, abrangendo todos aqueles que não 

demonstram bom aproveitamento escolar e com dificuldades de seguir as normas 

disciplinares da escola. As crianças e adolescente de hoje estão imersos em um mundo de 

informações que vem cada vez mais rápido e se a escola não atende esses alunos de 

forma que levem em consideração suas particularidades cada vez mais vai está 

promovendo a exclusão e se distanciando da educação de qualidade emancipadora que 

proporciona ao aluno ser agente do seu próprio conhecimento partindo do que ele já 

conhece para o aprimoramento de um novo conhecimento. Compreender e fazer valer 

esses critérios são de grande importância para o professor de sala de aula comum e do 

AEE. 

“Aprender é uma aç~o humana criativa, individual, heterogênea e regulada pelo 

sujeito da aprendizagem, independentemente de sua condição intelectual ser mais ou 

menos privilegiada”. “Ensinar é um ato coletivo, no qual o professor disponibiliza a todos 

sem exceç~o, um mesmo conhecimento”. “Ao invés de adaptar, individualizar e 

diferenciar o ensino para alguns, a escola comum precisa recriar suas práticas, mudar suas 

concepções, rever seu papel, sempre reconhecendo e valorizando as diferenças”. 

Não é preciso se aprofundar muito para saber que as escolas públicas do Brasil 

sofrem de um problema crônico que é a deficiência da qualidade do ensino que é oriundo 

para desvalorização do profissional do magistério, que por sua vez não tem atraído os 

melhores, a formação dos professores na maioria ocorreu em universidades que 

ministraram o curso em regime especial, muito ainda só tem apenas o nível médio e isso 

implica em uma dificuldade de desenvolvimento de um trabalho em uma perspectiva 

inclusiva, ou seja, uma proposta onde se eleja nos planos de trabalho atividades 

diversificadas para alunos com ou sem deficiência, atividades escolhidas livremente de 

acordo com os interesses dos alunos. 

A inclusão educacional é um desafio que requer o envolvimento de vários atores, 

que requer investimento e vontade política dos governantes, depende de uma “direç~o 

escolar especialista, (orientadores, supervisores e outros), que adotam um modo de 
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gestão escolar verdadeiramente participativa e descentralizada, onde professor e aluno 

têm a liberdade de criarem e decidirem juntos o que consideram melhor para sua 

aprendizagem. É importante que a rotina e/ou o planejamento contem com a 

participação de todos, inclusive dos deficientes participando de igual 

para igual tanto nas decisões como na execução das atividades pois se sabe que é comum 

professores elaborar atividades com o grau de dificuldade inferior aos alunos ditos 

normais”. 

 

METODOLOGIA 

 

O curso de especialização em Atendimento Educacional Especializado - AEE, teve 

com culminância o trabalho de conclusão de Curso- TCC que se desenvolveu através dos 

seguintes procedimentos, proposição de um caso, preferencialmente da escola que o 

cursista trabalha, e dentro do seu município, apresentação do histórico do aluno 

(especificação da doença de acordo com código Internacional de doenças (CID-10), 

estudo mais aprofundado do caso tomando com base as literaturas que aborda o 

problema, ou seja, a temática, analise e esclarecimento do problema, entrevistas com 

profissionais da escola (professores, diretores, alunos. O próprio aluno),conversa com o 

responsável pelo o estudante, observação do aluno na sala de aula e no contexto 

comunitário, pesquisas, fotografias, analise criticas da instituição educacional, analise dos 

recursos metodológicos e das metodologias aplicadas para com o ensino direcionado ao 

aluno, pesquisa sobre os recursos existente na escola e a frequência da utilização, analise 

da proposta pedagógica- PPP, produção textual, com intuito de relatar inquietações e 

dificuldades referente a construção do trabalho, sugestões de atividades, planejamentos 

de atividades. 

 

CONSIDERAÇÒES FINAIS 

 

O Presente trabalho proporcionou a percepção da necessidade de se fazer uma 

reflexão do quanto é gritante o descaso com alunos com deficiência no nosso município. 

Ele traz por meio do estudo desenvolvido grande contribuição para a inclusão e 
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efetivação dos das políticas que garante os direitos dos sujeitos com deficiência não só 

intelectual mais as várias existente no nosso município. 

Sabemos que, até o momento o nosso corpo docente não dispunha de 

qualificação no que se refere ao atendimento educacional especializado, porém vale 

salientar que algumas ações poderiam ter sido implementadas para amenizar a exclusão 

bem acentuada existente para com nossos alunos com deficiência. 

Este trabalho já está dando bons resultados, tendo em vista que já gerou 

discussões acerca da necessidade de estar se desenvolvendo um trabalho de mobilização, 

divulgação e sensibilização no tocante ao levantamento do número de 

pessoas com deficiência diagnosticadas, matriculadas, freqüentando regularmente  

escola comum e a instituição especializada, Centro de Reabilitação Infantil. (CRI), bem 

com divulgação da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, e 

também da importância da inserção destes cidadãos no contexto social 

ao qual eles fazem parte. 
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RESUMO  

Entendendo educomunicação como um campo de convergência entre educação e 
comunicação voltada para uma prática social, compreendemos que a comunicação com 
finalidade educacional transpassa o uso de equipamentos e se firma pela necessidade de 
expressão e trocas comunicativas, sendo assim, é possível evidenciar o caráter 
necessariamente dialógico das ações educomunicativas com base na perspectiva de 
Paulo Freire, que contempla uma práxis alimentada pelo amor, humildade, fé, esperança 
e confiança que, por sua vez, gera criticidade e possibilita o processo de transformação 
social. O Ensino Médio, como última etapa da educação básica, assume hoje uma nova 
identidade, a formação geral do educando articulada com a educação profissional técnica 
de nível médio, exigindo-se assim entre as mudanças para atender a esse novo contexto, 
novas práticas da escola voltadas para a sua reestruturação pedagógica. Este trabalho 
procura então, relacionar a educomunicação à práxis da educação dialógica freiriana com 
a intenção de levantar propostas, dentro da área de intervenção educomunicativa 
‘Mediaç~o tecnológica na educaç~o’, para a criaç~o de mídias alternativas construídas de 
forma coletiva e democrática com o olhar sensível para a realidade do Ensino Médio, a 
partir da leitura exploratória de alguns documentos oficiais  como a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), o Decreto nº 2.208/97, o Decreto nº 
5154/2004 a Lei 11.494/2007, e ainda com base em Soares 2011; Schaun 2002; Freire 1987 e 
Oliveira (2010). Assim, o estudo mostrou a educomunicação e a dialogicidade como 
possibilidades para o desenvolvimento de práticas educativas inovadoras no Ensino 
Médio público. 

Palavras-chaves: ENSINO MÉDIO – EDUCOMUNICAÇÃO – DIALOGICIDADE  

 

1. Contextualizando o Ensino Médio  
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O Ensino Médio vem passando por transformações significativas dentro das 

reformas educacionais que ocorreram nas últimas décadas no Brasil. A partir da Lei 

9394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi incluído como etapa final da 

Educação Básica, assumindo a característica da terminalidade, o que significa que passou 

a ter “por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum 

indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no 

trabalho e em estudos posteriores” (LDB, art. 22). Assegurando a todos os cidadãos,  

 “a preparaç~o b|sica 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; o aprimoramento do 
educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o 
desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; a 
compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a pr|tica, no ensino de cada disciplina” 

(LDB, art. 35, incisos de I a IV). 

 

O Ensino Médio começa então a adquirir uma nova identidade, mas segundo 

Oliveira (2010, p. 271) uma identidade já em crise, pois ao ensejar a noção de 

terminalidade, isto é, “de poder atribuir profissionalizaç~o aos seus concluintes, vê-se 

ante a sua recorrente função de preparação para estudos posteriores, etapa entre o 

ensino fundamental e a universidade, com car|ter mais geral e propedêutico”, a crise 

surge da dificuldade que as escolas públicas enfrentam para oferecer um ensino técnico-

profissionalizante que seja eficaz concomitante a uma formação geral.  

Com o decreto nº 2.208/1997 ocorre a regulamentação da obrigatoriedade da 

separação entre o ensino médio e a educação profissional, acentuando mais ainda a crise 

de identidade, pois de acordo com documento do MEC, que trata da Reestruturação do 

Ensino Médio no Brasil,  

“isso significou o fortalecimento do dualismo e a consolidaç~o da educaç~o 
média com duas vertentes: uma relativa a um ensino médio acadêmico 
destituído da realidade de trabalho e, outra, um ensino técnico, mesmo 
separado, mantinha a articulaç~o com o ensino médio’ (BRASIL, 2008, p. 6). 

Essa dualidade educacional criada com a separação da educação profissional do 

Ensino Médio, de acordo com Oliveira (2010), foi bastante criticada por setores da 

sociedade civil e nos meios acadêmicos, levando assim a revogação do decreto nº 

2.208/1997 pelo decreto nº 5.154/2004 que determina em seu art. 4º, incisos I, II e III, que a 
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Educação Profissional Técnica de nível médio será desenvolvida de forma articulada ao 

Ensino Médio, sendo observadas as diretrizes curriculares nacionais, as normas 

complementares dos respectivos sistemas de ensino e as exigências de cada instituição 

no tocante ao seu projeto pedagógico. 

O Ensino Médio vai então adquirindo uma nova estrutura que é reforçada pela Lei 

nº 11.494/2007 que instituiu o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e 

Valorização dos Profissionais de Educação (FUNDEB), e representou ganhos financeiros 

para este nível de ensino, contribuindo para a sua expansão. 

Não há dúvidas que essas mudanças contribuíram de forma significativa para a 

expansão do Ensino Médio no país, entretanto, se por um lado houve avanços no ensino 

médio, Brasil (2008), afirma que estes ainda não foram suficientes para fazer o Ensino 

Médio adquirir uma identidade de superação da dualidade histórica que tem prevalecido 

nesta etapa, nem tão pouco superou a elevada desigualdade educacional, tornando assim 

necessário que essa última etapa da educação básica assuma o compromisso de atender 

a diversidade nacional, sua heterogeneidade cultural, e considere os anseios da juventude 

e da população adulta que recorrem a escola.  

Isso implica segundo a autora, na definição da identidade do Ensino Médio como 

etapa final da educação básica, mediante um projeto que seja unitário em seus princípios 

e objetivos, superando o dualismo entre propedêutico e profissional e desenvolvendo 

possibilidades formativas que contemplem as múltiplas necessidades socioculturais e 

econômicas dos sujeitos, ou seja, que ofereça “Uma formaç~o com base unit|ria, no 

sentido de um método de pensar e de compreender as determinações da vida social e 

produtiva – que articule trabalho, cultura, ciência e tecnologia na perspectiva da 

emancipaç~o humana” (BRASIL, 2008, p.8). 

Neste contexto, surge a necessidade das escolas públicas de Ensino Médio 

buscarem desenvolver propostas pedagógicas - dentro de uma “concepç~o de currículo 

unit|ria, com diversidade de formas” (BRASIL, 2008, p.8), voltadas para a construç~o 

dessa nova identidade que se configura a partir das políticas implementadas, para isso, 

Brasil (2008) aponta a importância do diálogo com a juventude e as perspectivas dos 

jovens relativas à escola e o seu projeto pedagógico e Soares (2011, p. 53) apresenta a 
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educomunicaç~o como aliada da “gest~o pedagógica das reformas pretendidas, 

oferecendo contribuição para a formação do jovem, na medida em que, pelas 

experiências de uma comunicação compartilhada, abre para ele novas possibilidades de 

construç~o do mundo”.  

A partir do diálogo e da educomunicação para o Ensino Médio é possível pensar 

numa possibilidade concreta de práticas pedagógicas que contribuam para a formação 

“em que a juventude de fato se reconheça como agente transformador de sua realidade, 

a partir da escola.” (SOARES, 2011, p.55). 

 

2. O diálogo 

O diálogo com os jovens na nova identidade do Ensino Médio é colocado como de 

particular importância na concepção curricular unitária, pois possibilita um maior 

envolvimento dos jovens com a escola, facilitando a comunicação de ambos. Segundo 

Bohm (1987: p.2), o di|logo “é o significado compartilhado assim criado, é a ‘cola’ ou o 

‘cimento’ que mantêm as pessoas e a sociedade unidas”. Através do di|logo as pessoas 

constroem e compartilham novos conhecimentos, melhorando a comunicação e as 

relações sociais. 

 A partir do diálogo, cria-se um movimento de pensamento e comunicação 

coerentes, tanto em nível de percepção quanto de sentimentos, isto é, o diálogo 

possibilita um pensamento coletivo, por isso, o autor estimula o desenvolvimento do 

diálogo dentro de grupos. 

 Dessa forma, o diálogo diminui a fragmentação das relações humanas, 

estimulando a empatia e a compreensão. Segundo Mariotti (2000), os seres humanos são 

dotados de pressuposições culturais historicamente construídas e por isso no ato 

comunicativo os sujeitos tendem a impor sua opinião, emitindo juízos de valor. É comum 

os interlocutores usarem a retórica e a persuasão a fim de imporem seus valores. 

 Assim, o primeiro momento do ato dialógico deve ser uma reflexão sobre os 

pressupostos intrínsecos de cada um, bem como também os pressupostos dos 
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interlocutores, isso significa que para um diálogo eficiente as pessoas devem ter a mente 

aberta ao novo, numa postura compreensiva. 

 Para Mariotti (2000), no di|logo “as idéias novas surgem por meio da cooperaç~o, 

n~o pelo confronto” (p.4). H| uma relaç~o sistêmica, onde o principal objetivo é aprender 

pela explicação, através de uma observação- participante, não há, portanto, o intuito de 

emitir juízos de valor, “é antes de mais nada aprender a ouvir”(p.5). 

 Logo, os indivíduos dialógicos devem ter uma postura ativa, sem, contudo, impor 

verdades absolutas, buscando sempre compreender e refletir a fim de construir uma 

nova idéia, resvalando numa mudança de comportamento. Nessa metodologia todos os 

interlocutores ganham através da relação interpessoal e da relação destes com o mundo. 

 Já para Bakhtim, segundo Navarro (2005), o di|logo se baseia no outro, “dialogar 

significa relacionar sentidos, ser construído como sujeito a partir do outro” (p.27). Refletir 

sobre o olhar do outro possibilita a renovação de sentidos e de posturas individuais, num 

movimento sistêmico e inacabado, pois sempre há possibilidades novas. Nessa 

perspectiva o diálogo é condição da essência humana, pois todo discurso traz em si uma 

carga de pensamentos alheios, dentro de um contexto temporal. Assim, os sujeitos são 

construídos e reconstruídos num movimento contínuo. 

 O diálogo é uma metodologia que transforma sujeitos através da compreensão e 

do respeito às diversidades, pois a partir do momento que se tornam sensíveis e buscam 

desenvolver uma sociologia compreensiva, se livram de pressupostos fragmentadores e 

individualizadores e, consequentemente, criam um novo conhecimento capaz de 

transformar o mundo. 

O diálogo, portanto, vai se opor  a sociedade moderna, fragmentada e precária, 

descrita por Bauman (2008). Uma sociedade marcada pela fragilidade das relações sociais 

e pelo medo, onde o individualismo se sobrepõe ao coletivo. O diálogo une para agregar 

valores, privilegia o coletivo e as relações interpessoais, onde numa relação mútua, os 

sujeitos atuam para construírem seus conhecimentos, se transformando e transformando 

a sociedade, não há vencedor e perdedor, apenas ganhadores. 

Freire (1987) também confirma a importância do diálogo dentro das relações 

humanas e pedagógicas, apostando no respeito e na problematização da realidade social 
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que cada ser est| inserido através de uma postura ativa, “é o encontro dos homens para 

ser mais” (p.82). Dessa forma, 

Sendo os homens seres em “situaç~o”, se encontram enraizados em condições 
tempo-espaciais que os marcam e a que eles igualmente marcam. Sua tendência 
é refletir sobre sua própria situacionalidade, na medida em que, desafiados por 
ela, agem sobre ela. Os homens são porque estão em situação. E serão tanto 
mais quanto não só pensem criticamente atuem sobre a situação em que estão. 
(FREIRE, 1987: p.101) 

 

 Assim, a postura dialógica proposta por Freire (1987) implica também na 

construção coletiva do conhecimento, sua perspectiva pedagógica aponta para uma 

relação de cooperação entre professor e aluno, possibilitando uma educação libertadora 

e transformadora da sociedade. Daí se justifica a importância da contínua ação-reflexão 

da prática do educador, sempre considerando o contexto situacional, levando os 

educandos a problematizá-lo e a transformá-lo por meio do conhecimento construído. 

 Navarro (2005: p.36) afirma que Bohm, Freire e Bakhtim “sinalizam a pertinência 

de tornarmos a ciência da dialogia como fundamento da vida”. Assim, uma sociedade 

construída pelo diálogo será mais sensível e humana, onde as diferenças serão exaltadas 

e valorizadas pelo respeito mútuo. Portanto, é imprescindível estimular o diálogo dentro 

da sociedade moderna, buscando a construção de novos valores, mais justos, igualitários 

e coletivos. E, dentro da perspectiva pedagógica de desenvolvimento do Ensino Médio, 

propostas comunicativas são possibilidades eficazes de construção do diálogo, o que 

ressalta a importância da educomunicação. 

 

3. Conhecendo a Educomunicação 

 

 Não é de hoje que se pensa a educação e a comunicação concomitantemente. 

Existe um apelo latente da sociedade por melhoras na capacidade de expressão e de 

formação do homem (Kenski, 2008). O avanço das novas tecnologias de comunicação 

ampliou o desejo de toda pessoa se comunicar e de aprender. Os diferenciados suportes 

midiáticos deram condições para que os homens pudessem realizar mais intensamente 
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seus desejos de interlocução. Desta forma, possibilitando que a aprendizagem ocorra em 

diversos espaços, seja na sala de aula formal ou em ambientes virtuais. 

Por isso, a fim de desenvolver a interação Educação/Comunicação, o novo campo 

de estudos autônomo de intervenção social e investigação acadêmica, recebe o nome de 

Educomunicação. 

Referência em Educomunicação no Brasil, o professor Dr. Ismar de Oliveira Soares, 

atual coordenador do Núcleo de Comunicação e Educação da USP se refere à 

Educomunicação como: 

 

O conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de 
processos, programas e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas 
comunicativos em espaços educativos presenciais ou virtuais, assim como a 
melhorar o coeficiente comunicativo das ações educativas, incluindo as 
relacionadas ao uso dos recursos da informação no processo de aprendizagem." 
(SOARES, 2002, p. 115). 

  

Soares (2011) defende que a educomunicação é uma práxis social, e desta forma, 

tem sua condição de campo de intervenção social. Através da Educomunicação é possível 

promover uma educação que prepara o sujeito para pensar, desenvolver sua consciência 

e seu senso crítico. As ações comunicativas não precisam ser somente a leitura ou 

utilização dos meios, mas vai além, se propondo a melhorar o coeficiente expressivo e 

comunicativo das ações educativas, que, assim s~o pr|ticas que criam: “(...) 

predominâncias para a interdiscursividade; o Dialogismo e a Enunciação; nos derives 

éticos, estéticos e políticos; no uso das novas tecnologias de Comunicação e da Mídia; da 

Gest~o Comunicativa em espaços educativos” (SCHAUN, 2002, p. 106). 

É preciso planejar conjuntos de ações e todo o planejamento deve ser 

participativo, ou seja, deve envolver todas as pessoas ligadas à comunidade escolar, 

sejam agentes ou beneficiárias. Para isto as ações comunicativas devem ser: 

 

(...) produções sociais, culturais, artísticas e políticas dos indivíduos, grupos e 
comunidades produzindo movimentos de desterritorialização, inspirados na 
mídia e no mercado transnacional, mas retornando recriados e ressignificados e, 
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de novo, produzidos para reiterar a visibilidade, a ação afirmativa e política de 
novos atores sociais (SCHAUN, 2002, p.109). 

 Através de uma relação dialógica aberta, a educomunicação busca rever os 

conceitos tradicionais de comunicação, que passa a ser vista como uma forma de 

socializar e criar consensos, e não como uma maneira de persuasão. 

3.1. Ecossistema comunicativo: 

 O desenvolvimento da prática da educomunicação exige a existência de um 

ecossistema comunicativo que Ismar de Oliveira Soares (2005) desenvolve “a partir de 

um substrato comum que é a ação comunicativa no espaço educativo, ou seja, a 

comunicação inter-pessoal, grupal, organizacional e massiva promovida com o objetivo 

de produzir e desenvolver ecossistemas comunicativos através da atividade educativa e 

formativa”.  

 Para Soares (2011), o conceito de Educomunicação está intrinsecamente ligado ao 

de ecossistema comunicativo, j| que a primeira é representada pelo “conjunto de ações 

que permitem que educadores, comunicadores e outros agentes promovam e ampliem as 

relações de comunicaç~o entre as pessoas que compõem a comunidade educativa”. 

(SCHAUN, 2002, p.28). 

 Segundo Soares (2011), o termo ecossistema comunicativo é utilizado como uma 

figura de linguagem para nomear um ideal de relações, construído coletivamente em 

dado espaço, em decorrência de uma decisão estratégica de favorecer o diálogo social, 

considerando as potencialidades dos meios de comunicação e de suas tecnologias.  

 Falar em ecossistema comunicativo implica buscar a dialogicidade, a interação. 

Para Schaun, 2002, as relações devem buscar equilíbrio e harmonia em ambientes onde 

convivem diferentes sujeitos. Criar um ecossistema comunicativo, ou seja, um espaço em 

que haja o relacionamento entre os seres vivos pelas tecnologias ou meios de 

comunicação como também pelo conjunto de linguagens, representações e narrativas 

que penetram na vida cotidiana no âmbito educacional é essencial para que haja o 

“aprender”. 
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Os educadores podem aproveitar as estratégias de atuação em processos inter-

relacionais que o campo da comunicação possui, planejando ambientes que estimulem a 

participação dos educandos, que provoquem comportamentos, motivem estados de 

espírito e façam uso da criatividade.  

        

4. Diálogo e educomunicação: caminhos para práxis no Ensino Médio 

Na perspectiva de uma concepção curricular unitária para o Ensino Médio, 

proposta no documento do Ministério de Educação que trata da Reestruturação e 

Expans~o do Ensino Médio no Brasil, “cujo princípio é a unidade entre trabalho, cultura, 

ciência e tecnologia” (BRASIL, 2008, p.8), a educomunicação surge como uma 

possibilidade para a busca dessa unidade, pois se apresenta como “um projeto que 

discute essencialmente o sentido da ação educativa em sua totalidade, para o que a 

tecnologia dará sua contribuição, caso seja pensada como forma de expressão e não 

simplesmente como inovação didática (SOARES, 2011, p.56). 

A educomunicação vem sendo aplicada em diversas realidades da educação formal 

e informal no sentido de promover o diálogo, a reflexão e a participação do indivíduo em 

processos coletivos. E, a fim de gerar um ecossistema comunicativo, encontramos nas 

quatro formas de intervenção educomunicativas os caminhos para realizar a 

educomunicação dialógica no Ensino Médio. 

 Um ambiente escolar educomunicativo caracteriza-se pelo processo de construção 

e participação, garantindo, assim, a boa convivência entre as pessoas (direção-docentes-

estudantes), e um efetivo diálogo sobre as práticas educativas (interdisciplinaridade, 

multidisciplinaridade, pedagogia de projetos). Percebemos isto claramente na fala 

abaixo: 

Quando falamos, pois, de ecossistema comunicativo no espaço do Ensino Médio, 
estamos nos referindo a um projeto educativo que tem como meta a qualidade 
dos relacionamentos, associada à busca por resultados mensuráveis, 
estabelecidos a partir de uma proposta comunicativa negociada no âmbito da 
comunidade educativa. (SOARES, 2011, p.45) 
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 Ainda de acordo com Soares (2011), as áreas de intervenção apresentam-se como a 

entrada ao universo das práticas educomunicativas. São as áreas de intervenção da 

educomunicação as ações a partir das quais os sujeitos sociais passam a refletir sobre 

suas relações no âmbito da educação e são divididas da seguinte forma: (1) Educação para 

a comunicação – que estuda os meios de comunicação e seus impactos na sociedade; (2) 

Expressão comunicativa através das artes – área ligada ao potencial criativo e 

emancipador das várias formas de manifestação artística como meio de comunicação 

acessível a todos; (3) A área de mediação tecnológica na educação sobre as reflexões e os 

procedimentos do uso das novas tecnologias da informação garantindo acessibilidade e 

sua gestão democrática; (4) Pedagogia da comunicação em que, por meio de projetos, 

dentre eles, a criação e utilização de mídias por educandos e educadores, pensa-se a 

multiplicação da ação dos agentes educativos; (5) Gestão da comunicação voltada para o 

planejamento, execução e avaliação de planos referentes às demais áreas de intervenção; 

e por fim, a área de intervenção (6) da reflexão epistemológica que se dedica ao estudo 

do próprio fenômeno da inter-relação entre educação e comunicação, com atenção 

especial à coerência entre teoria e prática. 

 A partir da compreensão dos princípios e das áreas de intervenção 

educomunicativas, acreditamos na possibilidade de uma práxis dialógica no Ensino Médio 

tendo-se em vista que esse nível de ensino atende a juventude, cujos interesses estão 

hoje ligados as comunicações em suas múltiplas linguagens. 

Considerações finais 

 

Desde o final dos anos 90, o Ensino Médio tem passado por várias reformas na sua 

estrutura, tais reformas contribuíram de maneira significativa para a sua expansão no 

Brasil, entretanto, também geraram conflitos quanto a constituição de sua nova 

identidade. 

Os estudos apontam para a necessidade de o Ensino Médio definir uma identidade 

como etapa final da educação básica, de superação do dualismo entre educação geral e 

educação profissional, e de superação da desigualdade educacional, presentes até hoje 

neste nível de ensino no Brasil, a partir de uma formação com base unitária que 
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contemple as múltiplas necessidades sociais, culturais e econômicas dos sujeitos, ou seja, 

uma formação em que trabalho, cultura, ciência e tecnologia estejam articuladas numa 

perspectiva da emancipação humana. 

Apresentamos a educomunicação e o diálogo como alternativas para o Ensino 

Médio por apresentarem-se como possibilidades de criação de um ambiente escolar, 

onde as práticas educativas se interrelacionam de forma a melhorar a comunicação e as 

relações pessoais dentro da escola, bem como também, o aprendizado e o 

desenvolvimento humano dos alunos, que se tornarão pessoas mais compreensivas e 

conscientes de sua realidade social.  

Portanto, em síntese consideramos que o diálogo e a educomunicação podem 

contribuir substantivamente para a melhoria das aulas, dos projetos pedagógicos 

desenvolvidos pela escola e para a construção coletiva do conhecimento necessário ao 

jovem do Ensino Médio, estimulando a cooperação e a participação ativa de toda a 

comunidade escolar. 
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RESUMO 

O Ensino Médio compõe os anos finais da Educação Básica e tem um grande papel para a 
formação dos jovens, visando o aprimoramento do educando em relação à sua formação 
ética, com o desenvolvimento de sua autonomia e criticidade. Para tanto, segundo as 
Diretrizes Curriculares Nacionais, a escola deve garantir uma educação de qualidade, 
sendo menos rígida, segmentada e uniforme, a fim de preconizar valores de justiça, 
liberdade, solidariedade e sustentabilidade. Entretanto, dentro desse contexto, temos a 
violência escolar, um dos grandes problemas sociais da modernidade, que afeta 
diretamente a qualidade das escolas. Logo, este trabalho é resultado de uma pesquisa 
bibliográfica e exploratória baseada nos Parâmetros Curriculares Nacionais, nas Diretrizes 
Curriculares, ABROMAVAY (2002), SPOSITO (1998) e DERBABIEUX (2002), que teve como 
objetivo identificar os aspectos e consequências da violência escolar no ensino médio. 
Dessa forma, o estudo apontou que a violência escolar faz parte da dinâmica social e por 
isso os mecanismos de prevenção e controle devem redimensioná-la e reconfigurá-la, 
portanto, a violência escolar deve ser prevenida e combatida através de políticas internas 
e externas, investimentos na infra-estrutura e na formação permanente dos professores, 
valorizando o ambiente escolar e seus atores. 

Palavras-chaves: violência, ensino médio, dinâmica social e formação ética. 
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INTRODUÇÃO 

 A violência é um dos grandes problemas da sociedade moderna, afeta diretamente 

a qualidade de vida das pessoas e contribui fortemente para um mal-estar social. E, 

dentro do ambiente escolar, a violência se torna ainda mais prejudicial, principalmente, 

porque a escola é um local de promoção do saber e de formação humana.  

mailto:janaguelsonkadu@hotmail.com
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  Para refletirmos sobre a violência escolar, buscamos identificar no Ensino Médio, 

etapa da educação que tem jovens e adolescentes como público alvo, todos os aspectos 

que contribuem para a propagação da mesma, bem como também, as conseqüências e 

alternativas de prevenção e enfrentamento. 

De fato, podemos perceber, principalmente nas escolas públicas de ensino Médio, 

que os jovens com maiores problemas familiares e de exclusão social geralmente têm um 

comportamento mais agressivo. São jovens que não acreditam numa possibilidade de 

vida diferente e por isso, se envolvem com tráfico de drogas e outros crimes. Entretanto, 

não podemos afirmar que os fatores de riscos são a única causa para a violência escolar 

ou geral, pois existem muitas escolas localizadas em zonas perigosas que não tem 

incidência de violência e vice-versa. 

 Aliás, acreditamos não ser possível apontar uma causa determinada para o 

problema da violência escolar, pois se trata de uma questão macrossocial em que fatos 

externos e internos à escola contribuem para a incidência de casos. Tanto os fatores de 

riscos, como problemas de relacionamentos interpessoais entre os sujeitos escolares 

(professores, alunos, funcionários e gestores) devem ser levados em consideração na 

análise da violência no espaço do ensino médio. 

 Derbabieux (2002) defende uma definição ampla da violência escolar, afirmando 

que dessa forma pode-se de fato avaliar a violência numa perspectiva repressiva e 

preventiva. Para o autor, se a violência é construída socialmente também pode ser 

desconstruída e por isso os estudos também devem privilegiar estratégias de prevenção. 

A prevenção, muitas vezes, é mais eficaz do que a repressão, principalmente quando 

aliada a um processo de conscientização e de construção de valores. 

Para tanto, dentro da reforma curricular e organização do ensino médio destacam-

se quatro premissas apontadas pela UNESCO como eixos estruturais da educação na 

sociedade contemporânea: Aprender a conhecer, Aprender a fazer, aprender a viver e 

aprender a ser, esse último eixo se refere aos alunos aprenderem a viver juntos, 

desenvolvendo o conhecimento do outro e a percepção das interdependências, de modo 

a permitir a realização de projetos comuns ou a gestão inteligente dos conflitos 
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inevitáveis (BRASIL, PCNEM, 2000.p.16). Esses eixos estão incorporados como Diretrizes 

gerais e orientadoras da proposta curricular do ensino médio. 

Visando uma maior compreensão dos aspectos relacionados com a violência 

escolar no ensino médio, buscamos analisar os principais estudos sobre o tema, 

observando suas causas e conseqüências através de um levantamento bibliográfico.  O 

presente artigo está organizado da seguinte forma: 1. Ensino médio: um breve histórico 

sobre esse nível de ensino, suas propostas e objetivos para a formação humana, social e 

profissional. 2. Apresentamos a violência escolar nas concepções de ABROMAVAY (2002), 

SPOSITO (1998) e DERBABIEUX (2002). 3. Análise sobre a violência no contexto escolar do 

ensino médio destacando seus aspectos e consequências.  

1. ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

1.1Um breve histórico 

O ensino médio, em 1996, deixa de ser considerado o intermédio entre o ensino 

fundamental e a educação superior e passa a fazer parte da educação básica, definindo 

suas características e propondo uma formação geral. Essa mudança foi ocasionada pela 

revisão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação- LDB, que no art.36 define o ensino 

médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos. Segundo as 

Diretrizes Curriculares essa modalidade de ensino              

Deve possibilitar aos adolescentes, jovens e adultos e trabalhadores acesso a 
conhecimentos que permitam a compreensão das diferentes formas de explicar 
o mundo, seus fenômenos naturais, sua organização social e seus processos 
produtivos. (Brasil, DCNEM, 2011.p.03) 

A partir da atualização da LDB, muitas políticas foram pensadas para a melhoria da 

qualidade do ensino médio, este que no governo de Fernando Henrique Cardoso foi 

pauta de discussão. O governo anunciou que o ensino médio tomaria novos rumos e 

passaria a ser chamado de “Novo Ensino Médio”, também foram criados e apresentados 

á sociedade três documentos que definiriam e norteariam o ensino: As Diretrizes 

Curriculares para o ensino Médio, os Parâmetros Curriculares e o Decreto 2.208/97. 
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Decreto 2.208/97 estabeleceu novas diretrizes para o ensino médio e 

regulamentou os artigos 35 e 36 da LDB. Indicou algumas regulamentações para o ensino 

médio e para a educação profissional de nível médio e definia, ainda, a separação entre o 

ensino médio e a formação profissional, ou seja, sem uma base curricular única. 

As Diretrizes foram criadas para regulamentação da base curricular nacional e de 

organização do Ensino Médio, e 

 Orientam-se no sentido do oferecimento de uma formação humana integral, 
evitando a orientação limitada da preparação para o vestibular e patrocinando 
um sonho de futuro para todos os estudantes do Ensino Médio. Esta orientação 
visa à construção de um Ensino Médio que apresente uma unidade e que possa 
atender a diversidade mediante o oferecimento de diferentes formas de 
organização curricular, o fortalecimento do projeto político pedagógico e a 
criação das condições para a necessária discussão sobre a organização do 
trabalho pedagógico (BRASIL, DCNEM, 2011 P.12). 

Os parâmetros foram elaborados e publicados em 1999 para “difundir os 

princípios da reforma curricular e orientar o professor na busca de novas abordagens e 

metodologias” (, BRASIL, PCNEM, 2000.p.04). Um elemento que pode auxiliar na criação 

de propostas pedagógicas das instituições de ensino.  

Com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Decreto 2.208/07 é 

substituído pelo Decreto 5.154/04 e novas diretrizes foram elaboradas. Tal documento foi 

um marco importante na medida em que revogou a obrigatoriedade da separação entre o 

ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio e definiu as formas de 

articulação entre a educação profissional (integrada, concomitante e subseqüente).  

No ano de 2011 novas Diretrizes Curriculares foram publicadas. A elaboração 

destas se fez necessária  

Em virtude das novas exigências educacionais decorrentes da aceleração da 
produção de conhecimentos, da ampliação do acesso às informações, da criação 
de novos meios de comunicação, das alterações do mundo do trabalho, e das 
mudanças de interesse dos adolescentes e jovens, sujeitos dessa etapa 
educacional (BRASIL, DCNEM, 2011.p.02). 

1.2 A Educação Básica do Ensino Médio 
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O ensino médio como ultima etapa da educação básica tem como finalidade, 

segundo a LDB: 

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 
(BRASIL, LDB, 1996. p14). 

A formação do aluno durante o ensino médio deve contemplar tanto a formação 

geral quanto a profissional. O texto que apresenta os parâmetros curriculares traz como 

alvo principal na formação do aluno a aquisição de conhecimentos básicos, a preparação 

científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de 

atuação. 

 Dentro da reforma curricular e organização do ensino médio destacam-se quatro 

premissas apontadas pela UNESCO como eixos estruturais da educação na sociedade 

contemporânea: Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a 

ser que se refere ao aluno aprender a viver juntos, desenvolvendo o conhecimento do 

outro e a percepção das interdependências, de modo a permitir a realização de projetos 

comuns ou a gestão inteligente dos conflitos inevitáveis (BRASIL, PCNEM, 2000.p.16). 

Esses eixos estão incorporados como Diretrizes gerais e orientadoras da proposta 

curricular do ensino médio. 

 O ensino médio deve ser trabalhado de forma organizada que ao final do curso o 

aluno seja um sujeito ativo, uma pessoa humana que se apropriou de conhecimentos 

necessários para o mercado de trabalho e para a prática social. Segundo as Diretrizes 

Curriculares o ensino médio deve priorizar formação ética e o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico (BRASIL, DCNEM, 2011.p.11). 
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Para tanto, o contexto escolar deve propiciar condições favoráveis a essa 

formação, o que implica na consequente e necessária diminuição da violência escolar, 

pois o crescente aumento dos casos de violência no ambiente escolar gera evasão e má 

qualidade da formação do educando. 

2. VIOLÊNCIA ESCOLAR 

 Segundo Farrington (2002), existem alguns fatores de risco que contribuem para a 

prática de violência e os delitos se originam a partir de interações entre agressor e vítima. 

“Dentre os principais fatores psicológicos que levam a prever violência juvenil estão 

hiperatividade, impulsividade, controle comportamental deficiente e problemas de 

atenç~o” (p.30). O presente autor também aponta fatores familiares, socioeconômicos e 

circunstanciais, como a falta de pulso dos pais, a convivência com amigos delinqüentes e 

a baixa renda, constatando que quanto maior o número de fatores de risco maior a 

probabilidade de violência.  

 Derbabieux (2002: p.73) crítica os estudos baseados apenas nos fatores de risco 

afirmando que:  

Embora a abordagem dos fatores de risco seja de real interesse para análise da 
violência escolar, ela não deve levar a uma visão determinista, mas sim a uma 
visão que reconheça o papel das variáveis familiares e pessoais, e das variáveis 
estruturais e contextuais. A abordagem dos fatores de risco só tem valor quando 
centrada nas condições sociais e institucionais que produzem esses riscos. 

  

Confirmando a complexidade dos estudos sobre a violência escolar, Sposito (1998: 

p.3) afirma que a an|lise sobre suas causas e conseqüências “demanda tanto o 

reconhecimento das especificidades das situações como a compreensão de processos 

mais abrangentes que produzem a violência como um componente da vida social e das 

instituições, em especial da escola, na sociedade contempor}nea”.  

 Além disso, a violência escolar é tratada de diferentes maneiras, sendo 

considerada por alguns estudiosos como indisciplina, agressão, deliquência, incivilidade e 

violência simbólica. Muitas s~o as definições e o tratamento dado ao tema, “o que é 
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caracterizado como violência varia em função do estabelecimento escolar, do status de 

quem fala, da idade e, provavelmente, do sexo” (Abromavay,2002: p.66). 

 No entanto, Derbabieux (2002) defende uma definição ampla da violência escolar, 

afirmando que dessa forma pode-se de fato avaliar a violência numa perspectiva 

repressiva e preventiva. Para o autor, se a violência é construída socialmente também 

pode ser desconstruída e por isso os estudos também devem privilegiar estratégias de 

prevenção. A prevenção, muitas vezes, é mais eficaz do que a repressão, principalmente 

quando aliada a um processo de conscientização e de construção de valores. 

 Dessa forma, entendendo que a violência escolar é considerada toda forma de 

agressão que tem o condão de prejudicar outrem, mesmo que de maneira indireta ou 

silenciada, é necessário o desenvolvimento de projetos pedagógicos que facilitem a 

prevenção dos casos de violência, promovendo o diálogo e a plena formação dos jovens. 

3. A VIOLÊNCIA NO CONTEXTO ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO. 

Abromavay (2002) realizou uma ampla pesquisa sobre a violência escolar no Brasil. 

Numa abordagem transdiciplinar, observou aspectos sociais, externos e internos, 

problemas estruturais das escolas e também as relações interpessoais do contexto 

escolar. Segundo a autora, diferentes sujeitos da comunidade escolar também apontam a 

escola como um mecanismo de exclusão social, pois são reproduzidas situações de 

violência e de discriminação. Neste estudo, a violência foi entendida por: 

A intervenção física de um indivíduo ou grupo contra a integridade de outros(s) 
ou de grupo(s) e também contra si mesmo- abrangendo desde os suicídios, 
espancamentos de vários tipos, roubos, assaltos e homicídios até a violência no 
tr}nsito, disfarçada sob a denominaç~o de “acidentes”, além das diversas 
formas de agressão sexual. Compreende-se igualmente, todas as formas de 
violência verbal, simbólica e institucional (p.90).  

 Destaca as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (2000) que é na: 

 Perspectiva de um imenso contingente de adolescentes, jovens e adultos que se 
diferenciam por condições de existência e perspectivas de futuro desiguais, é 
que o Ensino Médio deve trabalhar. Está em jogo a recriação da escola que, 
embora não possa por si só resolver as desigualdades sociais, pode ampliar as 
condições de inclusão social, ao possibilitar o acesso à ciência, à tecnologia, à 
cultura e ao trabalho.(p.25) 
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Questões estruturais e de relacionamento influenciam bastante nos índices de 

violência, bem como também, a falta de segurança nos arredores das escolas. As brigas 

dentro e fora das instituições são tão comuns, sendo consideradas como uma forma de 

resolução dos conflitos, ou seja, há uma notória banalização da violência. Já com relação 

à vitimização, Abromavay (2002) constatou que os alunos são as vítimas mais frequentes, 

seguidos dos professores, diretores e funcionários, além disso, a violência física é a mais 

comum, seguida da violência contra a propriedade e por último da violência verbal, que 

chega a ser despercebida. 

Abromavay (2002) também ressalta que medidas de enfretamento da violência 

devem ter como premissas um breve diagnóstico da realidade local, a participação da 

comunidade escolar e a realização de avaliações permanentes. Afirma ainda a 

necessidade do desenvolvimento de uma Cultura de Paz que “pressupõe o combate {s 

desigualdades e exclusões sociais e o respeito aos direitos de cidadania” (p.324). 

 Para tanto, projetos de combate e prevenção à violência escolar devem levar em 

consideração o entorno da escola, transformá-lo num local seguro, promover atividades 

de lazer dentro da escola, que envolvam toda a comunidade escolar, trabalhar a 

conscientização dos alunos em relação aos tipos de violência e suas conseqüências, 

manter o espaço escolar valorizado, através da limpeza e manutenção, possuir regras de 

disciplinas claras e democraticamente construídas, por fim, estimular o protagonismo 

juvenil.  

  Também tecendo considerações acerca da violência escolar nas escolas públicas e 

das políticas públicas desenvolvidas para o setor, Sposito (1998) ressalta a influência da 

exclusão social e da violência social em que os protagonistas estão inseridos. A violência 

escolar muitas vezes é tratada pelos gestores públicos apenas com matéria de segurança 

pública, quando policiais são postos dentro da escola, sem o devido preparo para lidar 

com um ambiente de ensino. 

 Outro ponto bastante interessante levantado pela autora diz respeito ao papel da 

escola no processo socializador dos jovens, onde se questiona a importância simbólica da 

escola para o acesso ao trabalho e conseqüente mobilidade social. Até que ponto a escola 

realmente é porta de acesso a melhores condições de vida? Pesquisas já sinalizam que 
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escolarização não significa trabalho e que o sistema capitalista é baseado na 

desigualdade e exclusão. Então, como fica o papel da escola? E o papel do Ensino Médio? 

 Para grande maioria dos jovens, a escola é apenas sinônimo de oportunidade de 

trabalho, principalmente o Ensino Médio. Assim, “a ausência de significados positivos 

para a vida escolar caminha ao lado de novas exigências de domínio de linguagens, 

informações, conhecimento, enfim de todo o campo da atividade simbólica 

contemporânea que pressupõe o domínio de habilidades a serem adquiridas 

principalmente na escola” (Sposito, 1998: p.16). 

 Dessa maneira, o principal papel da escola na formação dos sujeitos fica renegado 

e por isso a violência dentro do ambiente escolar ganha maior destaque. O Ensino Médio 

passa por uma reestruturação em que a formação para o trabalho torna-se prioridade 

através dos cursos técnicos integrados. É, portanto, necessário que os mecanismos de 

controle e prevenção à violência se adaptem também a essa nova realidade, 

possibilitando a construção de uma significação para a escola.  

 Daí, temos a importância do diálogo dentro da escola, desenvolvido através de 

práticas escolares que promovam um maior relacionamento interpessoal dos sujeitos 

envolvidos, onde o conhecimento é construído a partir da realidade local e de sua 

problematização, levando os jovens a se descobrirem e a depositarem na escola um 

sentido novo, que os libertem da condição de oprimidos e lhes dêem uma nova 

perspectiva de futuro. “Quando o homem compreende sua realidade, pode levantar 

hipóteses sobre o desafio dessa realidade e procurar soluções” (Freire, 2011: p.38). 

 Para Sposito (1998) essa ausência de referência significativa na escola contribui 

para a indiferença e a banalização da violência. E, para modificar essa realidade não sãos 

suficientes apenas mudanças nas práticas pedagógicas, mas sim em todo o sistema, com 

a valorização da educação, através de investimentos na estrutura física das escolas e na 

formação dos professores, gestores e funcionários com um maior comprometimento 

político. 

 Comprovando a importância de se reestruturar a significação da escola, as 

Diretrizes Curriculares para o Ensino Médio também apontam para esse ponto crucial, 
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onde o Ensino Médio deve levar em consideração diferentes aspectos, como 

características socioeconômicas, a diversidade e as características inerentes aos jovens, 

bem como também os sentidos que eles atribuem a sua vida escolar, dentre outras 

questões. 

 Entretanto, a banalização da violência escolar ganha maior destaque com a mídia, 

gerando um sentimento de insegurança coletivo, principalmente, em relação às escolas 

públicas, que normalmente são depreciadas e subestimadas, tanto em relação a sua infra-

estrutura física, como em relação à qualidade do ensino.  

 Os discursos mais comuns giram em torno da deficiência e dos fracassos da escola 

pública, sendo apontada como um local de marginalização e de muita violência. A mídia 

tem uma grande influência na sociedade, contribuindo para a construção de verdades 

coletivas, que na maioria dos casos reproduzem interesses econômicos ou políticos. 

Dentro desse contexto, O Ensino Médio tem maior visibilidade por relacionar-se com o 

acesso ao emprego. Apesar de ser a etapa final da Educação Básica com a possibilidade 

de qualificação profissional, tem sua importância questionada pelo medo coletivo. 

 Assim, pode-se afirmar que o crescente aumento da violência escolar e o destaque 

negativo dado pela mídia contribuem para a construção de um imaginário do medo, 

“cujas conseqüências podem estar influenciando o aumento da violência ou seu 

tratamento inadequado” (Teixeira e Porto 1998, p.53). O imaginário do medo, criado e 

recriado coletivamente, também contribui para o fortalecimento das instituições 

coercitivas, a diminuição dos espaços sociais, o aumento do individualismo, da 

tribalização e das redes de solidariedade. 

 Bauman (2008) afirma que o medo faz parte da sociedade moderna. “Eles 

penetram e saturam a vida como um todo, alcançam todos os recantos e frestas do corpo 

e da mente, e transformam o processo da vida num ininterrupto e infinito jogo de 

esconde-esconde”(p.43/44). Essa vis~o moderna conduz a sociedade a achar que a 

violência escolar é normal e que não há nada por fazer. Não adianta tratar a violência 

escolar com o intuito de domesticá-la através de regras disciplinares.  
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É necessário, portanto, procurar alternativas de lidar com essa violência através da 

sua canalização e integração com outras práticas simbólicas. Isso significa que tanto a 

violência real, como aquela oriunda do imaginário do medo, isto é, da subjetividade, 

devem ser redimensionadas a fim de lhes atribuir um novo significado em favor da ordem. 

Dessa forma, o Ensino Médio enquanto etapa primordial para o desenvolvimento 

dos jovens cumprir| sua funç~o social e conforme as Diretrizes definem, “todas as 

escolas com Ensino Médio, independentemente do horário de funcionamento, sejam 

locais de incentivo, desafios, construç~o do conhecimento e transformaç~o social” (p.15). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os estudos sobre a violência escolar apontam que ela faz parte da dinâmica social 

e por isso, deve ser tratada como tal, ou seja, os mecanismo de prevenção e controle 

devem redimensioná-la e reconfigurá-la. Além disso, as pesquisas são unânimes ao 

apontarem a importância da participação da comunidade dentro da escola, para que 

dessa forma, as estratégias sejam construídas coletivamente e a escola ganhe um novo 

significado. 

 O imaginário do medo, criado socialmente sob forte influência da mídia, contribui 

para uma ampliação da violência e dos sentimentos que giram em torno desta. Assim, a 

insegurança coletiva contribui bastante para a degradação das instituições escolares, 

principalmente, das escolas públicas. 

 Logo, o Ensino Médio diante da nova perspectiva e importância dentro da 

sociedade deve analisar aos reais aspectos da violência escolar, procurando desenvolver 

estratégias que possibilitem a plena formação ética dos jovens, estimulando a 

conscientização e a autonomia, mediadas por valores de justiça e solidariedade perante 

os problemas sociais. Assim, políticas internas e externas devem estimular e valorizar 

todos os atores do sistema escolar num diálogo permanente. 
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