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Resumo

As metodologias empregadas no processo de ensino estão sujeitas a inovações e são influenciadas por tendências do
contexto que insere-se a sociedade. A evolução e a rápida popularização das tecnologias de informação e comunicação
ocasionou a inclusão destes recursos midiáticos no processo educativo, originando o campo teórico da Educomunicação.
As práticas educomunicativas mostram-se eficientes na mediação de ensino e na aplicação de projetos no ambiente
escolar. O presente artigo objetiva discutir os benefícios da educomunicação no Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência – PIBID/UNEB, campus X, subprojeto de Ciências Biológicas, na cidade de Teixeira de Freitas –
Bahia. A abordagem será feita no subprojeto de Ciências Biológicas e em projetos desenvolvidos pelos bolsistas de
iniciação a docência.
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Abstract

The methodologies employed in the teaching process are subject to innovations and trends are influenced by the context
that fits into society. The rapid evolution and popularization of information and communication technologies led to the
inclusion of media resources in the educational process, yielding the theoretical field of Educomunication. The practices of
educommunication show to be efficient in mediating teaching and application projects in the school environment. This
article discusses the benefits of educational communication in Institutional Program Initiation Scholarship for Teaching -
PIBID / UNEB, campus X subproject of Biological Sciences, in the city of Teixeira de Freitas - Bahia. The approach will be
made in subproject of Biological Sciences and projects developed by initiation scholarship teaching.
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1. INTRODUÇÃO
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O presente artigo tem como objetivo discutir as contribuições da inserção de tecnologias e meios de comunicação no
processo educativo, conhecido pelo termo “educomunicação”, em projetos do Programa Institucional de Bolsa de
Iniciação à Docência – PIBID/UNEB, campus X, subprojeto de Ciências Biológicas, na cidade de Teixeira de Freitas –
Bahia.

A idealização deste trabalho incidiu ao perceber que a maioria dos projetos aplicados por essa equipe PIBID utilizam
práticas educomunicativas nas atividades desenvolvidas e, que estas surtem um efeito bastante positivo, tanto em
relação aos alunos quanto ao restante de toda comunidade escolar.

Os meios de comunicação tiveram ao longo de sua trajetória uma expressiva evolução, juntamente com as novas
tecnologias de informação e comunicação (NTICs). De uma maneira surpreendente as NTICs incluíram-se, praticamente,
em todos os setores da sociedade moderna. Para Renato Tavares (2007), a inclusão das NTICs no cotidiano transformou
as “nossas formas de trabalhar, de nos divertirmos, de nos relacionarmos e de aprender. Seus efeitos ultrapassam as
áreas das telecomunicações provocando mudanças na estrutura econômica, profissional, social, jurídica e política”.

O jornalista Wilson Araújo (2004) descreve a divisão dos meios de comunicação em: impresso, rádio, televisão e internet.
Sem exceção, estes itens interrelacionam-se assegurando à sociedade o direito ao acesso à informação, afirmado pela
carta magna, para todos os cidadãos. A transmissão de informações prestadas pelas mídias desempenha uma
importante função social. Com a popularização dessas mídias e sua grande receptividade na integração dos meios de
comunicação no dia a dia ocorreu a incorporação destes meios midiáticos no processo de educação tornando-se um
instrumento comum nas práticas docentes, transformando-se em objeto de estudo e despertando a curiosidade de vários
pesquisadores da educação.

Em uma época onde a evolução tecnológica marcadamente privilegia a comunicação, a escola
precisa utilizar todos os recursos possíveis para promover o fluxo informativo entre seus membros.
Nesse cenário, um novo campo teórico-prático começa a ser desbravado: a “educomunicação”.
(MAROS et al, 2010)

A expressão “Educomunicação” refere-se aos processos educativos mediados através de recursos e estratégias da
comunicação. O termo foi utilizado pela primeira vez pelo professor, radialista e jornalista Mário Kaplún, conceituando
inicialmente apenas a “leitura crítica dos meios”, “depois ressemantizado e ampliado por Ismar de Oliveira Soares, que
sinalizou para além da “educação para comunicação” contemplando a “mediação tecnológica na educação” e a “gestão
da comunicação em espaços educativos””. (TAVARES-JUNIOR, 2007)

É importante entendermos a educação como um processo e, como tal, está sujeito a inovações e tendências dentro de
um contexto. Pozo (2002), afirma que “estamos de fato na sociedade da informação”. A facilidade com que a informação
chega a todos é muito grande, devido aos avanços e à difusão das tecnologias de informação e comunicação. Portanto, a
educomunicação se encaixa nesse cenário em que os meios midiáticos estão disponíveis e servindo aos interesses dos
educandos.

2. ABORDAGEM TEÓRICA

A comunicação é fundamental e um fator essencial na relação ensino/aprendizagem. O educador Paulo Freire (1983)
afirma que “a educação é comunicação” e expõe ao decorrer de sua obra que o comunicar é um importante elemento no
processo educativo. Mário Kaplún (1996) corrobora com Freire ao afirmar que “cada tipo de educação corresponde a uma
concepção e a um determinado tipo de comunicação”.

Os professores podem utilizar vários meios, no processo educativo, para se comunicarem com os alunos, entre eles, as
novas tecnologias de informação e comunicação. Ismar Soares (2006) chama a atenção para o desenvolvimento de
ecossistemas comunicativos dentro de espaços educativos, procurando o fortalecimento e a integração das pessoas e
valorizando as práticas democráticas e o diálogo no processo de aprendizagem.

A concepção de ensino e aprendizagem revela-se na prática de sala de aula e na forma como
professores e alunos utilizam os recursos tecnológicos disponíveis — livro didático, giz e lousa,
televisão ou computador. A presença de aparato tecnológico na sala de aula não garante mudanças
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na forma de ensinar e aprender. A tecnologia deve servir para enriquecer o ambiente educacional,
propiciando a construção de conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por
parte de alunos e professores. (PCN, 1998, p.140)

A implantação da educomunicação na escola não muda o papel de mediador do conhecimento que o professor exerce.
Para Andrade e Romancini (2009), “Adotar nas práticas pedagógicas projetos educomunicativos não significa que o papel
da escola vai ser alterado, significa, sim, uma mudança de abordagem, mas a essência do fazer docente se mantém”.

Desta forma, é importante entender o professor como figura mediadora indispensável, e não supervalorizar os recursos
tecnológicos. Neste sentido, Tavares Júnior (2007) aborda que “a simples utilização de algum meio de comunicação na
escola não garante eficácia no processo de aprendizagem”.

Assim sendo, é fundamental pensar que se as instituições de ensino estão inserindo as tecnologias de informação e
comunicação nas práticas educativas, apesar das tecnologias já fazerem parte do cotidiano, é necessário procurar
oferecer oportunidades para os alunos desenvolverem aptidões para lidar com essas tecnologias de maneira satisfatória,
no que se refere a habilidades voltadas para fins educacionais. Da mesma maneira seria para com os professores, que,
nas palavras de Saulo Andrade et al (2007), os docentes precisam de uma “alfabetização tecnológica”.

Falamos de alfabetização por entendermos que os docentes ainda necessitam se encantarem com as
NTICs que emergiram rapidamente em nossa sociedade, neste sentido SAMPAIO e LEITE (2008, p.
73), destaca que a intenção da alfabetização tecnológica do professor “deve ser a de tornar este
cidadão um profissional atuante na sociedade, que contribui com um trabalho educativo significativo,
mais próximo da realidade do aluno, conferindo-lhe, assim, sentido aos seus olhos e aos olhos da
população”, modificando sua pratica ampliando novos horizontes para seus educandos. (p. 05)

A interação com os veículos de comunicação é um elo de novas possibilidades para o diálogo entre os membros dentro
da escola e, da escola com a comunidade. Para Maros et al (2010),

A educomunicação propicia a alunos e professores novas possibilidades de interação com os meios
de comunicação, tornando-os não mais meros receptores, mas produtores de mensagens no
contexto social que é a comunidade escolar e, por vezes, alcançando a comunidade externa.

Muitas ações desenvolvidas nas instituições de ensino não são divulgadas e por isso tornam-se pouco aproveitadas. As
práticas educomunicativas criam meios para os educandos divulgarem as atividades realizadas, fazendo com que eles
responsabilizem-se mais pelas ações dentro da escola e transformem-se em indivíduos ativos na construção do
conhecimento.

3. PRÁTICAS DE EDUCOMUNICAÇÃO NO PIBID

Nesta parte, serão abordados os projetos desenvolvidos no PIBID e a maneira pela qual a educomunicação insere-se nas
ações do programa, destacando os benefícios da utilização de práticas educomunicativas na relação dos bolsistas de
Iniciação à Docência (ID) com os alunos atingidos pelos projetos. A abordagem será feita no subprojeto de Ciências
Biológicas e em projetos desenvolvidos pelos bolsistas ID, tanto naqueles com status concluído quanto em projetos que
ainda encontram-se em fase de aplicação.

3.1 O subprojeto de Ciências Biológicas e as Tecnologias de Informação e Comunicação

A equipe do PIBID/UNEB, campus X, subprojeto de Ciências Biológicas, é composta por uma coordenadora de área,
duas bolsistas de supervisão e vinte bolsistas de iniciação à Docência que atuam em duas instituições de ensino, uma
estadual, Colégio Estadual Democrático Ruy Barbosa, no ensino médio e outra municipal, Escola Municipal São Geraldo,
na educação infantil, ensino fundamental I e II.

Essas duas escolas apresentam diferenças notáveis, tanto na comunidade em que estão inseridas quanto na
estruturação socioeconômica, cujo público frequente é igualmente diferenciado. Os bolsistas de Iniciação à Docência
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desenvolvem uma parte do programa em cada escola, confrontando essas duas realidades. É perceptível que o emprego
das TICs (tecnologias de informação e comunicação) nas atividades desenvolvidas nessas instituições, apesar das
diferenças e o fato do status socioeconômico interferir, mesmo que em pequena escala, nas habilidades de manuseio dos
equipamentos tecnológicos pelos discentes, elas são aceitas de forma positiva pelos mesmos e são recursos que os
bolsistas geralmente não deixam faltar nas atividades educativas, nos dois ambientes em questão.

A utilização de recursos tecnológicos de informação e comunicação encontra-se indicado em três objetivos do subprojeto
de Ciências Biológicas: 1. Fomentar o uso de salas de informática com finalidade pedagógica; 2. Fomentar projetos de
produções audiovisuais com temáticas relacionados às ciências naturais e biologia; 3. Capacitação dos bolsistas de
iniciação à docência para uso dos recursos tecnológicos disponíveis na escola, visando aumentar o uso das tecnologias.

Embasados nos objetivos citados infere-se que o PIBID almeja a formação dos futuros docentes habilitados a utilizar
recursos tecnológicos para fins educacionais. Essa apropriação das tecnologias de informação e comunicação na
mediação do processo de ensino/aprendizagem e em aplicação de projetos no ambiente escolar é o caminho para
originar “educomunicadores”. Nas palavras de Geneviève Jacquinot (1998), educomunicador “é um professor do século
XXI, que integra os diferentes meios nas suas práticas pedagógicas”.

O subprojeto de Ciências Biológicas é configurado metodologicamente pela aplicação de projetos desenvolvidos nas
escolas. Os bolsitas ID’s tem autonomia para criar e desenvolver projetos individual ou coletivamente. Isso acarreta a
existência de um grande número de projetos no programa. Assim sendo, este artigo abordará apenas quatro projetos que
são favorecidos pela educomunicação.

3.2 Contribuições da Educomunicação nos projetos do PIBID

De modo geral, os projetos aplicados no programa, em alguma etapa do desenvolvimento, empregam as tecnologias de
informação e comunicação nas ações propostas ou tem o uso de TICs como objetivo central. O uso da televisão, por
exemplo, com filmes, animações ou documentários é bastante utilizado como meio de iniciação de conteúdos. Um projeto
que ilustra claramente a inclusão da TV nas atividades do PIBID é o “CineBio” ou, recém denominado “Biologia em cena”,
do Colégio Estadual Democrático Ruy Barbosa.

Este projeto funciona uma vez por semana, no horário do intervalo, com filmes editados pelos próprios bolsistas para
seleção das partes de interesse e também, para a apresentação não ultrapassar o horário da pausa. Após a exibição,
ocorre sempre uma discussão sobre os pontos principais tratados no filme. O “Biologia em cena” é usado com a
finalidade de diversão na escola e, ao mesmo tempo, como instrumento didático para criar um espaço de diálogo entre os
bolsistas ID e os alunos acerca de problemáticas ligadas a diversos temas de interesse da área da biologia.
Notavelmente, os alunos fazem fila para garantir vaga devido ao grande número de interessados pelo projeto. Desta
forma, o filme, geralmente tem que ser repassado, nas semanas seguintes, para que todos possam assistir ao vídeo.

A associação que os estudantes estabelecem entre televisão e entretenimento facilita de maneira satisfatória a
comunicação entre os bolsistas ID e os alunos. Além do mais, o audiovisual tem a capacidade de atingir as várias formas
de percepção dos educandos, acarretando um anseio nos alunos para comentarem sobre o tema e relacionarem o que
foi assistido com a vida pessoal e o cotidiano. A partir dessa associação feita pelos alunos, o conhecimento adquirido e
construído pode ter um sentido mais amplo, uma vez que eles próprios dão significado para o conhecimento adquirido
dentro de sua realidade.

Ainda tratando do Colégio Ruy Barbosa, o projeto “Conhecer para Preservar” teve uma grande repercussão. É um projeto
ligado ao Programa Professores no Parque, edição 2012, do Instituto ECOMAR e do Instituto Baleia Jubarte, em parceria
com a Instituição Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - Parque Nacional Marinho de Abrolhos,
que visa levar os alunos ao parque de Abrolhos para conhecerem, e ao mesmo tempo tomar consciência da importância
da preservação desse parque e do meio ambiente.

O ponto chave do sucesso deste projeto foi a metodologia educomunicativa utilizada. Antes da visita ao parque,
ministrou-se oficina de filmagem, edição e construção de vídeos/documentários para os alunos. Nesta oficina, tratou-se
da construção de roteiros e técnicas de filmagem/edição. Os educandos dividiram-se em grupos para criar documentários
sobre o parque e, posteriormente, o material produzido seria apresentado para toda a comunidade escolar. O roteiro foi
produzido por meio de pesquisas antes da ida ao parque, e o material (vídeos, fotos, entrevistas) foi coletado no local
durante a visita.
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Um ponto benéfico na prática educomunicativa realizada foi a autonomia que os alunos tiverem para criar os
documentários. Os bolsistas autores do projeto apenas orientaram os estudantes, o restante do trabalho de idealização
do tema, pesquisa, coleta de material, produção e construção foi todo dos alunos participantes do projeto. Nessa
experiência de prática educomunicativa em produção de vídeos documentários percebeu-se que os alunos
transformaram-se em agentes ativos para produzir conhecimento.

A educomunicação, presente desde o início do projeto, garantiu resultados muito agradáveis. Os alunos tiverem uma
grande experiência em comunicação. O fato de buscar entrevistas no local e, ao final, transmitir ao restante da escola por
meio de um material próprio, o conhecimento adquirido nas atividades do projeto, acarretou inúmeros acréscimos
importantes para os estudantes. Entre eles, destacamos o melhoramento da comunicação entre os alunos, que é
fundamental na aprendizagem.

Na Escola Municipal São Geraldo há dois projetos em andamento com práticas educomunicativas bem interessantes. No
mesmo sentido do projeto “Conhecer para Preservar” tem-se o “AnimaBio – construção de vídeos e animações na
escola”. As considerações para este projeto praticamente são as mesmas feitas àquele. O “AnimaBio” tem como objetivo
a construção de vídeos/animações através de desenhos. Os alunos produzem roteiros, a partir dos quais constroem os
desenhos, gravam a narração do texto e por fim, editam o material para criar um vídeo/animação.

A produção de vídeos, pelos alunos, são meios de transmitir e comunicar suas ideias. Assim, esse método empregado
oferece aos educandos a oportunidade de expor seus conhecimentos prévios e cria um espaço de comunicação entre os
próprios alunos, destes com o grupo escolar e até mesmo com a comunidade externa. Neste sentido, nos projetos no
PIBID em questão, a educomunicação possibilita um grande espaço de interação entre conhecimentos e diálogo nas
partes envolvidas na sua execução, permitindo aos educandos que eles próprios adquiram e aprimorem o seu
conhecimento.

Uma questão interessante que vale ressaltar, é que apenas a ideia isolada de criar um vídeo já é bastante estimulante
para o interesse dos alunos na participação das atividades. A criação de vídeos coloca os alunos em contato com as
várias tecnologias de informação e comunicação, tais como: o computador, as câmeras digitais, os aparelhos celulares
que possuem recursos de filmagem, etc. Geralmente, os alunos esperam utilizar estes equipamentos no ambiente
escolar.

Tratando-se da utilização de computadores e internet, o projeto “Construindo a história socioambiental do bairro Tancredo
Neves, a partir de relatos de moradores antigos”, que se encontra em andamento na Escola Municipal São Geraldo,
pretende a criação de um livro digital abordando o histórico socioambiental do bairro em que a escola está localizada.
Neste trabalho, os alunos serão pesquisadores e entrarão em contato com as pessoas da comunidade para coletar
depoimentos, procurar fotos da paisagem antiga, ao mesmo tempo em que buscam informações na internet.

Para pesquisar e produzir um livro digital, oficinas de informática estão sendo oferecidas para os alunos. De uma forma
diferente das citadas, mas também em uma perspectiva educomunicativa, a criação de um livro digital feito pelos
estudantes será um meio de comunicação que poderá atingir um grande número de pessoas, tratando também de um
tema muito importante no contexto atual, em que os alunos estão tomando consciência através deste projeto.

As práticas da educomunicação no PIBID – Subprojeto de Ciências Biológicas, Campus X, Teixeira de Freitas-BA, vão
além do que foi citado. Já ocorreram práticas de jornais na escola, blogs, entre outras. As contribuições que as práticas
educomunicativas promovem são inúmeras nos projetos do PIBID, entre elas, podemos destacar a boa aceitação das
metodologias; a estimulação para que os alunos se interessem pelas atividades; criação de um ambiente propício para
diálogo e interação dentro da escola; excitação da autonomia e criatividade dos alunos; Melhoramento da comunicação
dos educandos; utilização de recursos que muitas vezes estão sem uso na escola; capacitação para os alunos utilizarem
recursos tecnológicos e a estimulação da produção de conhecimento.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização da educomunicação no ambiente escolar tem um resultado fortemente positivo, sendo uma boa estratégia
metodológica na relação de ensino/aprendizagem. Contudo, se a educomunicação for trabalhada como é feita na
educação tradicional, em que os alunos recebem tudo pronto, sua prática pode não surtir efeito. É preciso que os
estudantes tenham autonomia na elaboração e na realização das tarefas.
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É importante considerar que a tecnologia encontra-se presente na vida das pessoas e sua inclusão no espaço
educacional enriquece o processo de ensino e também, permite o desenvolvimento de habilidades no manejo das TICs
nos alunos.

Nas ações desenvolvidas pelos bolsistas ID, campus X, subprojeto de Ciências Biológicas, a educomunicação possibilita
a criação de espaços de diálogos, proporcionando aos educandos a construção de conhecimento de forma dinâmica, em
um ambiente participativo e de interação entre as partes envolvidas. São inúmeros os benefícios que as metodologias
educomunicativas podem trazer em projetos escolares. Em um programa que objetiva a formação de futuros professores,
o domínio da educomunicação pode ser um fator diferencial que acarretará em uma maior qualidade de profissionais da
educação.
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