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Tendo em vista a ameaça de reestruturação acelerada e intempestiva 
do ensino fundamental e médio aprovada, por meio de Medida Provisória— 
MP 746 (BRASIL, 2016a), no Congresso Nacional, parece-nos pertinente 
redefinir o papel da Educomunicação, no cenário da educação brasileira, 
como área de preservação da mediação de bens simbólicos fundamentais 
que, em sua grande maioria, correm o risco de serem suprimidos dos currí-
culos escolares. 

Como tais ameaças se manifestam no texto da medida provisória 
em questão? 

Para que tal preocupação se justificasse de forma científica, por 
meio de pesquisa exploratória, foram analisadas as notas públicas de repúdio 
de 20 instituições de âmbito nacional, ligadas às questões educacionais, que 
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registraram suas opiniões no site do Observatório do Ensino Médio da Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR)4, diante da tramitação da MP 746 no 
Congresso Nacional, em setembro de 2016: Ação Educativa; Associação Bra-
sileira de Educação Musical (ABEM); Associação Brasileira de Hispanistas 
(ABH); Associação Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Artes Cênicas 
(ABRAPEC); Associação de Linguística Aplicada do Brasil (ALAB): Sindi-
cato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES); 
Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (AN-
FOPE); Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPED); Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte (CBCE); Centro de Es-
tudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC); 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE); Fórum 
Nacional de Educação (FNE); Ministério Público Federal (MPF); Movi-
mento Nacional em Defesa do Ensino Médio; Frente Paraibana em Defesa 
da Escola sem Mordaça; Rede Federal de Educação Profissional, Científica 
e Tecnológica; Sociedade Brasileira de Física (SBF); Sociedade Brasileira de 
Química (SBQ); Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS); União Brasileira 
de Estudantes Secundaristas (UBES).

Em primeiro lugar, torna-se necessário ressaltar a forma de condu-
ção do processo que propôs a reforma no Ensino Médio em 22 de setembro 
de 2016, considerando que o formato escolhido para a tramitação indubita-
velmente influenciou o conteúdo da proposta em questão. Trata-se, portan-
to, de destacar a inadequação na utilização de medida provisória para tratar 
de questão de interesse nacional, para a qual discussões amplas necessitavam 
ser articuladas em todo o território nacional, tendo em vista, no mínimo, 
as particularidades socioeconômicas e culturais de cada região. Conforme 
destacam 20% dos documentos pesquisados, em seus textos (oito das 20 notas 
públicas emitidas pelas instituições selecionadas), tal instrumento impede 
processos de participação pública e suas consequentes etapas de discussão e 
mobilização pelos setores ligados à Educação ou não, já que, como parte da 
Educação Básica no Brasil, atinge todos os estudantes secundaristas e suas 
famílias, quaisquer que sejam seus campos de atuação e produção de renda.

Demonstram, portanto, que a Medida Provisória (BRASIL, 2016a)— 
enquanto instrumento de tramitação escolhido no Congresso Nacional — 

4 Disponível em:<http://www.observatoriodoensinomedio.ufpr.br/movimento-nacional
-em-defesa-do-ensino-medio-2/>. Acesso em: 12 jan. 2017. 
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evidencia o caráter impositivo antidemocrático do processo que não com-
bina com a necessidade de discussão ampla e irrestrita, além de dilatado 
espaço para que as diferenças/divergências se manifestassem, ilustrando a 
diversidade que o território nacional abriga. Assim sendo, levando em conta 
as menções ao caráter antidemocrático, avesso ao diálogo, foi possível conta-
bilizar manifestações em 65% dos documentos. Consolida-se, dessa forma, 
a abordagem autoritária da MP, absolutamente natural em um instrumento 
que somente deveria ser utilizado em situações de exceção e/ou urgência, o 
que não se configura no cenário atual pelo qual atravessa a democracia brasi-
leira, a despeito dos conflitos e discordâncias políticas em curso.

Entretanto, para além do modo de tramitação no Congresso Nacio-
nal, faz-se sobremaneira importante destacar os pontos do conteúdo da MP 
746 que mais foram citados nas notas públicas em que nos baseamos para 
justificar cientificamente as preocupações que nos levam a redefinir o papel da 
Educomunicação no contexto educacional brasileiro, como abordagem capaz 
de oferecer possibilidades de soluções para os dilemas causados pela medida.

Uma das questões mais intrigantes com relação ao conteúdo da 
Medida Provisória (BRASIL, 2016a) em análise é a não obrigatoriedade das 
disciplinas de Filosofia, Sociologia, Artes e Educação Física, sob a alegação 
de que, caso haja condições, as instituições que quiserem poderiam minis-
trar tais conteúdos. Diante desta realidade, ocorrem-nos alguns questiona-
mentos: por que tais matérias não são tão importantes para a formação do 
estudante secundarista? O que sua presença ou ausência significaria na fun-
damentação intelectual do discente do Ensino Médio? Em que medida tais 
assuntos contribuem para a formação do estudante? O que sua exclusão do 
elenco de disciplinas obrigatórias significa para aqueles que não puderem 
seguir estudos após a conclusão do Ensino Médio e que, portanto, não terão 
a oportunidade de refletir sobre tais assuntos em sua Educação Básica?

Para início de conversa, ressaltamos que 75% das notas públicas 
pesquisadas registraram textualmente sua inconformidade com o caráter 
facultativo das disciplinas supracitadas, bem como a impropriedade de tal 
indicação, tendo em vista o fato de que tais conteúdos são decisivamente fun-
damentais para a formação do aparato crítico-apreciativo dos secundaristas, 
considerados aqui como cidadãos brasileiros. Na verdade, sua contribuição e 
engajamento sociopolítico e cultural dependem significativamente do apor-
te fornecido por tais discussões em sala de aula, para que possam prosseguir 
em suas incursões sociais, de forma crítica e responsável, na parcela que lhes 
cabe da realidade nacional. 
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Entretanto, ainda que (absurdamente) não se considerasse a impor-
tância do desenvolvimento cidadão dos estudantes do Ensino Médio, obser-
va-se que o fim da obrigatoriedade de disciplinas como Filosofia, Sociologia, 
Educação Física e Artes — áreas essas que constituem, por sua própria na-
tureza, espaços de inter/transdisciplinaridade — atinge a possibilidade de 
escolher entre os tais itinerários formativos propostos pela mesma MP 746. 
Ou seja, a ausência de tais assuntos coloca em risco a habilidade de o secun-
darista estabelecer relações entre campos de produção de conhecimento, 
capacidade essa que contribui para o amadurecimento no indivíduo da prá-
tica de contextualizar conhecimentos por meio de articulações entre teoria e 
prática, entre ensino, pesquisa e extensão. 

Consequentemente, o desenvolvimento de uma sociedade inclusi-
va também parece cada vez mais distante com a exclusão das artes do elen-
co de disciplinas obrigatórias, que traziam para o debate em sala de aula o 
conceito do belo, o respeito às divergências de opinião, o respeito às variadas 
formas de alteridade, motivando as manifestações de tolerância e aceitação 
da diversidade.

Adicionalmente, o desafio da formação humanística parece relega-
do a um segundo plano a partir do momento em que a primazia da técnica 
ocupa lugar destacado na formação profissional do indivíduo, centrada na 
competência técnica, na concorrência e na competitividade. Prova disso é 
o caráter facultativo imposto à disciplina Educação Física, que, entre outras 
tantas funções, dedica-se ao exercício, vivência e reflexão sobre a ética, a co-
operação, a participação e a solidariedade na prática de atividades esportivas.

Passando para outro ponto do conteúdo da MP em análise, focaliza-
mos os chamados itinerários formativos. Citando especificamente a expressão 
que denomina esse tópico da Medida Provisória (BRASIL, 2016a), foram en-
contradas, em 20% dos documentos pesquisados, críticas severas à estratégia. 

Segundo a íntegra dessa reforma do Ensino Médio, seu currículo 
será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários for-
mativos específicos, a serem definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase 
em cinco áreas de conhecimento ou de atuação profissional: Linguagens, 
Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Formação Técnica 
e Profissional. Contudo, tendo em vista as condições e restrições de gastos 
impostas à área da Educação, parece óbvio que, diante da restrição de recur-
sos financeiros, os cinco percursos propostos não sejam oferecidos, limitando 
a possibilidade de seleção por parte dos secundaristas. Assim sendo, todos 
aqueles que não encontrarem seus conteúdos favoritos tendem a escolher 
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aleatoriamente opções que não lhes sejam tão atraentes, aumentando sen-
sivelmente a possibilidade de evasão, um dos grandes problemas que já afli-
gem o Ensino Médio na atualidade.

Aprofundando as reflexões nesse tópico, a ALAB (2016) acredita que 
tais itinerários formativos podem estimular a segregação entre o ensino téc-
nico e propedêutico, a partir da exclusão de conteúdos que se dedicam à 
formação da consciência crítica entre os estudantes. Tal proposição se mostra 
coerente, na medida em que, tendo em vista a situação de carência inerente 
à maior parte das famílias daqueles que frequentam a rede pública de ensino, 
a tendência natural é de que se apeguem à formação técnica e profissional 
como forma de serem cooptados pelo mercado de trabalho, aliviando os en-
cargos financeiros de seus núcleos familiares. Fica, assim, postergada a con-
tinuação dos estudos, pois tais ênfases sequer atendem às exigências do Exa-
me Nacional de Ensino Médio (ENEM). Mais que isso: a própria ascensão 
profissional no mercado de trabalho mostra-se significativamente frustrada, 
diante da limitada bagagem geral de conhecimentos com que atingem os 
postos pretendidos. 

Diante disso, a possibilidade de cooptação pela marginalidade cres-
ce de forma alarmante, pois, se apesar de terem se dedicado aos estudos, não 
conseguem ser assimilados pelo mercado de trabalho, a própria desesperança 
os encaminha para vias marginais de sobrevivência, que lhes garantirão re-
muneração acima da média a despeito do risco. Incluídos nos relatórios da 
polícia por pequenos delitos registrados nas folhas corridas solicitadas pelas 
empresas, acabam chegando aos presídios, onde podem fazer parte das milí-
cias das facções criminosas. 

Também merece espaço nessa discussão a questão do Ensino Mé-
dio integral, mencionado textualmente em 35% dos documentos em análise. 
Segundo a ALAB (2016), esse formato constitui uma ferramenta de exclusão, 
aliada à impossibilidade de mobilidade social para jovens de baixa renda que 
precisam trabalhar a partir dos 16 anos para contribuírem na subsistência de 
suas famílias. 

Assim sendo, tal orientação também desconhece o Ensino Médio 
noturno, bem como o sistema de Educação para Jovens e Adultos (EJA), que 
tem operado como fator de elevação de padrão de qualidade de vida para os 
estudantes de variadas idades, a partir da expansão da autoestima e da auto-
confiança. 

Definido pelo artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional —LDBn. 9.394 (BRASIL, 1996) como a modalidade de ensino 
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destinada àqueles que não tiveram acesso à continuidade de estudos, no 
Ensino Fundamental e Médio, na idade própria, o EJA tem como objetivo 
garantir o acesso e a permanência no Ensino Fundamental e Médio a todos.

Em contrapartida, o Ensino Médio integral, proposto pela MP 746, 
além de cercear os direitos constitucionais de acesso à Educação Básica, 
tende a provocar evasão escolar, reduzindo as possibilidades de que jovens 
de baixa renda prossigam seus estudos. Além disso, o tipo de conhecimento 
ofertado, em geral, tende a ser provido por parcerias público-privadas que 
enfatizam por demais a formação técnica necessária às demandas das pró-
prias empresas envolvidas, que dessa forma promovem o desenvolvimento de 
mão de obra barata para si mesmas. Ou seja, representa fator de limitação na 
formação ética, estética e humanista dos discentes.

Em termos infraestruturais, parece necessário ressaltar que as condi-
ções de implementação do Ensino Médio integral não estão explicitadas no 
documento; ressaltamos também a inexistência de diretrizes que norteiem 
o funcionamento dessa modalidade de ensino em análise, já que o corpo 
docente precisa, no mínimo, ser consultado sobre a possibilidade de adesão 
ou não ao novo sistema. Similarmente, a disponibilidade do corpo técnico 
(bibliotecários, merendeiras, porteiros, auxiliares administrativos em geral, 
pessoal da limpeza) precisa ser consultada para que tais entidades possam 
funcionar em sistema integral. Tais implementações, se oficializadas, vão 
incorrer em aumento de recursos destinados ao pagamento de salários, sufi-
cientes para cobrir a integralidade do horário dos funcionários. Portanto, a 
dissonância diante dos princípios da Proposta de Emenda à Constituição — 
PEC 241 (BRASIL, 2016b), referente aos cortes de gastos públicos, é visível na 
Medida Provisória (BRASIL, 2016a) em estudo, levando-se em consideração 
a necessidade de aumento das despesas para operacionalizar essa nova orga-
nização do Ensino Médio.

Outro tópico que tem despertado indignação à população brasileira 
como um todo é o que se refere à precarização da profissão docente, tendo 
em vista a aceitação de profissionais com notório saber para ministrar conte-
údos de áreas afins à sua formação, para atender ao trabalho voltado para a 
construção do projeto de vida e para a formação dos secundaristas nos aspec-
tos cognitivos e socioemocionais. Fica-nos a seguinte dúvida: como executar 
tal incumbência sem a formação especializada para tanto?

Tal iniciativa leva a crer que o Estado parece se eximir da responsa-
bilidade em prover condições infraestruturais e de formação de professores 
com capacidade crítica para promover transformações fundamentais no pro-
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cesso ensino-aprendizagem a ser realizado na Educação Básica. Ao mesmo 
tempo, coloca em risco a existência dos cursos de licenciatura oferecidos 
amplamente pelas universidades brasileiras, fragilizando ainda mais a for-
mação de jovens professores, já atingida pelo corte de bolsas ocorrido, no 
final de 2016, nos Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação à Docência 
(PIBIDs). Dessa forma, além de reduzir o número de jovens docentes colo-
cados nas redes públicas, a Medida Provisória (BRASIL, 2016a) desvaloriza a 
profissão em foco, que já é vista com reserva pelos jovens quando se trata de 
refletir sobre seu futuro profissional. 

Ademais a própria formação dos pibidianos fica comprometida por 
meio do corte de bolsas, na medida em que, sem o recurso financeiro que 
receberiam para atuar na rede pública, aprendendo e compartilhando expe-
riências com os professores responsáveis pelas disciplinas, apelam para outras 
atividades remuneradas (mas não formativas), a fim de conseguirem arcar com 
as despesas dos seus cursos de graduação, mesmo nas universidades federais. 

Adicionalmente, torna-se relevante mencionar outra evidência de 
precarização da profissão de docente presente na MP 746 (BRASIL, 2016a): 
a possibilidade de convalidação de cursos oferecidos aos professores por meio 
de parcerias com empresas, cujos interesses escusos indicam estratégias de 
exploração de mão de obra e a consequente acumulação de lucros. Assim 
sendo, torna-se desnecessário lutar por uma formação teórica e interdiscipli-
nar em cursos superiores, diante do reconhecimento de estratégias forma-
tivas duvidosas, que, no entanto, podem ser registradas nos currículos dos 
docentes em busca por melhores salários na rede pública e por formação, 
a fim de serem admitidos nos processos de seleção das escolas particulares.

Como se não bastasse o cenário descortinado, segundo a ANFOPE 
(2014), a MP 746 não registra esforços no sentido da implementação da lei 
de piso salarial e de planos de carreira para o cumprimento da jornada in-
tegral proposta pela medida, já que essa mudança implica a permanência 
do professor em apenas uma escola, aliada à correspondente remuneração. 
Diante desse quadro, parece bastante difícil que os secundaristas mais bem 
preparados desejem se tornar professores, razão pela qual a profissão mais 
importante dentre as carreiras disponíveis na sociedade fica relegada àqueles 
cuja formação deficitária lhes impede de almejar postos mais auspiciosos.

Essa preocupação se manifestou textualmente em 65% dos docu-
mentos pesquisados. Para além dos números, percebe-se, assim, que os pro-
blemas da precarização profissional e da formação docente andam de mãos 
dadas, gerando um círculo vicioso que se inicia no processo formativo dos 
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graduados nas licenciaturas, para atingir mais à frente a valorização do pro-
fessor, cujo currículo precário os impede de avançar na carreira. 

Aqueles que conseguem superar esse dilema são cooptados pelas 
escolas particulares que oferecem melhores salários. No entanto, a grande 
maioria — pertencente às camadas populares que não conseguiram dife-
renciais em sua formação — fica relegada às escolas públicas, cujos baixos 
salários os obrigam a ministrar aulas em mais de uma instituição, o que sacri-
fica o preparo das aulas, o tempo de descanso e os esforços para ascender na 
escalada por melhores salários e por formação continuada.

São esses estudantes que apenas tiveram acesso a aulas de baixa qua-
lidade, tendo em vista o processo vicioso descrito anteriormente, que tendem 
a evadir, entrando precocemente no mercado de trabalho. Assim sendo, o 
cenário avistado parece indicar que a precarização da formação do futuro 
professor, a não obrigatoriedade de conteúdos de formação humanística, éti-
ca, estética e científica, aliadas à desqualificação da profissão docente podem 
cooperar de forma significativa para o aumento da marginalidade, da violên-
cia e das rebeliões penitenciárias que temos assistido recentemente. 

Diante desse cenário, como a Educomunicação pode atuar de for-
ma restauradora para a recuperação da legitimidade e do papel formador da 
Educação na vida dos secundaristas na atualidade? Parece que tal resposta 
pode constituir fator determinante para que se considere cientificamente a 
redefinição do papel da Educomunicação como política pública, capaz de 
oferecer condições de superação dos limites apresentados.

Do ponto de vista da Educomunicação, as disciplinas Filosofia, So-
ciologia, Artes e Educação Física são profundamente relevantes para o es-
tudante secundarista. É preciso lembrar, antes de tudo, que esses discentes 
encontram-se em plena adolescência, fase em que os questionamentos sobre 
a sociedade, as instituições e sobre si mesmos adquirem destaque notável. 
Assim sendo, o amparo dos princípios fornecidos por essas matérias são fun-
damentais para balizar posições e papéis que estão prestes a assumir no con-
texto em que vivem e atuam. É justamente a oportunidade de refletir, discu-
tir e defender (ou não) pontos de vista, que vai auxiliá-los para que consigam 
argumentar coerentemente diante de realidades com as quais terão de se 
confrontar. Não se trata de doutrinação, mas de oportunidade de se expressar 
e ouvir abordagens diferentes de outras pessoas, com as quais — concordan-
do ou não — precisam interagir ao longo de seus processos de vida. Portanto, 
seria a partir de práticas educomunicativas dedicadas ao desenvolvimento da 
capacidade de expressão — tais como pedagogia da roda, palestras, leituras, 
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teatro de marionetes, contação de estórias, instalações, rodas de conversa, 
entrevistas, encenação ou atuação em espetáculos teatrais, dentre muitas ou-
tras possibilidades — que os indivíduos exercitam o hábito da discussão e 
reflexão, que vai lhes permitir chegar por si mesmos a conclusões sobre os 
dilemas conceituais que fazem parte de suas existências.

Assim sendo, dentro da perspectiva educomunicacional, essas disci-
plinas vão permitir ao estudante o primeiro contato formal/teórico com a no-
ção de cidadania, o que vai redundar em contribuições e no seu engajamen-
to no campo sociopolítico e cultural imediato. Portanto, a ausência desses 
assuntos no currículo básico tende a criar um vazio irremediável que pode 
ser preenchido com uma variada gama de possibilidades, que tendem, em 
sua grande maioria, a pertencer a um conjunto de conceitos questionáveis, 
se levarmos em conta variadas formas de intolerância, evidências de falta de 
respeito em relação ao outro, tendências individualistas, alta competitivida-
de e práticas de crueldade contra os mais fracos.

Caberá, pois, à Educomunicação, a partir de dinâmicas tais como 
júris simulados, parlamento jovem, debates, filmes comentados, escrita de 
crônicas, ensaios e artigos jornalísticos, permitir que os problemas de deter-
minado contexto sejam discutidos pela comunidade afetada, para posteriores 
encaminhamentos. Trata-se, assim, de tornar visível o processo de constru-
ção social da realidade, bem como a relevância da participação de cada um 
no grupo para que se atinja a meta desejada.

A Educomunicação é intrinsecamente um campo de passagem e de 
atravessamentos entre vários setores do conhecimento, um campo de media-
ções, segundo Soares (2000). Assim sendo, não há como atuar educomuni-
cativamente se não há disposição para praticar a inter/transdisciplinaridade. 
Na verdade, essa é uma premissa essencial para construir qualquer prática 
educomunicativa, já que o referido processo tem como ponto de partida a 
necessidade de se reconhecer a multiplicidade de saberes com os quais será 
preciso lidar para construir e vivenciar um fazer educomunicativo. Portanto, 
a capacidade de estabelecer relações entre saberes é fundamental para que se 
possa usufruir integralmente de processos de Educomuncação. Assim sendo, 
na medida em que tal capacidade torna-se reduzida ou limitada, tendo em 
vista essa exclusão de conteúdos, a possibilidade de entender a estratégia fica 
naturalmente comprometida. 

Em contrapartida, as práticas educomunicativas tendem a trazer 
em seu bojo a oportunidade de identificar e vivenciar uma miscelânea de 
saberes em intenso relacionamento, capazes de envolver de forma imersiva 
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os indivíduos, a ponto de proporcionar-lhes uma experiência fundamental, 
para que percebam a integralidade da proposta de produção de conhecimen-
to ofertada pela inter/transdisciplinaridade. 

Dentre as práticas educomunicativas conhecidas destaca-se o tra-
balho com as artes aplicadas, em especial com a cerâmica e a produção de 
máscaras, para as quais o trabalho em grupo torna-se relevante, pois estimu-
lam a cooperação, a participação e a solidariedade. Similarmente, cresce em 
importância as experiências de escolas multisseriadas, onde em uma sala de 
aula convivem estudantes de períodos diferentes que se ajudam mutuamente 
diante das dificuldades vivenciadas no processo ensino-aprendizagem. Nesse 
ambiente, os mais capazes são mais responsabilizados pelo sucesso das dinâ-
micas, despontando, assim, as evidências de protagonismo juvenil. Ou seja, 
estar mais à frente no caminho perde o sentido se não significar mais condi-
ção de ajudar àqueles que têm dificuldade para superar os limites propostos 
pelo desafio.

Com relação aos itinerários formativos citados pela Medida Pro-
visória, fica clara a necessidade de o estudante conseguir transitar entre 
conteúdos diversos, a fim de ser capaz de escolher o percurso que mais lhe 
corresponda afetivamente, que tenha mais a ver com suas preferências. En-
tretanto, como realizar tal processo de seleção se, desprovidos das discipli-
nas que fundamentam as mediações entre os saberes (Filosofia, Sociologia, 
Artes e Educação Física), têm comprometida a capacidade de estabelecer 
relações entre os assuntos?  Felizmente, as práticas educomunicativas, por 
meio da valorização da cultura como meio de comunicação, têm conseguido 
apresentar possibilidades de construir, de forma conjunta, uma saída para o 
mencionado desafio por meio da produção para as mídias alternativas, que 
fazem parte do repertório simbólico das regiões. 

Considerando que esse trabalho de produção midiática não pode 
ser realizado durante as aulas, os grupos de estudantes tendem a se organizar, 
de acordo com suas disponibilidades de horário, a fim de cumprirem com 
as tarefas escolares. Dessa forma, ao invés da proposta de tempo integral que 
estimula evasão, a administração do tempo dos estudantes acontece natural-
mente, desencadeada pelo interesse pelo assunto/projeto a ser investigado, fora 
do horário de aula, mas dentro das disponibilidades de agenda dos elementos 
envolvidos. Isso quer dizer que a pedagogia de projetos pode ser adotada como 
prática educomunicativa ao propiciar e estimular a adesão a certas causas e a 
decorrente investigação movida pela identificação pessoal e grupal, que deter-
mina o envolvimento na dinâmica e o sucesso da empreitada. 
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Quando se trata do Ensino Médio noturno e do EJA, o desenvolvi-
mento de práticas educomunicativas centradas na identidade regional parece 
constituir um componente decisivo para o desenvolvimento de um projeto 
que mobilize os estudantes. Trata-se, portanto, de trazer para dentro da sala 
de aula toda a profusão de elementos simbólicos que compõem o repertório 
cultural da região. Percebe-se que, ao se verem retratados nos conteúdos a se-
rem desenvolvidos por meio de práticas educomunicativas dessa natureza, a 
despeito do cansaço da jornada dupla de trabalho, o envolvimento é crescen-
te, pois entendem que precisam dominar tais ferramentas para que consigam 
elevar seu padrão de qualidade de vida e o da sua localidade, difundindo-a 
amplamente.

Com relação à necessidade de atualização permanente do docente, 
na abordagem educomunicacional a questão da formação continuada acon-
tece cotidianamente em sala de aula. Citando a estudiosa Margareth Mead, 
Soares (2000) chama a atenção para modalidades de ensino-aprendizagem 
que não estão centradas na pessoa do professor. Assim sendo, o docente pode 
ensinar ao estudante, mas pode também criar oportunidades em que ambos 
aprendem juntos a partir de um esforço colaborativo de pesquisa. Adicional-
mente o estudante também pode — imbuído da sua responsabilidade como 
gestor no processo de aprendizagem — ensinar ao professor, frisando seu 
comprometimento com a estratégia didática. Do ponto de vista do docente, 
o momento da aula pode se tornar mais prazeroso e menos desgastante, ao 
compartilhar a responsabilidade com os agentes envolvidos no processo. 

É verdade que a experiência citada não implica reconhecimento 
no currículo do docente. Considerando essa lacuna, a possibilidade de for-
mação de redes educomunicativas entre as escolas públicas de determinada 
região pode propiciar momentos de trocas de experiências bem-sucedidas 
e de outras que, pelas perdas ocorridas, podem ser analisadas pelo grupo e 
reestruturadas em conjunto para que sejam avaliadas depois da aplicação. 
Tais momentos de intercâmbio poderiam constituir oficinas e minicursos 
que poderiam gerar certificados para todos os participantes.

Adicionalmente, é preciso frisar que essas redes educomunicativas 
também podem solicitar a ajuda da Associação Brasileira de Profissionais 
e Pesquisadores em Educomunicação (ABPEducom) com relação a cursos 
para os docentes de determinada região. Desde que o público responsável 
organize logisticamente o evento, a efetivação de alguns encontros poderia 
acontecer com a expedição de certificados, que garantem o cumprimento 
do objetivo da associação (a divulgação dessa prática), ao mesmo tempo 
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que favorecem a formação do público atendido. Daí a importância de se 
conhecer o trabalho desse grupo a partir do site <www.abpeducom.org.br>, 
bem como da bibliografia (digital ou não) divulgada nesse espaço.

Apesar de a ALAB (2016) ter sido a única instituição a se manifestar 
especificamente — em nota de repúdio — com relação à obrigatoriedade da 
língua inglesa pela MP 746 (BRASIL, 2016a), parece interessante discutir as 
evidências salientadas pela entidade.

Não obstante a necessidade de oferta dessa língua adicional em face ao 
seu papel como língua franca em processos de construção de significa-
dos ao redor do mundo, compreendemos que a obrigatoriedade de sua 
oferta desconsidera a prerrogativa de que as línguas adicionais a serem 
ofertadas nas escolas públicas devem ser escolhidas a partir de questões 
sociais, culturais e históricas que atravessam as comunidades escolares 
nas mais diversas regiões do Brasil. Ao desconsiderar a heterogenei-
dade de contextos e vozes que devem orientar a escolha da(s) línguas 
adicionais a serem ofertadas nos diversos ciclos da educação básica, a 
imposição de oferta da língua inglesa desrespeita o multilinguismo e 
plurilinguismo que caracteriza a sociedade brasileira (ALAB, 2016, 
online).

Considerando a declaração acima, percebe-se que, mais uma vez, 
o respeito às práticas educomunicativas, ao preservarem a cultura local, por 
meio de estratégias que destacam o arcabouço simbólico regional, pode con-
tribuir com a tentativa de oferecer atividades dedicadas a esse resgate cultu-
ral. Uma das possibilidades em construção é a realização de encontros entre 
estrangeiros de origens variadas (ingleses, franceses, espanhóis) com os nati-
vos. Tais eventos podem constituir ocasião de trocas culturais e expansão dos 
conhecimentos linguísticos em experiências de imersão total. Assim todos 
aprendem um pouco mais dos idiomas em foco e muito do acervo cultural 
de outros povos, o que, aliás, deveria ser a razão primeira de se estudar uma 
língua estrangeira, considerando-se uma abordagem educomunicacional.

Diante do mosaico apresentado, parece que qualquer tentativa de 
redefinir o papel da Educomunicação no cenário educacional brasileiro pre-
cisa passar pela reflexão de como esse processo ensino-aprendizagem/meto-
dologia de pesquisa/política pública pode contribuir para uma administração 
sustentável, favorável e sensata de recursos simbólicos, humanos e financei-
ros disponíveis em determinado contexto.
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Para tanto, mostra-se necessário que a Educomunicação se consoli-
de como fórum de transferência de práticas/processos, metodologia de traba-
lho, política pública e recursos simbólicos ressignificados pela valorização da 
cultura e identidades regionais. Assim sendo, a Educomunicação pode valer-
se de processos desenvolvidos a partir dos meios de comunicação adequa-
dos à cultura local fundadora. Isso significa considerar a identidade cultural 
como fator determinante ao se pretender trabalhar de forma sustentável. Para 
tanto, urge atuar não só preservando valores, mas também os difundindo em 
sua própria região de origem e mesmo fora dela, propiciando, assim, a reava-
liação de práticas, bens tangíveis e simbólicos produzidos naquele ambiente.

Adicionalmente, esse mesmo sentimento de valorização do próprio 
acervo cultural pode estimular o desejo de divulgar bens regionais que – de-
vidamente avaliados – possam tornar-se fonte de subsistência de nativos. Isto 
significa questionar processos de êxodos regionais em favor da articulação de 
práticas que permitam aos filhos da terra sobreviverem do produto cultural 
desenvolvido por eles a partir de estratégias de relocalização econômica e 
cultural da riqueza local (MONTEIRO, 2012).

Portanto, a redefinição do campo da Educomunicação como área 
de produção de conhecimento, fundamental para a construção de uma Polí-
tica de Educação no Brasil, parece-nos passar pelo estabelecimento de uma 
conexão efetiva entre Educomunicação e Sustentabilidade, partindo da pre-
missa de que as práticas educomunicativas constituem essencialmente uma 
estratégia sustentável na educação. Espera-se, dessa forma, ressaltar a rele-
vância da educação ambiental, na qual a Educomunicação pode atuar como 
um fórum adequado para o desenvolvimento de vivências sustentáveis no 
processo ensino-aprendizagem. 

Essa possibilidade de trabalho se baseia no Programa Nacional de 
Educação Ambiental (ProNEA), criado em 2005, que teve como um de 
seus objetivos “promover campanhas de Educação Ambiental nos meios 
de comunicação de massa, de forma a torná-los colaboradores ativos e per-
manentes na disseminação de informações e práticas educativas sobre o 
meio ambiente” (BRASIL, 2005, p. 40). Similarmente e em atendimento 
à lei n. 9.795/99, da Política Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 
1996), o ProNEA adotou como uma das linhas de ação a Educomunica-
ção, que “tem como objetivo proporcionar meios interativos e democráticos 
para que a sociedade possa produzir conteúdos e disseminar conhecimentos, 
através da comunicação ambiental voltada para a sustentabilidade” (BRA-
SIL, 2008, p. 50). Por meio de suas características interativas e democráticas, 
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a educomunicação pode viabilizar condições eficientes para que a sociedade 
produza conhecimentos voltados para a questão da sustentabilidade e os faça 
circular no espaço social.

Enfim, os resultados da pesquisa exploratória apontam para a iden-
tificação de incongruências que ameaçam a coerência interna da Medida 
Provisória 746, e que, por esse motivo, indicam como uma das possibilidades 
para o sistema educacional no Brasil o estabelecimento de uma conexão 
efetiva entre educação básica e práticas educomunicativas, considerando os 
diversos saberes que fazem parte do currículo escolar e, em especial, a con-
tribuição da Educomunicação para os debates e procedimentos em torno da 
educação ambiental voltada para a sustentabilidade.
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