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PROJETO DE LEI Nº ____/2021 

 

 
“DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DA MATÉRIA 

DE ESTUDO CRÍTICO "EDUCOMUNICAÇÃO - 

LEITURA E EDUCAÇÃO PARA AS MÍDIAS" 

NAS GRADES CURRICULARES DOS ENSINOS 

FUNDAMENTAL E MÉDIO NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS E PRIVADAS DA REDE DE ENSINO 

ESTADUAL.” 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

DECRETA: 

Art. 1º Institui a inclusão da matéria de estudo crítico "Educomunicação - Leitura e 

Educação para as Mídias" nas grades curriculares dos ensinos fundamental e médio 

nas escolas públicas e privadas da rede de ensino do Estado do Espírito Santo, 

seguindo os termos já previstos na Base Nacional Comum Curricular - BNCC. 

Art. 2º O Poder Executivo Estadual regulamentará a presente Lei, no que couber, no 

prazo de 90 dias de sua publicação.  

Art.3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Palácio Domingos Martins, 28 de setembro de 2021. 

 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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JUSTIFICATIVA 

Diante da iminente reformulação na grade curricular trazida pela implantação 

do denominado “Novo Ensino Médio” e das necessidades envolvendo os avanços 

tecnológicos da atualidade, a criação de uma disciplina que prepare a juventude para 

o volume intenso de informações que circula diariamente por todos os canais de 

mídia se faz necessária. 

Com referências diretas da Base Nacional Curricular, que entende ser 

Competência Geral da Educação Básica “Compreender, utilizar e criar tecnologias 

digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética 

nas diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e 

disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer 

protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva”, este projeto pretende criar no 

Espírito Santo uma disciplina própria para estimular a leitura crítica dos mais 

diversos meios de informação a que se tem acesso hoje. 

A matéria em questão apresenta-se relevante para o desenvolvimento da 

juventude capixaba, hoje bastante familiarizada com as novas tecnologias de 

comunicação, mas ainda despreparada para lidar com o volume informacional 

intenso a que tem acesso.  

São crianças e jovens em sua maioria vulneráveis aos mais contundentes 

crimes de ordem cibernética que começam na esfera virtual, pela internet, e 

consolidam-se na vida real. Os educadores e legisladores do País precisam rever o 

espaço que a escola ocupa no cotidiano das crianças e jovens brasileiros, hoje mais 

próximos do conteúdo informacional que expõe a Mídia que propriamente do que se 

ensina nas escolas.  

Na era da midiatização, a maioria das crianças e dos jovens gasta entre 8 a 10 

horas por dia consumindo mídias de todos os tipos, ou seja, o dobro do tempo que 

ficam na escola. Assim como ressalta a BNCC (p.58):  

As experiências das crianças em seu contexto familiar, social e cultural, suas 

memórias, seu pertencimento a um grupo e sua interação com as mais 

diversas tecnologias de informação e comunicação são fontes que estimulam 
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sua curiosidade e a formulação de perguntas. O estímulo ao pensamento 

criativo, lógico e crítico, por meio da construção e do fortalecimento da 

capacidade de fazer perguntas e de avaliar respostas, de argumentar, de 

interagir com diversas produções culturais, de fazer uso de tecnologias de 

informação e comunicação, possibilita aos alunos ampliar sua compreensão 

de si mesmos, do mundo natural e social, das relações dos seres humanos 

entre si e com a natureza. 

Ressalte-se a pergunta: Afinal, quem mais influencia essas crianças e jovens, a 

escola ou a Mídia? Para o sociólogo Steve Fuller, da Universidade de Warwick, em 

Conventry, na Inglaterra, onde ministra aulas de “Filosofia da Ciência”, as crianças 

deveriam aprender sobre a gramática da comunicação e como as mensagens são 

manipuladas. Com isso, se tornariam cidadãos conscientes, com decisões mais 

críticas. Fuller defende que crianças a partir dos cinco anos sejam educadas para 

discutir aquilo que elas veem pela mídia. 

Fazer com que as crianças e jovens compreendam os mecanismos da Mídia 

corresponde na melhor forma para as escolas brasileiras prepararem cidadãos 

capazes de interpretar o bombardeio de informações vindas principalmente da 

televisão, do cinema, e, agora, da internet e, quiçá, dos jogos eletrônicos. Formar-se-

ão jovens capazes de uma análise mais vigorosa sobre as linguagens da propaganda, 

da política e da imprensa. Verdadeiros questionadores de sua realidade, mas abertos 

aos princípios da alteridade que as gerações que os antecederam. A relação que a 

humanidade tem hoje com a Mídia é de total dependência. Não há como vivermos 

sem ela. A Mídia está em todos os lugares e há correntes filosóficas que reconhecem 

as dificuldades da humanidade em controlá-la. Diante dessa constatação, estudar a 

Mídia é uma necessidade incondicional do ser humano, como frisa Roger Silverstone, 

conceituado professor de mídia e de comunicações da London School of Economics 

and Political Science, do Reino Unido. Autor do livro "Por que estudar a mídia?", o 

professor tem absoluta certeza de que os meios de comunicação influenciam o 

cotidiano das pessoas, embora não se possa, na prática, medir esses efeitos. 

Essa medição poderá, sem dúvidas, ser palpável quando o ensino de Mídia for 

implantado nas escolas. Desde 1990, a produtora nova-iorquina Duende Pictures 

trabalha a alfabetização midiática (Media Literacy) nas escolas da cidade. A cada ano, 
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120 estudantes participam de oficinas que têm o objetivo de incentivar e promover, 

entre outros pontos, um olhar crítico sobre a recepção dos conteúdos da mídia. Além 

de aulas teóricas, os alunos são instigados a produzirem filmes de pequena duração. 

Os curtas-metragens são exibidos na escola, em auditórios da região e no próprio 

canal de TV a cabo de Nova Iorque. A dinâmica conta com a participação de 

diretores, professores e dos pais dos estudantes. Com a implantação da matéria 

"Leitura e Educação para as Mídias" nas escolas capixabas, tal como orienta a BNCC, 

o ensino de toda a grade contará com um aluno mais interessado para todas as 

matérias da grade curricular.  

A proposta pode traçar um novo rumo para a educação no Estado, com 

reflexos positivos em todos os segmentos sociais. Como destaca Fischer (1996, p. 282), 

“formar, ensinar, orientar são ações que transbordam de seus lugares tradicionais, 

sendo assumidas explicitamente pelos media, através de uma infinidade de 

modalidades enunciativas, cuja característica principal é a publicização de fatos, 

pessoas, sentimentos, comportamentos”.  

Uma escola que pretenda alcançar a maior parte das crianças e dos jovens, 

tornando-se, portanto, um signo fundamental para compreensão da diversidade 

social de nossa sociedade, não é mais possível manter-se distante da Mídia.  

Por todo o exposto, conclamamos os Nobres Pares, a fim de que aprovem esta 

proposição. 

Palácio Domingos Martins, 28 de setembro de 2021. 

 

IRINY LOPES 

DEPUTADA ESTADUAL (PT/ES) 
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