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RESUMO

Esse trabalho discute os desafios da educação pública do Pará, em especial entre estudantes de Ensino Médio da capital Belém. Mesmo próximos 
ao ciberespaço e inseridos na chamada cibercultura, muitos alunos ainda sofrem pela falta de informação por meio de seus gestores escolares 
que, baseados em motivos políticos e mesmo pessoais, se negam a divulgar informações sobre programações acadêmicas e culturais e outras 
formas de incentivos aos alunos. Por outro lado, diferente da realidade desses estudantes observa-se outras instituições - públicas e privadas -
que possuem uma rotina de divulgação e promoção educacional, comunitária e cultural totalmente diversa, fomentando maior interesse e 
complementando uma cadeia de comunicação que leva em conta a entrega de informações aos estudantes. O problema de pesquisa é: Qual a 
participação e a interatividade entre escolas públicas do estado do Pará no ciberespaço? O objetivo geral, alinhado com o problema, foi de 
analisar as 21 escolas da Unidade Seduc na Escola (USE) levando em consideração a participação delas no ciberespaço e o discurso de resistência a 
cibercultura. A metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa, foi observar o comportamento de alunos e servidores das escolas de ensino 
médio da USE 11 quanto a cibercultura. Tendo como método o estudo de caso pretendeu-se identificar o problema, analisar as evidencias, 
desenvolver argumentos lógicos, avaliar e propor soluções a partir da pesquisa nas escolas. Se tem como referencial duas perspectivas distintas: a 
dos alunos de ensino médio que estão inseridos no ciberespaço; e a dos servidores que apresentam resistência a comunicação como ferramenta 
educacional. Os resultados mostram que nas redes sociais muitas escolas da USE 11 até tentaram entrar no ciberespaço, porém com a falta de 
gestão de conteúdo não puderam manter um perfil ativo. A falta de informações relacionadas aos conteúdos do ensino médio e programações 
voltadas para alunos de escolas públicas é apresentado aqui como principal problema, problema esse causado pela resistência por parte dos 
diretores e professores que acaba causando vários ruídos comunicacionais. Pode-se através deste estudo perceber que existe aqui uma 
necessidade dos alunos que não está sendo atendida. As escolas não conseguem acompanhar esse novo ritmo dos alunos, onde muitos tem a 
informação literalmente na mão, em uma tela de celular. Através do ciberespaço é possível criar muitas possibilidades de interação e 
potencialização da comunicação interna e externa. Através da observação do comportamento de outras instituições. Percebe-se que o uso de 
ferramentas como YouTube, por exemplo, para divulgar vídeos com conteúdos relacionados ao vestibular cria possibilidades e relação entre 
tecnologia, sociedade e educação promovendo assim uma maior eficiência no processo comunicacional. Assim, conclui-se que este trabalho 
alcançou o objetivo esperado, porém não esgota o assunto. Espera-se que sirva de referência e base para pesquisas futuras sobre o tema.
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