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Resumo: Este artigo avalia a importância e a necessidade de uma disciplina 
em cursos de formação de professores que enfatize o uso dos meios de comunica-
ção não apenas como um recurso didático, mas também como uma oportunida-
de para a formação crítica dos alunos quanto aos conteúdos midiáticos. A autora 
fundamenta sua análise na teoria crítica e no conceito de Indústria Cultural, a qual 
promove uma massificação da cultura e facilita a alienação, o consumismo e apatia. 
A reflexão é apoiada numa pesquisa de campo junto a professores e estudantes.
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EDUCATION FOR MEDIA: A NEED IN PROFESSORS’ FORMATION COURSES

abstRact: This article values the importance and necessity of a subject in pro-
fessors’ formation courses that highlights the use of means of communication not 
only as a didactic resource, but also as an opportunity to the critic formation of 
the students in terms of media contents. The author bases her analysis in the critic 
theory and on the concept of Cultural Industry, which promotes a massification of 
culture and facilitates alienation, consumism and apathy. The reflections are based 
upon a research with teachers and students. 
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Introdução

Na sociedade tecnológica, os estudantes de qualquer idade estão expostos cons-
tantemente a conteúdos midiáticos. Absorvem o que vêem, na maioria das vezes sem um 
filtro ou critério, e assim estão se formando, silenciosamente, valores e comportamentos 
espelhados em modelos pautados pela política de mercado e consumo.

Diante desse pressuposto, cabe às instituições que estão diretamente ligadas aos 
estudantes, como família, igreja e escola, conscientizarem-se desta realidade e traçarem 
metas de ação que ajudem a sociedade a ter uma consciência crítica e politizada frente 
às mídias. Para isso, ela precisa ser esclarecida quanto aos mecanismos usados pela In-
dústria Cultural.

O objetivo deste artigo é analisar se a escola tem, ou não, contribuído para que 
seus alunos desenvolvam essa capacidade de leitura crítica, quais as razões para tal ensino 
e o que poderia ser feito pelos cursos de formação de professores. Para isso, foi feita uma 
pesquisa com alunos de 12 a 14 anos de uma escola particular no interior de São Paulo, 
para verificar que meios de comunicação são mais utilizados e com que freqüência; se, 
na opinião destes alunos, os professores utilizam conteúdos da mídia para discussões e 
reflexões durante as aulas e se utilizam, com que freqüência.

A mesma pesquisa foi feita com os professores destes alunos para comparar as in-
formações; verificar a importância dada à questão; conferir com que objetivo eles usavam 
os recursos midiáticos e se eles se sentem preparados para trabalhar com essa abordagem 
crítica da mídia.

Não se trata de abominar ou repudiar as mídias, pois ninguém deixará de entrar 
em contato com elas no dia-a-dia. Nem é a intenção julgá-las se boas ou más. Trata-se 
da necessidade de capacitar crianças e adolescentes para uma leitura crítica do que é 
veiculado pelos meios de comunicação, com a intenção de formar pessoas com auto-
nomia intelectual.

Há a necessidade de começar esse trabalho pelos professores, e estes, depois com 
seus alunos. Este artigo não se ocupa com o uso didático dos meios de comunicação. Não 
resta dúvida da importância de seu uso na educação, embora as propostas educacionais 
mediadas pelos recursos tecnológicos estejam embasadas em teorias psicológicas behavio-
ristas, destituindo a informação de seu significado subjetivo. A adaptação deve fazer parte 
da educação, desde que se sirva dos produtos tecnológicos com o objetivo de transmitir 
informações através deles (CroCkík, 2003).

Os argumentos que justificam a importância de uma “educação para a mídia”, de 
acordo com Silverstone (1999, 283), são: além de as mídias exercerem uma função so-
cial muito forte, determinando ações de indivíduos e instituições, a força cultural delas é 
política; porque tomaram o lugar do debate livre sobre as questões filosóficas; “o cidadão 
tornou-se um consumidor, comprando idéias, valores e crenças em vez de fabricá-las pela 
discussão” (Ibid, 271). É a sociedade de massa, segundo o autor.

Compreender de que forma isso acontece e como as mídias constroem seus signi-
ficados é fundamental para essa leitura crítica no contexto da educação. Como elas não 
podem sofrer regulação, a única regulação possível se dá na esfera individual. Para isso a 
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educação é o melhor caminho para uma iniciação em mídia. Paulo Freire também expres-
sou essa preocupação:

Como enfrentar o extraordinário poder da mídia, da linguagem da televisão? Debater o 
que se diz e o que se mostra e como se mostra na televisão me parece algo cada vez mais 
importante. Não podemos nos pôr diante de um aparelho de televisão “entregues” ou “dis-
poníveis” ao que vier; quanto mais nos sentarmos diante da televisão mais risco corremos 
de tropeçar na compreensão de fatos e de acontecimentos. A postura crítica não pode nos 
faltar (1997, 157-158).

A escola pode ajudar muito se aproveitar a vivência do aluno com a mídia para 
ensinar a pensar criticamente e a olhar com olhos de curiosidade, mas também de des-
confiança a tudo que vem da mídia. Sua presença não pode ser ignorada pela educação. 
É verdade que muito já vem sendo feito pela escola, mas ainda há espaço para ampliar 
esse esforço.

Predomínio das mídias

No contexto da relação entre mídias e educação, muitos pesquisadores têm ques-
tionado a presença e a influência da Indústria Cultural e defendido uma educação crítica.

O ideal para a formação das crianças seria acompanhar a utilização dos meios de comuni-
cação, quer dentro da escola ou fora dela, a fim de completá-la com a função abstrata da 
linguagem. Deve-se levar a criança e o jovem a conhecer a forma de ação desses meios, seus 
aspectos positivos e negativos, bem como torná-las capazes de analisar os valores por eles 
veiculados (ArAnhA, 1996, 68).

Em nosso país, 81% de meninos e meninas passam mais de três horas por dia na 
frente da TV, uma média mais alta do que a do México, Argentina (ambas 76%) e Chile 
(62%). Foi o que constatou uma pesquisa da Cartoon Network (canal de TV a cabo desti-
nado ao público infanto-juvenil), realizada com 1.503 crianças de 6 a 11 anos do Rio de 
Janeiro, São Paulo, Curitiba e Belo Horizonte (riomídiA, 2006).

Ainda de acordo com estudo feito pela Organização das Nações Unidas para a 
Educação (Unesco), o tempo que as crianças gastam assistindo à televisão é, pelo menos, 
50% a mais do que o tempo dedicado a qualquer outra atividade, como fazer a lição de 
casa, ajudar a família, brincar, ficar com os amigos ou ler. Em uma das edições do Big 
Brother Brasil, veiculado pela TV Globo, 22,4% da audiência era composta por crianças 
de 4 a 11 anos (riomídiA, 2006). Os programas Big Brother Brasil, Tela Quente, Festival 
Nacional e Zorra Total foram os mais assistidos por crianças de 4 a 11 anos, segundo nota 
publicada pela coluna Controle Remoto do jornal O Globo (riomídiA, 2006). Segundo 
dados da Unicef, 51% dos adolescentes declaram ter na televisão sua principal forma de 
entretenimento; a grande maioria (63,4%) considera as programações veiculadas pelas 
emissoras como sendo de boa qualidade. Destacando em primeiro lugar de audiência as 
novelas e minisséries entre adolescentes de 12 a 14 anos (vivArtA, 2006, 10).
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São muitas horas gastas em frente da televisão, ao lado do rádio, folheando revistas, 
“surfando” na internet. A mídia alcança as dimensões culturais, políticas e econômicas do 
mundo moderno. Há quem diga que as novas mídias tendem a substituir a sociabilidade e que 
estamos criando uma geração de viciados na “telinha”, seja da televisão ou do computador.

É o caso de investigar de que maneiras a mídia participa da vida social e cultural 
das pessoas. À princípio, pode-se dizer que participa de forma opressora, por se dedicar 
a uma comunicação de massa. Para silverstone (1999), é crucial a procura por respostas 
às perguntas: “Como estudar as mídias?” “Como avaliar a extensão de sua influência na 
vida das pessoas?”.

A chave pode estar em analisar os significados das mensagens transmitidas por elas. 
É importante não vê-las apenas como fonte de informação ou de entretenimento, mas 
também como fonte de transformação de costumes, valores e preferências, à medida que 
comparamos nossa vida com aquelas que vemos na TV, na revista, no cinema, etc.

As mídias têm uma estrutura de pesquisa e programas a fim de produzir o que atrai  
as pessoas. É necessário saber como ela funciona, o que oferece e como. É preciso expli-
car como é produzido o encantamento que tanto prende e fascina, diante de uma novela, 
por exemplo. Ao estudá-la, é possível compreender a extensão desse poder, que pode ser 
usado tanto para o bem como para o mal. De acordo com Freire (1997), a mídia não 
pode ser vista como um demônio ou uma salvadora, mas como parte de uma Indústria 
Cultural com fins comerciais, e por isso cabe a cada um utilizá-la da melhor maneira.

Cabe aos educadores promover uma educação diretamente ligada ao que os alunos 
aprendem não só nos livros, mas também nas telas da televisão, no rádio, no cinema. Para 
Maria A. Baccega, da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, “ficar 
fora dessa realidade é afastar a escola dos alunos, é deixar de cumprir o papel de educar” 
(riomídiA, 2006).

O fundamento da crítica

Para Theodor Adorno (1999), a idéia da libertação de um mundo mítico para 
um mundo “esclarecido”, através da ascensão da razão, da ciência, foi um engano que o 
positivismo soube esconder muito bem através da Indústria Cultural, pois, com a ciência 
veio o aparato tecnológico. A sociedade estaria voltando ao mundo mítico povoado por 
imagens e sons, promovido por esse aparato tecnológico.

Mítico porque, para muitos, o “pensar” tem  se tornado cada vez mais enfadonho e 
pouco prático. Tem havido um enfraquecimento do pensamento abstrato e especulativo. 
Nesse retorno ao mito, o homem vai se moldando à imagem do vídeo, por onde os valores 
dessa indústria mais se incorporam e se solidificam. Não foi à toa que a Indústria Cultural 
privilegiou uma linguagem essencialmente audiovisual, de alcance quase que absoluto. As 
conseqüências disso só seriam percebidas mais tarde, por exemplo, ao se deparar com a 
desmotivação diante da linguagem escrita entre os estudantes.

Na visão dos teóricos da chamada Escola de Frankfurt, a progressiva estimulação 
da sensação, decorrente da exploração da cultura e da realidade como mercadoria de 
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consumo, tem despertado nas pessoas um desejo crescente por imagens e relatos cada 
vez mais sensacionais, fortes e imediatos, esperando-se sempre mais do que aquilo que 
existe, o que gera uma fuga da realidade.

Segundo Adorno e Horkheimer, o avanço técnico, na mesma medida em que 
pode ser uma condição para minorar a miséria, também a pode aumentar. O mesmo se 
vê na formação cultural, ao mesmo tempo em que crescem as tecnologias de informação 
há uma expansão espantosa do analfabetismo funcional e da deformação cultural. Ao 
mesmo tempo em que aumenta a riqueza e o domínio da natureza, aumenta a alienação 
do trabalhador (1986, p. 49).

Por isso, Marcuse (apud PuCCi, 2003, 11) criticava a neutralidade atribuída à tecno-
logia e apontava para seu uso ideológico. Para ele, a era da tecnologia gerou novas formas 
de relações sociais e de padronizar o pensamento e o comportamento dominante, disse-
minou uma racionalidade instrumental e novos padrões de individualidade, promovendo 
a cultura de massa.

Para mArCuse (1973), a cultura das mídias é rica em discursos narcisísticos que in-
duzem os consumidores a identificarem-se com as ideologias, posições e representações 
sociais e políticas dominantes. Porém, cabe ao público resistir e criar sua própria leitura. 
Nessa linha de pensamento, percebe-se uma importante interface da educação com os 
processos culturais midiáticos.

O educador deve compreender a relação existente entre as mídias e a educação 
no contexto atual, para fazer uso das imagens e tecnologias da comunicação não apenas 
como um recurso didático, mas como um meio de educar para a leitura crítica da socieda-
de globalizada e da cultura de massa. Na análise das implicações do mundo midiatizado, 
podemos nos surpreender com o saldo mais negativo do que positivo, principalmente na 
cultura latino-americana, na qual, por exemplo, a televisão é um dos meios de entreteni-
mento mais usados. Com freqüência, há um uso distorcido e mesmo perverso de recursos 
midiáticos (mArtin-BArBero, 2001).

Mídias, comportamento e cultura

Guy deBord, em seu livro A Sociedade do Espetáculo, afirma que o espetáculo e 
as imagens tecnologicamente produzidas interferem na capacidade do homem ver e in-
terpretar criticamente o mundo, portanto são as bases da alienação da sociedade. Ele 
registrou a falsificação do mundo através das mídias e a substituição das vivências diretas 
dos homens pela condição de espectador, pelo consumo passivo de imagens. Entre o 
consumidor de imagens e a realidade “há uma relação passiva, contemplativa e destituída 
de demandas transformadoras” (1997, 25).

As audiências demonstram hoje uma atração pelo grotesco. A espetacularização da 
realidade é uma condição consentida e desejada. A banalização das imagens de tragédia é 
absorvida pelo imaginário coletivo que acaba se adaptando com o regozijo do espetáculo 
(PuCCi, 2003, 116). Isso precisa ser desvelado e discutido com os estudantes como parte 
dos esforços da escola.
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Entretanto, para os funcionalistas1 (LimA, 2002), a preocupação de que a Indústria 
Cultural seja responsável pelo gosto estético e pelos padrões culturais de seu público é 
sem fundamento. Mesmo assim, eles não negam a apatia social provocada pelos meios 
de comunicação de massa, nem que o vasto fluxo de comunicações possa suscitar apenas 
uma preocupação superficial com os problemas sociais. Para eles, é o próprio consumidor 
quem deseja e escolhe o sensacional, e que a indústria, ao conhecer a expectativa de seu 
público, apenas atende sua demanda, produzindo o que o consumidor deseja. Mas eles 
ainda concordam que a exposição à avalanche de informações poderá servir para narcoti-
zar o leitor ou o ouvinte mediano, em vez de estimulá-lo.

Quando afirmam que a mídia não cria novos modelos de comportamento, não 
mencionam, porém, que ela amplia  e promove comportamentos e valores que considera 
importantes, segundo seus interesses. Quando determinado comportamento ou gosto es-
tético satura, mas é de interesse que permaneça, as mídias apenas criam novas embalagens 
ou roupagens para dar a idéia do novo.

Segundo Eugênio BuCCi e Maria R. kehl (2004), a violência das mídias, no caso 
da televisão, por exemplo, não está nos conteúdos veiculados, mas na imagem enquanto 
imagem, que é elaborada para oferecer um suposto gozo imediato e impedir os processos 
psíquicos e sociais de simbolização, sem os quais o desejo não pode ser realizado nem 
o pensamento ser efetuado. Nesse caso, a reflexão, a crítica e o diálogo encontram-se 
bloqueados. “Na ausência de pensamento, a imagem televisiva só é capaz de provocar 
atos sem mediação e é nisso que ela é violenta” (2004, 11). Aqui destacamos imagens por 
serem predominantes.

Para silverstone, as mídias estão baseadas numa ideologia do direito do indi-
víduo ao consumo. Isso lhe faculta a liberdade de oferecer seus produtos, oferecer o 
que as pessoas querem, cabendo ao consumidor tomar sua decisão. Quando se trata 
de oferecer prazer, as indústrias da mídia estão equipadas para produzir mercadorias 
que dão o prazer fácil. “Sabemos do que gostamos, mas nem sempre sabemos ex-
plicar por que gostamos do que gostamos” (1999, 95). Normalmente, esse gosto é 
influenciado pelo que é visto na mídia, que é de certa forma uma invasão às escolhas 
e preferências.

Compra-se aquilo que não precisa, com o dinheiro que não tem. Nisso recebe-se o 
auxílio das mídias, responsáveis pela propaganda dos produtos a serem consumidos. Estar 
atento à sugestão de necessidades é um dos mecanismos de salvaguarda ao consumismo 
indiscriminado. As crianças e os adolescentes, objetos deste artigo, são um dos grupos 
mais atraídos pelo desejo de consumir, num ciclo que não tem início nem fim.

O mais intrigante é que esse consumo não deve ser satisfeito por completo para que 
o desejo de consumir seja permanente. O consumo é um ato repetitivo, torna-se um hábito. 
Estar atento a ele é um grande exercício mental e emocional, pois as propagandas ensinam as 
pessoas a sentir falta de coisas que jamais perderam. A educação pode ajudar nessa questão 
promovendo debates, estudos e reflexões sobre o consumismo indiscriminado.

A comunicação midiatizada tem seus prejuízos, não tem como negar, a sociedade 
pós-moderna é consumista e flexível nas idéias e costumes. Os sociólogos estão chaman-
do isso de deserção do social, desmobilização social e despolitização. ArAnhA chama esse 
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fenômeno de “neo-individualismo pós-moderno” que tende ao “descompromisso e vem 
esvaziando as instituições sociais, provocando uma deserção política, ideológica e social, 
mesmo que de forma não orientada e inconsciente” (1996, 68). Para ela, o sujeito se con-
verte em um terminal isolado de informações, porque as mensagens não se destinam a um 
público reunido, mas a um público disperso, cada um em sua casa, em seu carro, em seu 
micro. Eis porque a massa é fragmentada e deserdada do social.

O trabalho mais difícil e necessário é despertar nos professores o interesse pela crítica 
do mundo das imagens e dos meios de comunicação. Pode-se dizer que há certa resistência, 
por ser um trabalho pedagógico mais complexo e menos convencional (CostA, 2004). 

Assim, é importante que os cursos de formação de professores pesquisem formas 
de ensino-aprendizagem que articulem e promovam a dialogicidade entre os sujeitos e as 
formas de comunicação. Essa experiência é indispensável na construção do conhecimen-
to e da própria noção de realidade e na compreensão de quais são as bases do consumis-
mo desenfreado que move as relações sociais, políticas e econômicas.

A pesquisa de campo que gerou este artigo foi realizada com professores e alunos, com 
o objetivo de verificar o grau da necessidade de ter nos cursos de formação de professores uma 
disciplina ou conteúdos que despertem e ensinem os futuros professores a usarem os conteú-
dos midiáticos vivenciados pelos alunos para uma educação para a mídia.

Uso da mídia na escola segundo os alunos

A pesquisa2 com estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental foi feita por 
meio de questionário, com quatro questões de alternativas e uma aberta. As perguntas 
incluíam que tipo de mídias os estudantes mais usam, a que programas ou conteúdos mais 
assistem, qual o tempo gasto em contato com os meios de comunicação, quais destes 
meios seus professores usam em sala de aula, com que freqüência e qual a opinião deles 
sobre essas aulas. 

De acordo com os 80 estudantes pesquisados, o meio de comunicação mais utilizado 
por eles é a internet (68%), em segundo lugar a televisão (58%) e em terceiro o vídeo/dvd 
(40%). Se considerar que os dois últimos estão relacionados, pode-se afirmar que a televisão 
é o meio de comunicação mais utilizado. Nos demais meios mencionados, nota-se a prefe-
rência pelas mídias sonoras em detrimento dos meios impressos. Apenas 8% dos alunos uti-
lizam revistas ou jornais, demonstrando pouca preferência por esse tipo de comunicação.

Quanto ao tempo gasto com os meios de comunicação, 34% consomem mais de 
11 horas semanais vendo televisão, 35% até dez horas com a internet e 23% gastam mais 
de 11 horas. Considerando-se que 22% consomem mais de quatro horas ouvindo disk-
man/MP3/walk-man, que 26% gastam o mesmo tempo com o aparelho de som e 17% 
consomem tempo igual com o rádio, é correto afirmar que mais da metade utiliza mídias 
sonoras um tempo semanal razoável.

A pesquisa comprova que os adolescentes vivem a realidade da presença constante 
das mídias audiovisuais no seu cotidiano, principalmente através da internet e da televi-
são/vídeo/dvd, com maior destaque para filmes (81%) e novelas ou minisséries (55%).
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Quanto ao uso da mídia em sala de aula, na opinião de 33% dos alunos, os profes-
sores utilizam programas de televisão. 83% dos estudantes também afirmam que os pro-
fessores usam internet; 77% dizem que utilizam música; 96% declaram que fazem uso de 
filmes/documentários; 53% contam que usam imagens (de revistas, jornais, slides), 40% 
revistas; e apenas 21% afirmam que os professores usam jornais impressos. 

Pela porcentagem de alunos que confirmam cada meio de comunicação, pode-se 
notar que os meios mais utilizados pelos professores ou pelo menos percebidos pelos 
alunos, são: internet, filmes, músicas e imagens. 

Quanto à freqüência com que os professores usam os meios de comunicação, dado 
importante para esta pesquisa, na opinião dos alunos, todos os meios foram utilizados 
pelos menos uma vez no bimestre em que se deu o levantamento. A maioria dos alunos 
respondeu que os professores utilizaram de dois a cinco vezes no bimestre, o que indica 
que são pouco utilizados, pois o bimestre cobre dois meses e meio de aulas e a freqüência 
com que os estudantes os utilizam em casa é grande.

Para 35% dos alunos, as aulas em que os professores trabalharam com alguma mí-
dia são melhores. Elas chamaram mais a atenção, “não foi só aquela aula expositiva”. Para 
20% a aula foi mais interativa, “a matéria fixou mais na mente”. Na opinião de um aluno, 
a pessoa “aprende mais quando vê e escuta”; para outro, “foi muito bom por apresenta-
rem coisas que via e ouvia fora da escola”. Outro respondeu: “foram boas porque usaram 
revistas e jornais” e 4% gostariam que tivessem aulas assim mais vezes. Outro achou as 
aulas melhores porque “não precisavam pensar muito, só assistir à TV”; enquanto para 
outro “os filmes que passavam serviam de lição para a vida”.

Para 2% dos estudantes pesquisados, é interessante quando são usados filmes ou 
Internet, o que demonstra preferência por aquilo que mais vêem no seu dia-a-dia. Para 
outro aluno, nessas aulas, eles têm oportunidade de saber a opinião dos professores sobre 
o que eles vêem nos meios de comunicação.

Enquanto a maioria afirmou aprender mais nessas aulas, um aluno respondeu que 
não vê diferença nelas, que não muda em nada. Mas para outro, era bom quando o profes-
sor trazia um filme e depois discutia sobre ele. Para 6%, algumas destas aulas foram boas e 
outras ruins, porque os filmes eram muito parados, ou não chegavam ao ponto. Também 
há os alunos que não entendem exatamente o objetivo destas aulas, pois um deles respon-
deu que os “professores podiam dar mais filmes e pegar mais leve”.

Uma resposta que chama a atenção foi que a maioria dos professores não sabe utilizar 
os meios de comunicação, o que pode ter fundamento, pois um aluno respondeu que os filmes 
das aulas de determinada matéria só tinham um objetivo: fazer um relatório. Enquanto para 
alguns, poderiam ter sido melhores, ter mais pesquisas na internet. Na opinião de outros dois 
foram aulas normais apenas com um equipamento de assistência, sem grande diferença.

Destaca-se que, embora a maioria dos alunos considere estas aulas mais interessantes, 
eles disseram não vêem com clareza o objetivo da utilização dos recursos da mídia. Para 
alguns, os professores não sabem utilizá-los ou não fazem boas escolhas dos recursos.

Essas respostas atendem ao questionamento: “De que forma os professores destes 
alunos usam os recursos da mídia na sala de aula? Apenas como um recurso didático ou 
também de forma crítica?” Apenas um aluno indicou que os professores apresentavam 
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conteúdos midiáticos vivenciados pelos alunos: “acho muito bom por serem coisas que 
vimos e ouvimos fora da escola”.

Somente um mencionou: “que não precisavam pensar muito, só assistir à TV”. 
Ficou evidente que na opinião da maioria, os professores não utilizavam os meios de co-
municação de forma crítica, aproveitando para promover a formação dos alunos quanto 
ao que vêem nas mídias, mas apenas como um recurso didático. Na opinião de 19% dos 
alunos, nem sempre os professores os utilizam da melhor maneira, o que indica falta de 
preparo dos professores para essa competência.

Diante desses dados, conclui-se que as mídias fazem parte da vivência dos alunos, 
mas são pouco exploradas na escola. Quando usadas, segundo a opinião dos estudantes, 
não é da maneira mais proveitosa do ponto de vista da crítica dos conteúdos. A maioria 
demonstra aprender melhor e gostar mais das aulas em que são usados os recursos tecno-
lógicos (59%), alguns porque o conteúdo se torna mais agradável; outros, porque acham 
que nessa hora não precisam pensar (5%). Esses até pedem que os professores passem 
mais filmes, pois dá a idéia de uma aula mais leve e sem muito compromisso com o esfor-
ço mental. Isso tem relação com as mídias apontadas como as mais utilizadas, e confirma 
questionamentos levantados no início deste texto.

Percebe-se que alguns alunos têm uma noção crítica quando dizem que os pro-
fessores poderiam usar os recursos tecnológicos de forma mais proveitosa. É possível 
constatar ainda que na visão dos alunos, eles não percebem o uso dos recursos das mídias 
buscando também a formação crítica quanto ao conteúdo apreendido através delas.

Uso da mídia na escola segundo os professores

Dos 13 questionários entregues para os professores do 8º e 9º ano do Ensino 
Fundamental, dez questionários foram respondidos entre os dias 20 a 23 de junho de 
2006. Os outros três não foram devolvidos. Assim como a pesquisa com os alunos, a dos 
professores também foi anônima.

O questionário tinha quatro questões de alternativas e duas abertas. As perguntas incluí-
am que tipo de mídias os professores mais usam; a que programas ou conteúdos mais assistem; 
qual o tempo gasto em contato com os meios de comunicação; quais destes meios usam em 
sala de aula e com que freqüência; qual a utilidade em usar recursos da mídia nas aulas; quando 
utilizavam recursos midiáticos era com que objetivo; e se eles se sentiam preparados pela gra-
duação para trabalhar com os recursos da  mídia nas aulas de forma crítica.

Segundo os dados da pesquisa, os meios de comunicação mais utilizados pelos 
professores são os programas de televisão (100%), internet (85%) e revistas (60%). Os 
menos utilizados são rádio e vídeo/dvd (15%) e jornais impressos (20%). Quanto ao 
tempo gasto, 50% dos professores gastam em média de uma a dois horas aproxima-
damente por semana com os meios de comunicação, com e exceção dos programas 
de televisão, que são os mais utilizados. 70% vêem televisão mais de cinco horas por 
semana. Em média, 30% consomem de uma a quatro horas semanais, 40% gastam até 
sete horas e 30% consomem mais de sete horas. 
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De acordo com as respostas dos professores, podemos fazer as seguintes observações:
1. O meio de comunicação mais utilizado no dia-a-dia pelos professores e por mais tem-

po é a televisão (100%) e ao mesmo tempo é o menos utilizado na prática docente (40%).
2. Os meios menos utilizados pelos professores no seu dia-a-dia como o 

vídeo (25%) e o jornal impresso (20%) são os mais utilizados na prática docente: 
vídeo (70%), revista (80%), imagens de revistas, jornais, etc. (60%) e o jornal im-
presso (70%).

3. A opinião dos alunos e a dos professores diverge quanto ao uso de revistas e 
jornais, 80% dos professores mencionaram revistas e (70%) jornais impressos, enquanto 
estes dois foram apontados por poucos alunos, tanto no uso quanto na freqüência de uti-
lização. Para os alunos só 21% utilizam jornais e 40% usam revistas, sendo que usam para 
recortes de gravuras e não para leitura da revista em si.

4. Ao responderem à pergunta: “Considerando sua matéria, qual o grau de aplica-
bilidade ou de utilidade em usar recursos da mídia nas aulas?”, 70% disseram ter muita 
aplicabilidade. Para 10%, essa aplicabilidade é bem ampla, uma vez que ele lida com a for-
mação de opinião, de visão crítica e de informatividade e 10% consideram que poderiam 
ser utilizados com maior freqüência.

5. Apenas 20% dos professores se consideram preparados pela graduação para usar 
os recursos da mídia na sala de aula de forma crítica; enquanto 80%, quando olham para 
sua prática docente, não consideram que foram devidamente preparados na graduação 
para trabalhar com esses recursos. Para 70%, não havia nenhuma disciplina nesse sentido 
na graduação. Os outros 30% consideram que mesmo tendo tido o preparo, a aprendi-
zagem deve ser permanente e o aperfeiçoamento, constante, pois não foram preparados 
especificamente para a prática docente envolvendo as mídias.

6. Ao solicitar que elegessem o principal objetivo no uso dos meios de comunicação 
nas aulas, 50% dos professores usam a fim de proporcionar à aula momentos de discussão 
e formação crítica quanto ao conteúdo da matéria; 40% usam como um recurso didático 
para ilustrar o tema da aula; só 10% usam a fim de proporcionarem à aula momentos de 
discussão e formação crítica quanto ao que vêem na mídia.

Percebe-se que a maioria considera importante o uso dos meios de comunicação, 
mas não se consideram devidamente preparados para isso, o que se confirma pelas res-
postas dos alunos. O dado de que apenas 10% dos professores visam à formação crítica 
quanto ao que vêem na mídia, também confere com as respostas dos alunos. Quanto aos 
50% que visam à formação crítica quanto ao conteúdo da matéria, parece não estarem 
obtendo os resultados pretendidos, ou não estarem trabalhando de forma adequada, de 
acordo com as respostas dos alunos.

Conclusão

Num mundo em que a onipresença das mídias se amplia progressivamente, torna-
se cada vez mais necessária a articulação de leituras politizadas, conscientes e críticas dos 
conteúdos midiáticos.
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Uma visão crítica dos conteúdos midiáticos deve ser articulada a partir deles, uti-
lizando-os como ferramentas para a construção de conceitos e valores orientados não 
apenas pelos interesses mercadológicos e ideológicos dos sistemas de comunicação, mas 
a partir também da reflexão do sujeito sobre esses conteúdos.

O objetivo desta pesquisa não foi o de sugerir uma nova metodologia de ensino 
baseada na tecnologia ou nos meios de comunicação. A idéia é que a escola não ignore o 
mundo midiático em que seus alunos vivem, mas que o incorpore em suas atividades com 
maior intencionalidade e freqüência, que aproveite a bagagem cultural dos alunos e suas 
linguagens para oferecer leituras alternativas das mesmas. E nisso os cursos de formação 
de professores têm muito a contribuir se, nas disciplinas que tratam dos meios de comu-
nicação, der prioridade ao enfoque crítico desse uso.

A dimensão lúdica e motivadora das mídias, comum nos recursos técnicos, dos 
quais elas se valem, tem se tornado imbatível diante das limitações escolares e da visão de 
mundo de seus telespectadores. O forte aparato da Indústria Cultural exerce influência, 
educa e forma certos padrões de comportamento. Em conseqüência disso, a sociedade 
vive na era do pós-pensamento3. Por isso, cabe aqui o pensamento de Adorno e horkhei-
mer (1986), de que o sentido de toda proposta educacional deveria ser o de desvelar como 
o pensamento deixou de pensar a si mesmo. É preciso localizar a regressão, o fascínio das 
imagens, o desejo da repetição, a expectativa da novidade.

Para esses autores, uma condição educativa passa pela possibilidade de tornar cons-
cientes os mecanismos de adestramento utilizados pela Indústria Cultural. Para os pensa-
dores frankfurtianos há uma íntima conexão entre tecnologia e adestramento.

O adestramento do corpo e da mente é determinado pela técnica em que está exposto 
no seu cotidiano, por exemplo, através dos instrumentos técnicos industriais destinados à 
diversão parece intensificar cada vez mais a experiência do choque, visando produzir nele a 
impossibilidade de reação intelectual, com a promessa de pura sensação corpórea, física, é 
a cultura da adrenalina (FrAnCo, 2003, 189) 

Há a necessidade de um preparo dos professores para esse desafio de formar os 
conteúdos midiáticos da vivência dos alunos e levá-los a um despertar do senso crítico 
quanto às mensagens que lhes são inculcadas diariamente.

Esse propósito pode ser alcançado mediante a capacitação dos professores, com um 
enfoque maior na teoria da comunicação. Os professores não podem limitar-se ao uso dos 
recursos tecnológicos como um recurso didático, mas também como um recurso pedagógico 
de formação crítica.

Não foi propósito deste artigo que as mídias sejam repudiadas ou recriminadas, 
mas que a educação aproveite a vivência do aluno para fazer uma leitura crítica delas, no 
sentido de redirecionar os conceitos apreendidos, de propor espaços de debates sobre o 
consumo das mídias e formular novos discursos.

O uso crítico das mídias nas escolas de Ensino Fundamental e Médio ainda está em 
fase de estudos e experiências e não se tem todas as respostas de como efetuar essa prática 
com sentido para a educação. Este é um desafio para os pesquisadores.
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É claro que há limitações, que não é possível fazer proposições generalizadas, con-
siderando que no Brasil existem muitas escolas em que o quadro-negro ainda é a única 
mídia disponível. E vale lembrar que a mídia também tem suas exclusões, pois as classes 
menos favorecidas economicamente não têm acesso a todas elas.

Notas

1 Funcionalismo é a perspectiva teórica, de influência americana, que vêem as sociedades 
como unidades ou sistemas sociais integrados, harmoniosos e coesivos, em que todas as partes fun-
cionam idealmente para manter o equilíbrio, o consenso e a ordem social.

2 A pesquisa foi feita no Colégio Unasp, situado no município de Engenheiro Coelho, SP, 
nos dias 12 a 23 de junho de 2006.

3 Esse termo foi utilizado por Renato FrAnCo (2003, 173) ao analisar que a tecnologia ao 
contribuir para o menor esforço físico e mental do trabalhar lhe trouxe a ilusão de que ele tem 
controle sobre as coisas pelo simples apertar do botão das máquinas. Enquanto que na verdade, a 
técnica fala por ele, pensa por ele, diminuindo-lhe a capacidade de pensar por si mesmo, por isso 
estamos vivendo a era do pós-pensamento.
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