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O PROFESSOR E A MÍDIA ESPECIALIZADA: DIÁLOGOS ENTRE 
EDUCAÇÃO E A REVISTA CARTA NA ESCOLA 

Stella de Mello Silva1 

Eixo temático: Educação, Sociedade e Práticas Educativas 

Resumo: Esta pesquisa, de natureza qualitativa, está centrada na reflexão entre Educação, 
Comunicação e Cultura, tendo como referencial teórico os Estudos Sociais e Culturais 
(HALL, 2006).  Objetiva compreender o olhar cultural do professor de ensino médio, a partir 
do uso da mídia na escola. Para isto será investigada a revista Carta na Escola – suplemento 
dito especializado em ensino médio - da revista semanal de informação, Carta Capital. 
Pretende verificar de que forma os conteúdos jornalísticos sobre acontecimentos da atualidade 
são utilizados pelos professores, como complemento paradidático em diferentes disciplinas. 
Examinará, ainda, sua recepção e compreensão entre os alunos, a partir de Grupos Focais e 
Estudos de Caso (YIN, 2001), ancorados nas Teorias da Recepção (DEFLEUR & BALL 
ROKEACH, 1993).  

Palavras-chave: Carta na Escola, escola, divulgação cultural 

Abstract: This research is qualitative, is centered in the reflection of Education, 
Communication and Culture, as a theoretic Social and Cultural Studies (HALL, 2006). It aims 
at understanding the cultural look of a high school teacher from the use of media in school. 
For this we will investigate the revised Charter School - Supplement said that specializes in 
high school - the weekly news magazine, Carta Capital. It aims to assess how the journalistic 
content about current events are used by teachers to supplement paradicdatic in different 
disciplines. Consider also your receipt and understanding between students from focus groups 
and case studies (Yin, 2001), grounded in theories of reception (DEFLEUR & BALL-
ROKEACH,1993). 
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INTRODUÇÃO 

 As inúmeras e intermináveis conexões, a velocidade das informações, as sinapses cada 

vez mais rápidas e difusas, a interdisciplinaridade, a competitividade mercadológica, estes e 

outros indicadores da sociedade contemporânea revelam a necessidade de um professor 

diferenciado e de uma escola de vanguarda - para melhor compreenderem as expectativas dos 

alunos que respiram tecnologia - ao mesmo tempo em que não podem abrir mão do conteúdo 

programático e de sua necessária reflexão. Mas, de que maneira é possível reconstruir o 

conhecimento? Refletindo sobre este contexto, Pedro Demo (2004) diz que 

Não só a demanda por professores vai aumentar muito, como principalmente 
os reclamos sobre sua qualidade vão crescer exponencialmente. Dificilmente 
o professor será o que é. Em geral, hoje alguém que dá aula, transmite 
conhecimento, instrui e ensina. Mais do que outras profissões, esta precisa 
de reconstrução completa, dentro da máxima: ser profissional hoje é, em 
primeiro lugar, saber renovar, reconstruir, refazer a profissão. (DEMO, 2004, 
p. 11) 

 Visto que a procura por este profissional, com tal nível de competência, tende a 

crescer, é relevante discutir, antes do papel do docente, o papel da escola em que este se 

insere. Parece haver um discurso para formar “os melhores para o mercado”, “os mais 

competitivos”, cujos currículos sejam “os mais inflados” e, preferencialmente, 

“internacionalizados”, inclusive, com “foco ético-moral” bem explorado. Para que sejam 

construídos alunos com tal perfil, uma nova escola precisa ser repensada porque estão sendo 

creditadas a ela funções sobrepostas, que transcendem o cognitivo. De acordo com Perrenoud 

(2000 apud Ghedin, Almeida & Leite, 2008, p. 27)  

novas atribuições estão sendo direcionadas à escola. [...] não lhe cabe apenas 
ensinar os alunos a ler, a escrever e a contar, cabe-lhe também ensinar os 
alunos a respeitar e a tolerar as diferenças, a coexistir, a comunicar, a 
cooperar, a mudar, a agir de forma eficaz. É neste contexto de complexidade 
das novas atribuições da escola que os professores desenvolvem o seu 
trabalho, e é a partir dessa perspectiva que são cobrados por toda sociedade. 
(Ghedin, Almeida & Leite, 2008, p.27) 

 Se o professor será, daqui por diante, um profissional cada vez mais exigido pelo 

mercado e se a escola em que ele trabalha tem sido um ambiente de aprendizagens múltiplas – 

cognitivas, emocionais, relacionais – há que se formar parcerias no processo ensino-

aprendizagem para que a educação adeque-se à nova demanda. Lê-se aqui, como uma 

dinâmica ferramenta de interação com a educação, a mídia; principalmente sob a ótica da 
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relevância desta em todas as frentes sociais contemporâneas: artes, política, saúde, economia, 

filosofia, linguagem. Em séculos passados – e não tão distantes do nosso – a escola parecia 

ser a caixa de Pandora, o caminho para a descoberta das informações, a porta que se abria do 

desconhecido para o novo. Entretanto, como afirmam Braga e Calazans (2001) 

Com a sociedade mediatizada, os espaços de permeação (interação social 
mediatizada ampla) parecem, ao contrário, mais amplos que a escola, mais 
vívidos, mais ágeis, sedutores, renovados, diversificados. É evidente que 
tudo isso não significa que sejam melhores – apenas que são mais atraentes e 
estimulantes. A Escola encontra então, neste aspecto, dificuldades para se 
colocar como espaço de maior relevância para a vida futura do aluno. 
(BRAGA & CALAZANS, 2001,p.61) 

 Tem-se, entretanto, um ponto a ser colocado quanto à velocidade da mídia: há leitores 

formados para lê-la, entendê-la e criticá-la? Na sociedade da informação, estão sendo 

preparados leitores que selecionem toda a sorte de abordagens e tendências midiáticas? Em 

seu livro A Nova Mídia (2000), Wilson Dizard Jr. comenta que Lou Heldman, funcionário da 

organização jornalística Knight-Ridder, resumiu o problema da perda de seus leitores nas 

seguintes palavras: “Sabemos como ganhar Pulitzers. Sabemos como derrubar políticos. 

Sabemos como publicar histórias de arrepiar. O que nem sempre sabemos é como fazer com 

que as pessoas leiam um jornalismo sério” (p.229). 

 Nota-se, tanto no perfil midiático quanto no educacional, uma tensão relacionada ao 

saber. Tanto a escola quanto a mídia procuram o bom aluno e o bom leitor, respectivamente. 

Entretanto, a despeito da intencionalidade positiva de ambos, ainda permanece a questão: por 

que estas lutas são separadas se são impulsionadas pelo mesmo motivo e se desejam o mesmo 

resultado? A resposta pode estar na argumentação de Michel Foucault (1989) quando diz que  

Temos que admitir que o poder produz saber (e não simplesmente 
favorecendo-o porque o serve ou aplicando-o porque é útil); que poder e 
saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem 
constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e 
não constitua ao mesmo tempo relações de poder (FOUCAULT, 1989,p.30) 

 Talvez ambas as instituições – escola e mídia – estejam competindo pelo domínio do 

poder-saber. Quem sabe necessitem, neste século de transições - de uma revisão de 

metodologias e caminhos se quiserem realmente manter os objetivos já instituídos 

socialmente: informar e formar cidadãos críticos e analíticos, engajados em prol da melhoria 

de si, da micro e da macro sociedade em que vivem. Caso contrário, é possível que continuem 

construindo indivíduos que não consigam elaborar frustrações e que estudem e trabalhem para 

exercer o mais nocivo conceito de poder. 
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 Examinar, portanto, como se dá a intersecção entre o saber e o poder na sala de aula 

no processo de construção do conhecimento dialógico, reconhecendo o papel da mídia 

enquanto cultura do cotidiano,é o desafio deste trabalho. Entretanto, mais do que 

compreender a importância da mídia em ambiente acadêmico - objeto de pesquisa de vários 

estudiosos da área - pretendo verificar como ela é incorporada aos conteúdos programáticos 

do Ensino Médio. Intento, inclusive, observar de que forma alunos e professores são 

estimulados a formular novas perguntas a partir do uso deste recurso paradidático na sala de 

aula, no caso específico, a partir da revista Carta na Escola. 

JUSTIFICATIVA 

Há indiscutível relevância da escola e da mídia como educadores/formadores de 

cidadãos e, ao mesmo tempo, nota-se certo descaso quanto a esta relevância por parte de 

ambas as instituições. Normalmente, o uso da mídia na escola é entendido como uma 

ferramenta inevitável, considerando a exposição cotidiana dos alunos a esta fonte de 

informação. Ao mesmo tempo, não existe uma percepção clara da necessidade de uso crítico e 

analítico deste instrumento para a formação cultural dos jovens. Afinal, será que a escola deve 

apenas profissionalizar o aluno?; prepará-lo para o mercado de trabalho e/ou para a vida? E, 

de que forma isto pode ser feito? 

 Por parte da escola e dos professores, podem-se apontar sobreposições de funções 

delegadas pela macro-sociedade, além da reiterada questão dos baixos salários.  A educadora 

Tânia Zagury (2009), que entrevistou 1.172 professores de 42 cidades, em 22 estados da 

federação, tanto em escolas públicas quanto privadas, aponta em seu livro que o professor é 

refém 

• Do tempo de que necessita, mas de que não dispõe, para superar deficiências 
básicas de formação; 

• Das pressões internas que sofre do sistema – que o impulsiona a implementar 
técnicas e métodos que lhe exigem dedicação quase individual a cada aluno 
– e que ele não consegue, porque não “dá tempo”; 

• Da própria consciência que lhe revela sua impotência para realizar uma 
avaliação qualitativa, tal qual se preconiza atualmente; 

• Dos alunos, que hoje o enfrentam e desafiam abertamente, em muitos casos; 
• Da família dos alunos, que perdeu a autoridade sobre os filhos e pressiona a 

escola para fazê-lo em seu lugar; 
• Da sociedade, que volta e meia surpreende professores e gestores com 

medidas cautelares, mandados de segurança e processos... (ZAGURY, 2009, 
p.65) 
 

 Entretanto, sobre este contexto declara Pedro Demo (2008), enfaticamente, 
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Se a escola deve preparar os alunos – acima do mercado de trabalho – para a 
vida, ela deve tratar de levar em conta a vida que faz sentido pra eles. O que 
se faz na escola, hoje, não interessa mais a ninguém – nem aos professores e 
aos diretores, nem mesmo ao mercado neoliberal – porque já muito tempo a 
ignorância formal já não traz contribuição para processos produtivos que 
exigem saber pensar. O mercado neoliberal continua, como sempre, 
interessadíssimo na ignorância política, porque não inclui no saber pensar o 
saber questionar. (DEMO, 2008,p.15) 

 Se existe a crise na escola, não é diferente na mídia. Além das questões de senso 

comum (“a morte da mídia impressa”; “a extinção do papel”; “a mídia quer me manipular mas 

sou imune a isso”; “a mídia é um monstro dominante”), aponta-se o fato de que este veículo 

parece não precisar de reflexões próprias. Pedrinho Guareschi  (2005) afirma que “nunca se 

viu a mídia criticar a si mesma” e o mesmo autor estabelece uma curiosa analogia sobre o 

tema: 

O que achamos importante discutir é a necessidade da construção de grupos 
de cidadãos membros de um Quinto Poder, como sugere Silverston (2002), 
capazes de controlar o Quarto Poder – a mídia – que já controla, muito bem, 
os outros três. O papel desse Quinto Poder é desafiar, criticar, enfrentar e 
responder ao Quarto Poder. (...) Nossa convicção é que a formação de 
cidadãos do Quinto Poder só é possível através da educação, com destaque 
para a escola. Um processo educativo não existe para se ajustar ao projeto 
hegemônico, que vigora em nosso país. Fundamental é demonstrar que não 
nos furtamos a toma uma posição frente a uma mídia oligopolizada. 
(GUARESCHI, 2005, p.9) 

É necessário, porém, lembrar a existência recente do trabalho de dombudsmen  em 

alguns veículos como a Folha de S. Paulo e sites de Media Criticism como o Observatório da 

Imprensa,  coordenado pelo jornalista Alberto Dines. Apesar deste esforço, as iniciativas 

ainda são tímidas se comparadas aos problemas recorrentes da mídia como manipulações 

ideológicas ou rixas mercadológicas como, nota-se, recente e declaradamente - nos semanais 

Carta Capital, Veja e O Globo – quando se lê em suas manchetes: “Nosso Murdoch” (Revista 

Veja, 18 de abril de 2012); “Roberto Civita não é Rupert Murdoch” (Jornal O Globo, 8 de 

maio de 2012); “Os chapa-branca da casa-grande” (Carta Capital, 16 de maio de 2012); 

dentre outras que não necessariamente correspondem ao interesse púbico, apesar da retórica 

bem elaborada e o tom político. 

 A partir destas dicotomias é que se pretende embasar o presente trabalho, reiterando 

que poder e saber parecem percorrer tanto a escola quanto a mídia e a cultura. 

 Em relação ao poder, é importante que se tragam as ideias de Foucault (1982 apud 

REVEL, 2005, p. 67), que “nunca trata do poder como uma entidade coerente, unitária e 
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estável, mas de relações de poder que supõem condições históricas de emergência complexas 

e que implicam efeitos múltiplos[...]” (REVEL, 2005, p.67). Aqui se reconhecem tanto a 

escola quanto a mídia, que agem sobre seus interlocutores a partir do que, segundo Revel 

(2005), constituem-se os padrões de análise do poder  

1) o sistema das diferenciações que permite agir sobre a ação dos outros, e 
que é, ao mesmo tempo, a condição de emergência e efeito de relações de 
poder ( [...] diferença linguística ou cultural, diferença de saber-fazer ou 
competência...); 
 
 2) o objetivo dessa ação sobre a ação dos outros (manutenção de privilégios, 
acumulação de proveitos, exercício de uma função...); 

 3) as modalidades instrumentais do poder ( [...] o discurso, as disparidades 
econômicas, os mecanismos de controle...);  

4) as formas de institucionalização do poder ( [...] lugares específicos que 
possuem um regulamento e uma hierarquia próprios...);  

5) grau de racionalização, em função de alguns indicadores [eficácia dos 
instrumentos, certeza do resultado, custo econômico e político...] (REVEL, 
2005, pp. 67 e 68)  

Ainda na leitura de Revel (2005) sobre Foucault, sua obra caracteriza: 

as relações de poder como modos de ação complexos sobre a ação dos 
outros, ao incluir na sua descrição a liberdade, na medida em que o poder 
não se exerce senão sobre sujeitos – individuais ou coletivos – “que têm 
diante de si um campo de possibilidade onde diversas condutas [...] podem 
acontecer. Não há relação de poder onde as determinações estão saturadas"2. 
A análise foucaultiana destrói, portanto, a ideia de um paradoxo/contradição 
entre o poder e a liberdade: é precisamente tornando-os indissociáveis que 
Foucault pode reconhecer no poder um papel não somente repressivo, mas 
produtivo (efeitos de verdade, subjetividade, de lutas), e que ele pode, 
inversamente, enraizar os fenômenos de resistência no próprio interior do 
poder que eles buscam contestar, e não num improvável “exterior”. 
(REVEL, 2005, p. 68) 

 Cada padrão destes podem ser percebidos na tensão latente entre os atores sociais 

envolvidos no ambiente acadêmico e midiático porque lá notam-se as diferenças culturais 

entre divulgador e receptor; a manutenção de privilégios hierárquicos entre mídia e 

leitor/professor e aluno; o discurso como instrumento de poder; a mídia e a escola como 

lugares específicos de regulamentos e hierarquias próprios; e certo grau de racionalização em 

relação à certeza dos resultados obtidos pela escola e pela mídia. 

 Mediante o contexto do conceito de poder para Foucault, é lícito que seja estabelecida, 

primeiramente, uma correlação entre o poder e o saber antes seja esclarecida, segundo ótica 
                                                            
2 Apud REVEL, Judith (2005) – Le sujet et le pouvoir, op. cit. nota 27. 



7 
 

do mesmo autor, a distinção entre “saber” e “conhecer”. Para o filósofo e segundo o que se lê 

em Judith Revel (2005), 

O saber está essencialmente ligado à questão do poder, na medida em que, a 
partir da idade clássica, por meio do discurso da racionalidade – isto é, a 
separação entre o científico e o não-científico, entre o racional e o não- 
racional, entre o normal e o anormal – vai-se efetuar uma ordenação geral do 
mundo, isto é, dos indivíduos, que passa, ao mesmo tempo, por uma forma 
de governo (Estado) e por procedimentos disciplinares. A disciplinarização 
do mundo por meio da produção de saberes locais corresponde à 
disciplinarização do próprio poder: na verdade, o poder disciplinar, “para 
exercer-se nesses mecanismos sutis, é obrigado a formar, organizar e pôr em 
circulação um saber, ou melhor, aparelhos de saber”3, isto é, instrumentos 
efetivos de acumulação do saber, de técnicas de arquivamento, de 
conservação e registro, de métodos de investigação e de pesquisa, de 
aparelhos de verificação etc. Ora o poder não pode disciplinar os indivíduos 
sem produzir igualmente, a partir deles e sobre eles, um discurso de saber 
que os objetiva e antecipa toda experiência de subjetivação. A articulação 
poder/saber(es) será, portanto, dupla: “poder de extrair dos indivíduos um 
saber, e de extrair um saber sobre esses indivíduos submetidos ao olhar e já 
controlados”.4 (RAVEL, 2005, p.77) 

 Sobre a questão da articulação entre o poder e o saber, cabem, como exemplo, as 

palavras de Guareschi e Biz (2005, p.44) quando afirmam que “na grande discussão nacional 

que a mídia tem como tarefa fundamental instituir [...] ela tem o poder de selecionar e criar a 

pauta, podendo incluir apenas temas que lhe interessam e excluir os que podem vir a contestá-

la”. Talvez esta seja a questão a ser discutida na relação entre escola e mídia: educar 

criticamente, a fim de que o aluno saiba “ler” a mídia parece ser mais relevante do que 

meramente usá-la como instrumento metodológico na sala de aula. Por sua vez a mídia, como 

método investigativo do sujeito, deva “ler-se” criteriosamente e lidar de maneira mais 

democrática tanto com sua própria liberdade quanto com a liberdade de seu leitor para que 

ambos exerçam manifestações sadias de poder. 

 E pensando na manifestação sadia do poder, sem querer, inocentemente, anulá-lo ou 

ignorá-lo, é que esta pesquisa se arregimenta. Reiterando Pedro Demo (2008), “ainda existem 

aqueles que procuram mudar o desfecho da história. Mas é melhor agir rápido, esses são parte 

de uma espécie em extinção, e a doença se espalha rápido” (p.189). Que não estejam 

“infectadas” nem escolas e nem mídias brasileiras. 

RESULTADOS PARCIAIS – GRUPO FOCAL COM PROFESSORES 

                                                            
3 Apud REVEL, Judith (2005) – Curso de 14 de janeiro de 1976, op. cit. nota 89. 
4 Apud REVEL, Judith (2005) – Le vérité et les formes juridiques, op. cit. nota 28.   
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 A dinâmica do primeiro Grupo Focal aconteceu na biblioteca do colégio e a disposição 

da mesa foi organizada – do centro para a direita – da seguinte maneira: mediadora; F1 

(Português); F2 (Português); F3 (História); F4 (Filosofia); F5 (Geografia); F6 (Química); F7 

(Matemática); F8 (Biologia). Cada professor tinha à frente de si uma placa com um número; 

uma lembrança, como forma de agradecimento e reconhecimento pelo envolvimento de todos; 

seu nome abaixo do número na placa indicativa. A proposta aconteceu no horário do intervalo 

dos alunos, o que gerou certa ansiedade por parte de alguns professores por terem que voltar 

rapidamente ao trabalho. Apesar disto, a coordenadora soube entender o “extrapolar” do 

tempo e permitiu que ficássemos além do prazo combinado a princípio. 

 Os professores chegaram à sala em clima descontraído, visto que já conheciam a 

mediadora por terem trabalhado juntos por dois anos nesta instituição. Este detalhe gerou, 

concomitantemente, o pseudo-inconveniente da pessoalidade e o privilégio da espontaneidade 

[o grupo não se deu a constrangimentos ou sentimentos de cobrança]. 

 Foi entregue pela mediadora, uma semana antes da reunião, cópia de uma reportagem 

da revista Carta na Escola de fevereiro de 2012, cujo conteúdo tratava de política externa (o 

Euro, sua queda e implicações). O professor de Geografia, inclusive, antes do início do Grupo 

Focal, procurou a mediadora e disse que usaria a reportagem com o 1º ano do ensino médio 

naquela mesma semana, visto que era exatamente o conteúdo com o qual ele estava 

trabalhando com a turma. Tal atitude foi motivadora e traz à tona a importância do papel do 

coordenador pedagógico na escola: este profissional precisa estar atento às mídias 

especializadas e ao Plano de Ensino do professor que ele orienta para direcioná-lo, da maneira 

mais pontual e eficaz possível, a um processo de ensino-aprendizagem genuíno. 

 Houve a apresentação do projeto, seguida pelas questões que constavam do roteiro de 

entrevista e pela proposta de continuidade do trabalho cujo fechamento se daria com a 

aplicação da mídia Carta na Escola numa das aulas de todas as disciplinas já citadas. 

 Abaixo, seguem excertos da transcrição do Grupo Focal, segundo convenções de 

transcrição de BAUER & GASKELL (2008, p. 288): 

 

Sublinhado  ênfase 

MAIÚSCULAS  sonoridade 

/ 
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/   o começo de falas sobrepostas 

.   pausa curta 

(2.0)   pausa medida 

= =   continuações sem pausas audíveis 

[ ]   transcrição incerta 

 

MOD Gente, olha, primeira coisa muito obrigada porque vocês aceitaram . 

né . é um desafio . é .  pra mim, muito grande 

F2 /Eu fui OBRIGADO.  

MOD Eu imagino que você tenha sido obrigado/ = Mas eu digo 

OBRIGADA = apesar de você ter sido OBRIGADO . eu estou . muito grata 

a todos vocês porque a gente tem que fazer um trabalho aqui pra apresentar e 

eu acho que ele é muito relevante pra todo mundo que mexe com educação e 

a gente precisa sempre estar desconstruindo – a tal da desconstrução – pra 

gente poder melhorar sempre . né? Bom, o que que a gente tá fazendo aqui e 

por que que tá sendo filmado? Isso é uma metodologia de pesquisa que se 

chama Grupo Focal [F3 dá “tchauzinho” para a câmera]; a gente não precisa 

ficar olhando  pra lá [F1 e F3 brincam com a câmera]; ao contrário, nós 

estamos, assim, conversando [F3 continua brincando com a câmera]. Isso 

não é avaliação, isso não é retaliação, não é perseguição e nem 

F7 /E nem demissão 

MOD E nem demissão  

F3 É uma enchessão/ 

 Após este início de trocas, de impressões, acha-se necessário destacar o segundo 

momento, que soou como algo subjetivo, um sentimento de não-pertencimento destes 

professores à educação. Talvez uma perda da identidade social do professor, como se nota 

abaixo: 

MOD Qual é o papel do professor na escola, como vocês se sentem em 
relação ao papel que  vocês ocupam na escola? 

(2.0) 

MOD Que papel é esse, como vocês se enxergam nele? 
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F6 Só na escola ou em relação ao aluno também? 

MOD Só na escola. Hum (2.0) Quer dizer, aí depende como é que você vê a 
escola, né. Se o aluno  faz  parte do processo escolar 

(2.0) 

F7 Eu não sei se eu tenho bem definido qual é o papel do professor, mas 
eu sinto que esse papel tem sido diminuído com o passar do tempo . né . a 
importância do professor tem  diminuído. 

F6 É, a desvalorização 

MOD A desvalorização tem aumentado e a importância, diminuído.  

F4 As responsabilidades vêm sendo transferidas . as regras também. se o 
aluno não  aprendeu, nunca é culpa – ou responsabilidade, melhor dito  

F6 Do próprio aluno. 

F4 (2.0) de . não . o professor errou . a parte que me preocupa, no entanto, 
é que eu errei  fazendo a mesma coisa pra um e acertei pra outro? 

 

 Após as pontuações sobre os sentimentos do professor contemporâneo, rodeado pelas 

questões identitárias do homem pós-moderno e do exercício do poder via o saber, algumas 

hipóteses começaram a ser reveladas: 

F3 Mas aqui a grande questão é que tão atribuindo pro professor a 
educação no sentido latu,  ou seja, você tem que suprir aquilo que o 
aluno não tem em casa que é a questão da linguística, que é a questão da 
disciplina, que é a questão do interesse 

F7 Transcende o acadêmico, né? 

F3 É . transcende o acadêmico. 

F2 É . você tá envolvendo uma discussão que é até mais ampla, porque aí 
você não se limita só  ao papel do professor. Pra você chegar a discutir o 
papel do professor você tem que  primeiro discutir o papel da escola . 
dentro da sociedade 

F8 E DA FAMÍLIA 

F2 Porque daí . pra você chegar à discussão do papel da escola na 
sociedade você teria que discutir primeiramente, mesmo, a questão da 
função da . o papel da educação dentro da formação da sociedade 

F6 do cidadão 

F2 do cidadão e tudo o mais. Uma vez que você define o papel da 
educação e depois o papel da escola, aí você consegue definir, exatamente o 
papel do professor. 
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F3 não sei se eu tô errado no meu ponto de vista, mas está num processo 
de desenvolvimento  uma coisa chamada pedagogia do empurrão. 

 O terceiro momento ficou por conta da reflexão sobre o papel da mídia em sala de aula 

e como eles – professores – lidam com a procura, por parte dos alunos, por aulas mais 

interativas e/ou críticas. Neste ponto do Grupo Focal, o moderador “provocou” nos docentes a 

importância da leitura crítica e da mídia ser observada com atenção profunda: 

F3 Essa visão pragmática de ensinar, tá. Essa reportagem sobre o euro: a 
maior parte da molecada tá pouco se lixando pra o que tá acontecendo lá. E 
não veem ligação filosófica com o que tá acontecendo lá e a vida deles. Mas 
é claro que tem! Só que ele não consegue... 

MOD Filosófica e espiritual, já que essa escola é confessional, né? 

F3 Ele não consegue estabelecer qual a relação que tem da vida na 
Europa com o que tá  acontecendo aqui... 

MOD Aqui, no interior... 

F3 Com o que tá acontecendo aqui, no interior do Brasil. Ele tá 
preocupado em saber o que  aconteceu no Big Brother ontem à noite, do 
que saber se o parlamentar aprovou ou não o plano do banco central europeu 
pra salvar o seu país. 

F8 Mas, olha, eu acho que, eu acho que um pouco disso também tem a 
ver é, é, a mídia, hoje em dia, faz tanto sucesso que, olha, eu uso pra poder 
ensinar. 

MOD Essa seria a próxima pergunta: A mídia faz sucesso nas escolas e se o 
professor não usa o professor é recalcado, antiquado etc. 

F3 É. Quadradão. 

F8 É. E eu uso pra ele entender melhor o conteúdo que é explicado. 

MOD O que você usa, F8, de mídia nas suas aulas? 

F8 Olha, eu uso, eu trago filminhos, eu ponho vídeos, enfim, o que dá pra 
eu fazer eu ponho lá.  Agora, a questão é: eu tô usando isso como se fosse de 
propósito. Pra ele entender aquele conteúdo. Tá? Agora, eu sei que se o 
aluno fosse ler, pesquisar e pronto, seria o melhor, mas, ele quer fazer? Não. 
Ele não quer fazer. 

MOD Mas, então, você usa a mídia pra ele entender o conteúdo ou pra ele se 
interessar? 

F8 Pra ele se interessar e entender. “Vou passar um vídeo”, pronto, já 
chamou a atenção. Tá? Agora eu passo um vídeo, que tem a ver com o 
assunto e pronto. 

MOD Chega até a envolver a disciplina, né? 

F8 É, assim, é, mas eu imagino que não vai ser o recurso que vai trazer o 
melhor tipo de conhecimento, de usar o raciocínio, um mais cognitivo. Não. 
Não vai. Mas, por exemplo, eu volto naquele exemplo, a gente, muitas 
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vezes, volto a insistir, é sociedade e família. Porque às vezes a criança cresce 
assim: olha, viu, se você - aquele filhinho de papai - você vai ganhar tal 
coisa. A gente já cria a criança pra aquele “se você fizer tal coisa, vai ganhar 
tal  coisa”. A criança já cresce achando: “Eu tenho que fazer aquilo pra 
ganhar isso”. 

F7 Meritocracia. 

F8 É. Ela não faz porque é bom, porque é certo, porque é direito, porque 
tem que ser. Ela faz porque vai ser recompensada. 

MOD É educação behevairista. É Skkiner, né. Você via, fez certinho, ganhou 
um ossinho e aí ele vem pela segunda vez, vem pela terceira e quanto mais 
motivação ele tiver melhor ele responde àquilo que você quer que ele 
responda. 

F7 É. Os alunos são reativos. Apenas reativos. Não têm habilidade 
nenhuma fora essa. 

MOD Não reflexivos. 

F5 Têm ocasiões – eu posso acrescentar um negocinho? – às vezes 
usando um vídeo de 4 a 5 minutos, que é um vídeo relativamente bem curto 
em relação à aula, o que eu faço,  estrategicamente? Eu vou pausando e 
aí eu vou inserindo o conteúdo que eu vou extrair. Dá pra usar o vídeo, às 
vezes, até metade da aula – um vídeo de 4 a 5 minutos. Mas, seu eu  jogar 
Power Point, que seja, com data show, o que quer que seja, dali há pouco um 
tá  cochilando, outro tá dum lado... 

MOD Então, deixa eu entender... Como é... qual é o tempo, qual o espaço 
que vocês dão pra leitura de papel, de coisa impressa? Seja mídia, seja 
apostila, seja paradidático? Quanto, mais ou menos, pra eu entender... esse 
processo. Vocês estão apoiando bastante a mídia auditiva, visual... E a mídia 
impressa? 

F4 Eu tenho feito, mensalmente eu separo uma porção de um texto de 
algum filósofo. Uma  seleção. Têm boas apologias. Tenho feito pré-
seleções, né. Tenho pedido que eles leiam, grifem e anotem nas margens as 
reflexões deles, assim, né... E isso tem sido bastante  interessante. Tem 
despertado interesse a ponto dos alunos dizerem: “É, professor. Pensei em 
cursar filosofia.” E... tem sido muito bom quando eles voltam com a leitura 
feita pra sala de aula e a gente pode discutir... 

MOD Tem de onde tirar um argumento, né... 

F4 Tem sim. Uns dizem: olha, eu discordo daquilo que foi dito. Ok. 
Muito bom. Esse tem sido o  lugar do texto na minha aula. 

 

 Esta metodologia, no primeiro Grupo Focal, durou uma hora e meia, trazendo, se não 

as esperadas soluções aos incontáveis “nós” da educação, algumas ponderações no campo 

filosófico e pragmático da questão: o professor deve assumir papéis diversos na sala de aula, 

que sobrepujam o ensinar pura e simples? Se ele não estiver preparado para fazê-lo, pode a 
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mídia ser uma parceira neste processo? Estas e outras respostas dependem da continuidade 

desta pesquisa que, por sua vez, também entrevistou a editora-chefe da revista Carta na 

Escola. Entretanto, em próximo artigo, serão veiculados os resultados parciais desta frente do 

projeto a fim de que esta dialogue com aquela. 
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