
 

PROPOSTA CURRICULAR DE TEORIA E TÉCNICA DA 

COMUNICAÇÃO 

 

“Não há como não repetir que ensinar não é pura transferência mecânica do perfil 

do conteúdo que o professor faz ao aluno, passivo e dócil. Como não há também 

como não repetir que partir do saber que os educandos tenham não significa ficar 

girando em torno deste saber. Partir significa pôr-se a caminho, ir-se, deslocar-se de 

um ponto a outro e não ficar, permanecer.” 

Paulo Freire, 1999. 

INTRODUÇÃO 

Eleger a cidadania como eixo vertebrador da educação escolar implica 

colocar-se explicitamente contra valores e práticas sociais que desrespeitem 

aqueles princípios, comprometendo-se com as perspectivas e decisões que os 

favoreçam. Isso refere-se a valores, mas também a conhecimentos que 

permitam desenvolver as capacidades necessárias para a participação social e 

efetiva. 

Ao se admitir que a realidade social, por ser construída de diferentes classes 

e grupos sociais, é contraditória, plural, polissêmica, e que isso implica na 

presença de diferentes pontos de vistas e projetos políticos, será então, 

possível compreender que seus valores e seus limites são também 

contraditórios. Por outro lado, a visão de que a constituição da sociedade é um 

processo histórico permanente, permite compreender que esses limites são 

potencialmente transformáveis pela ação social. E aqui é possível pensar sobre 

a ação política dos educadores. A escola não muda a sociedade, mas pode, 

partilhando desse projeto com segmentos sociais que assumem os princípios 

democráticos, articulando-se a eles, constituir-se não apenas como espaço de 

reprodução, mas também como espaço de transformação. 

Essa possibilidade não é dada, nem é automaticamente decorrente da 

vontade. É antes um projeto de atuação político-pedagógica que implica em 

avaliar práticas e buscar, explícita e sistematicamente, caminhar nessa direção. 
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A concretização desse projeto passa pela compreensão de que as práticas 

pedagógicas são sociais e políticas e de que não se trata de educar para a 

democracia – para o futuro. Na ação mesma da educação, educadores e 

educandos estabelecem uma determinada relação com o trabalho que fazem 

(ensinar e aprender) e a natureza dessa relação pode conter (em maior ou 

menor medida) os princípios democráticos. 

Esta proposta curricular está inserida numa política educacional em que se 

destacam alguns princípios: 

- A necessidade de unir esforços entre as diferentes instâncias 

governamentais e da sociedade, para apoiar a escola na complexa tarefa 

educativa; 

- O exercício de uma prática escolar comprometida com a interdependência 

escola/sociedade, tendo como objetivo, situar os alunos como participantes da 

sociedade (cidadãos); 

- A participação da comunidade na escola, de modo que o conhecimento 

aprendido resulte em maior compreensão, integração e inserção no mundo; 

- A importância de que cada escola tenha clareza quanto ao seu projeto 

educativo, para que, de fato, possa se constituir em uma unidade com maior 

grau de autonomia e que todos os que dela fazem parte, possam estar 

comprometidos em atingir as metas a que se propuseram; 

- O fato de que os jovens e adultos deste país precisam construir diferentes 

capacidades e que a apropriação de conhecimentos socialmente elaborados é 

base para a construção da cidadania e de sua identidade; 

- A certeza de que todos são capazes de aprender. 

Através desse arsenal de justificativas, acreditamos que a disciplina Teoria e 

Técnica da Comunicação, na EJA, alicerça mais uma possibilidade da 

construção de práticas educativas pautadas na educação inclusiva e libertária. 

 

OBJETIVOS DO ENSINO DE TEORIA E TÉCNICA DA COMUNICAÇÃO 

No processo de ensino e aprendizagem, espera-se que o aluno amplie o 

domínio ativo do discurso nas diversas situações comunicativas, sobretudo, 

nas instâncias públicas de uso da linguagem, de modo a possibilitar sua 

inserção efetiva no mundo da escrita, ampliando suas possibilidades de 

participação social no exercício da cidadania. Para tanto, as escolas devem 



organizar um conjunto de atividades para que os alunos possam, 

progressivamente, alcançar os objetivos relacionados a seguir. 

- Utilizar a linguagem na escuta e produção de textos orais e na leitura e 

produção de textos escritos, de modo a atender a múltiplas demandas sociais, 

responder a diferentes propósitos comunicativos e expressivos e considerar as 

diferentes condições de produção do discurso. 

- Utilizar a linguagem para estruturar a experiência e explicar a realidade, 

operando sobre as representações construídas em várias áreas do 

conhecimento. 

- Analisar criticamente os diferentes discursos, inclusive o próprio, 

desenvolvendo a capacidade de avaliação dos textos. 

- Conhecer e valorizar as possibilidades de conhecimento, informações 

diversas e interação com pessoas de diversas etnias culturais, crenças, através 

do manuseio das ferramentas computacionais e informáticas: e-mail, salas de 

bate papo, sites de relacionamentos, de pesquisas, propiciando inserção à 

modernidade. 

- Reconhecer e valorizar a linguagem de seu grupo social como instrumento 

adequado e eficiente na comunicação cotidiana, na elaboração artística e 

mesmo nas interações com pessoas de outros grupos sociais que se 

expressem por meio de outras variedades. 

- Usar os conhecimentos para expandir sua capacidade de monitoração das 

possibilidades de uso da comunicação, ampliando a capacidade de análise 

crítica. 

- Experimentar e explorar as possibilidades de cada linguagem artística. 

- Observar as relações entre arte e a leitura da realidade, refletindo, 

investigando, indagando, com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, 

a sensibilidade, argumentando e apreciando arte de modo sensível. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

  Inserir os alunos no ambiente das tecnologias da informação e 

comunicação; 

  Introduzir as tecnologias da informação e comunicação, enfatizando 

sua importância nos dias atuais; 



  Descobrir a importância do Computador e da Internet como meio de 

aprendizagem; 

 Criar um ambiente de aprendizagem com a utilização do Computador 

e da Internet; 

  Conhecer para que serve o computador e como é o seu 

funcionamento; 

  Estabelecer contato físico com o computador e outras mídias através 

da manipulação de seus componentes (mouse, teclado, botões, etc) 

vencendo o medo da máquina; 

  Desenvolver habilidades no manuseio do computador mediante 

manipulação do mouse e do teclado em situações lúdicas (jogos, 

softwares educativos, desenho); 

  Utilizar recursos do computador para a escrita; 

  Perceber as novas tecnologias como símbolos da cultura 

contemporânea; 

  Perceber o computador e as novas tecnologias como ferramentas a 

serviço do bem estar da humanidade; 

  Aprender a preservar os equipamentos e o espaço de trabalho; 

  Aprender a compartilhar o computador e os demais equipamentos 

com os outros; 

  Aprender a respeitar o tempo destinado ao cumprimento da tarefa. 

 Iniciar contato com as novas tecnologias que fazem parte do mundo 

contemporâneo;  

 

CONTEÚDOS DO ENSINO DE TEORIA E TÉCNICA DA COMUNICAÇÃO 

Em primeiro lugar, é necessário considerar a enorme heterogeneidade das 

turmas de alunos da EJA muitas vezes, em um mesmo grupo, encontra-se o 

jovem que pretende terminar o Ensino Fundamental mais rapidamente, para 

começar a trabalhar; o adulto que resolve voltar a estudar depois de muitos 

anos afastado da escola, para realizar o sonho de finalizar aquela etapa e, 

quem sabe, ingressar em algum curso superior; há ainda o aluno de meia-

idade que, sentindo-se fora das exigências do mercado de trabalho, retoma os 

estudos em busca de qualificação. Ou seja, diversas pessoas com diferentes 

propósitos dividem o mesmo espaço físico e assistem à mesma aula. 



Os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais devem ser 

trabalhados em conjunto, pois essa é uma boa forma de atenuar a distância 

entre as diferentes experiências escolares em relação às práticas 

comunicativas de cada aluno. 

 

O TRABALHO COM OS TEMAS TRANSVERSAIS 

O trabalho desenvolvido a partir dos temas transversais (Ética, Pluralidade 

Cultural, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Trabalho e Consumo, Informática) 

demanda participação efetiva e responsável dos cidadãos, tanto na capacidade 

de análise crítica e reflexão sobre os valores e concepções veiculados, quanto 

nas possibilidades de participação e de transformação das questões 

envolvidas. 

Escutar textos orais, ler, produzir textos orais e escritos, bem como analisá-

los são as atividades necessárias para a constituição da proficiência discursiva 

e comunicativa do aluno, em função dos objetivos propostos. 

 

VALORES E ATITUDES SUBJACENTES À PRÁTICA DE COMUNICAÇÃO 

- Valorização das diferentes opiniões, como possibilidades diferenciadas de 

compreensão do mundo. 

- Posicionamento crítico diante de textos, de modo a reconhecer a 

pertinência dos argumentos utilizados, posições ideológicas subjacentes e 

possíveis conteúdos discriminatórios neles veiculados. 

- Interesse, iniciativa e autonomia para ler, escrever e interpretar nas 

diversas mídias. 

- Atitude receptiva diante de leituras desafiadoras e disponibilidade para a 

ampliação do repertório, a partir de experiências com material diversificado e 

recomendações de terceiros. 

- Interesse pela leitura e escrita e conhecimentos pertinentes da área de 

informática, como fontes de informação, aprendizagem, lazer e arte. 

- Interesse em trocar impressões e informações com outros. 

- Interesse em freqüentar os espaços mediadores de leitura – bibliotecas, 

livrarias, distribuidoras, editoras, bancas de revistas, lançamentos, exposições, 

palestras, debates, depoimentos de autores –, sabendo orientar-se dentro da 

especificidade desses espaços e sendo capaz de localizar um texto desejado. 



- Reconhecimento da necessidade de dominar os saberes envolvidos nas 

práticas sociais mediadas pela linguagem como ferramenta para a continuidade 

da aprendizagem fora da escola. 

- Reconhecimento de que o domínio dos usos sociais da linguagem oral e 

escrita pode possibilitar a participação política e cidadã, e também transformar 

as condições dessa participação, conferindo-lhe melhor qualidade. 

- Reconhecimento de que o domínio da linguagem escrita pode ampliar as 

possibilidades de acesso ao trabalho. 

- Reconhecimento da necessidade e importância da língua escrita no 

processo de planejamento prévio de textos orais. 

- Preocupação com a qualidade das produções escritas próprias, tanto no 

que se refere aos aspectos formais – discursivos, textuais, gramaticais, 

convencionais –, quanto à apresentação estética. 

- Valorização da linguagem escrita como instrumento que possibilita o 

distanciamento do sujeito em relação a idéias e conhecimentos expressos, 

permitindo formas de reflexão mais aprofundadas. 

 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA 1ª E 2ª FASE DO 1º 

SEGMENTO: 

 Conhecer para que serve o computador e como é o seu funcionamento; 

 Estabelecer contato físico com o computador e outras mídias através da 

manipulação de seus componentes (mouse, teclado, botões, etc) vencendo o 

medo da máquina; 

 Desenvolver habilidades no manuseio do computador mediante 

manipulação do mouse e do teclado em situações lúdicas (jogos, softwares 

educativos, desenho); 

 Utilizar recursos do computador para a escrita; 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando idéias, valorizando sentimentos e percepções; 

 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas tomadas 

de decisões em relação às produções pessoais; 

 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte. 

 



HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NA 3ª FASE DO 1º 

SEGMENTO 

 Manipular jogos e softwares educativos contextualizados por objetivos 

pré-estabelecidos; 

 Utilizar softwares de edição de texto para exercício e formatação da 

escrita; 

 Aprender a utilizar e organizar a informação através de arquivos e 

endereços eletrônicos; 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando idéias, valorizando sentimentos e percepções; 

 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas 

tomadas de decisões em relação às produções pessoais; 

 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte. 

 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 1º PERÍODO DO 2º 

SEGMENTO 

 Estabelecer contato físico com o computador e outras mídias através da 

manipulação de seus componentes (mouse, teclado, botões, etc.) vencendo o 

medo da máquina; 

 Conhecer para que serve o computador e como é o seu funcionamento; 

 Desenvolver habilidades no manuseio do computador mediante 

manipulação do mouse e do teclado em situações lúdicas (jogos, softwares 

educativos, desenho); 

 Utilizar recursos do computador para a escrita; 

 Aprender a utilizar e organizar a informação através de arquivos e 

endereços eletrônicos; 

 Iniciar contato com a internet como ferramenta de pesquisa e de 

comunicação; 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando idéias, valorizando sentimentos e percepções; 

 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas tomadas 

de decisões em relação às produções pessoais; 



 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte; 

 Aprender a respeitar o tempo destinado ao cumprimento da tarefa; 

 Aprender a compartilhar o computador e os demais equipamentos com 

os outros; 

 Auxiliar os colegas com maior dificuldade; 

 Trabalhar a correta postura corporal no manuseio das máquinas, 

evitando problemas musculares e demais debilitações da saúde; 

 Considerar a necessidade de pausas para descanso em longos períodos 

de uso do computador. 

 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 2º PERÍODO DO 2º 

SEGMENTO 

 Manipular jogos e softwares educativos contextualizados por objetivos 

pré-estabelecidos; 

 Utilizar recursos do computador para a escrita; 

 Utilizar softwares de edição de texto para exercício e formatação da 

escrita; 

 Aprender a utilizar e organizar a informação através de arquivos e 

endereços eletrônicos; 

 Vivenciar a elaboração de projeto de trabalho para ser desenvolvido no 

computador, de forma coletiva; 

 Conhecer softwares de elaboração de planilhas para compor tabelas e 

gráficos simples; 

 Iniciar o uso de softwares de apresentação e edição de imagens; 

 Organizar a informação em arquivos e endereços eletrônicos; 

 Utilizar a internet como ferramenta de pesquisa e comunicação; 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando idéias, valorizando sentimentos e percepções; 

 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas tomadas 

de decisões em relação às produções pessoais; 

 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte. 

 



HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 3º PERÍODO DO 2º 

SEGMENTO 

 Desenvolver habilidades no manuseio do computador em situações 

contextualizadas, mediante o uso de diversos aplicativos; 

 Utilizar softwares de edição de texto para exercício e formatação da 

escrita; 

 Utilizar softwares de elaboração de planilhas e gráficos; 

  Utilizar softwares de apresentação e edição de imagens; 

 Utilizar a internet como ferramenta de pesquisa, mediante sites de busca 

e links; 

 Utilizar as ferramentas de comunicação da internet; 

 Organizar e localizar as informações em arquivos e sites; 

 Conhecer as ferramentas para construção de páginas na internet 

(HTML); 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando idéias, valorizando sentimentos e percepções; 

 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas tomadas 

de decisões em relação às produções pessoais; 

 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte. 

 

HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO 4º PERÍODO DO 2º 

SEGMENTO 

 Desenvolver habilidades no manuseio do computador em situações 

contextualizadas, mediante o uso de diversos aplicativos; 

 Utilizar softwares de edição de texto para exercício e formatação da 

escrita; 

 Utilizar softwares de elaboração de planilhas e gráficos; 

  Utilizar softwares de apresentação e edição de imagens; 

 Utilizar a internet como ferramenta de pesquisa, mediante sites de busca 

e links; 

 Utilizar as ferramentas de comunicação da internet; 

 Organizar e localizar as informações em arquivos e sites; 

 Construir página de HTML (internet); 



 Participar de fóruns de discussão na internet; 

 Ter autonomia no uso dos recursos básicos do computador: softwares 

de edição de textos, apresentações, planilhas,ferramentas de pesquisa e 

comunicação da internet; 

 Disponibilidade para realizar produções artísticas, expressando e 

comunicando idéias, valorizando sentimentos e percepções; 

 Desenvolvimento de atitudes de autoconfiança e autocrítica nas tomadas 

de decisões em relação às produções pessoais; 

 Interesse pela leitura e escrita como fontes de informação, 

aprendizagem, lazer e arte. 

 

METODOLOGIA 

- Pedagogia de projetos; 

- Projeto de trabalho; 

- Centro de interesse; 

- Tema gerador; 

- Desenvolvimento de oficinas; 

- Monitoria e colaboração entre os 

educandos. 

 

ESTRATÉGIAS 

 Dinâmicas; 

 Debate / Palestras; 

 Conversa informal; 

 Pesquisa em sala de aula; 

 Consulta e trabalho em dicionário; 

 Consulta em sites de busca e 

pesquisas; 

 Trabalhos em grupo; 

 Organização da turma em forma 

de círculo; 

 Jogos; 

 Exposição de trabalhos; 

 Análise de artigos, textos, 

notícias, pesquisas; 

 Produções de textos diversos 

(individuais e coletivos); 

 Aula expositiva / dialogada; 

 Projeção de filmes, 

documentários, pequenos 

vídeos; 

 Júri simulado; 

 Utilização do laboratório de 

informática. 

 

 

 

 

 



 

SUGESTÕES DE ATIVIDADES 

 Produção de textos; 

 Pesquisas; 

 Leitura e interpretação 

(músicas, reportagens, textos 

formativos e informativos); 

 Exercícios ortográficos; 

 Ditado;  

 Caça-palavras; 

 Jogos on line; 

 Jogos em rede. 

 

RECURSOS DIDÁTICOS 

 Jogos; 

 Laboratório de informática; 

 Biblioteca; 

 Sala de vídeo; 

 Atividades xerocadas e 

mimeografadas; 

 Projetor de Slides; 

 Jornais, revistas, periódicos; 

 Painéis e murais; 

 Internet; 

 Dicionários; 

 Cartazes, textos produzidos pelos 

próprios educandos; 

 Micro System; 

 CD’s;  

 

AVALIAÇÃO 

- Observação diária do educando pelo educador; 

- Auto-avaliação do educador e do educando; 

- Avaliação prática. 

 

CONCLUSÃO 

O resgate das experiências pessoais e coletivas – tanto dos alunos quanto 

as os professores – em função dos objetivos do projeto educativo da escola 

pode promover o diálogo enriquecedor das vivências humanas, que é um dos 

fundamentos da prática pedagógica. O espaço da escola deve ser visto pelo 

professor como um lugar em que ele não só ensina, mas também aprende, em 

diversas circunstâncias. A busca de outros recursos, de outras formas de 

trabalho, surge da reflexão partilhada entre os colegas – tem um lugar na 

escola e nasce do esforço conjunto de encontrar respostas para problemas 

com os quais ele se defronta no cotidiano da prática educativa.  



 

É importante reafirmar que, para tornar possível um trabalho que convirja 

para uma prática educacional mais inclusiva, é fundamental promover 

momentos interdisciplinares que favoreçam a integração dos conteúdos de 

várias áreas. Nesses momentos, as práticas e as opiniões tornam-se mais 

visíveis e são submetidas à opinião dos outros. Quando essa prática é 

vivenciada dessa forma, é possível tentar articular o conjunto de perspectivas 

que os professores manifestam a cada instante. Todos os envolvidos no 

processo se sentirão responsáveis por viabilizar a relação entre as 

aprendizagens teóricas e as vivências e observações práticas. Inclui-se, aqui, a 

substancial importância de uma atitude ética que não depende só de cada um, 

mas da possibilidade de uma partilha efetiva com os vários parceiros 

envolvidos no projeto educacional.  

Esse documento deverá ser a referência para o trabalho na escola. Cabe ao 

grupo de coordenadores e educadores, adaptá-lo à realidade e necessidades 

do perfil dos educandos de cada realidade escolar.  

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. 

Proposta Curricular para a Educação de Jovens e Adultos: Segundo Segmento 

do Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


