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Resumo. 
 
O presente trabalho tem como escopo, analisar a função da tecnologia mídia televisiva, 
analisando o quanto a mesma influencia no meio educacional, especificamente a profissão 
professor, diante de suas funções em sala de aula. Para tanto o trabalho faz algumas criticas a 
função midiática e utiliza argumentos de alguns professores da cidade de Itabaiana/SE, onde 
os mesmos discorrem opiniões dessa tecnologia, analisando até que ponto ela auxilia ou 
atrapalha os seus trabalhos de sala de aula. 
 
Palavras-Chave. Professor, Mídia, Educação. 
 
 
 
Abstract. 
 
The present work has as scope to analyze the role of television media technology, analyzing 
how it influences the educational environment, specifically the teaching profession, in front of 
his duties in the classroom. For this work makes some critical media and uses the function 
arguments of some teachers in the city of Itabaiana / SE, where they expound reviews of this 
technology, analyzing how much it helps or hinders their work in the classroom. 
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Quando falamos de mídia devemos associar não somente a televisão, mas todos e 

qualquer meio de comunicação e divulgação presente em nossa sociedade ou comunidade, é 

claro que a televisão se tornou um meio de comunicação de massa, no entanto existem 

também o rádio a internet que se torna cada vez mais acessível inclusive nas escolas entre 

professores e estudantes ,essa conhecida como nova tecnologia problemática e vantajosa ao 

mesmo tempo. 

 

Segundo CHARLOT, 2009, as novas tecnologias de informações desenvolvem-se 

em ritimo rápido, assim escapam ao controle da escola e da família e que fascinam 

particularmente os jovens. Essas transformações têm conseqüências sobre os docentes diante 

das exigências crescentes dos pais e de opiniões públicas. A globalização coloca a profissão 

professor em face de tripla dificuldade. A primeira o acessso fácil e rápido a várias 

informações torna o professor não somente a única fonte de informação sobre o mundo. A 

segunda o interesse dos alunos pela comunicação faz com que os alunos leiam cada vez 

menos textos impressos, os quais são bases da aprendizagem escolar. Por fim o professor é 

convidado a utilizar, porem alegam não estarem formados para tanto. 

 
A mídia nos dias de hoje se tornou uma “arma forte a favor da comunicação”. A 

televisão hoje que é um meio de comunicação de massa afeta incontestavelmente na mente de 

todo os brasileiros principalmente das pessoas que tem pouca informação e tem esse órgão 

como uma base ou o único meio de comunicação e informação. Não precisamos de exemplos 

distantes para comprovar isso, podemos citar o caso do cantor Michael Jackson o qual foi 

perseguido e atacado pela mídia, na década de noventa “atacados como pedófilo”, 

simplesmente por que o individuo não teve infância, gostava de crianças e tinha uma casa 

com parques, a qual mantinha sempre cheia, fizeram o julgamento com o que parecia, e não 

analisaram os fatos, e comprovações, diseram o que achavam ou queria passa  e pronto, não 

usaram duas versões, e nem se quer tinham provas. 
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Somente apos a sua morte a mídia vem colocar que era um homem com coração e 

ação de criança, que não teve infância, passaram na televisão ele colocando o filho na janela, 

na época não mostraram o porquê do pano na cabeça, não analisaram o fato de querer 

esconder a imagem do seu filho e de que os fás estavam pedindo para vê o seu filho e ele de 

uma forma diferente mostrou. Esse é o grande problema da mídia quando defende e ataca é 

sem medida, comprovações, sem várias versões é apenas o que eles querem passar e 

transmitir, as quais consideram certas ou não. 

 

 

A mídia em geral sabe separar o joio do trigo de tal forma, que separa o joio e 

escolhe o trigo. Assim ela exclui algo e escolhe os preferidos. A escolha esta associada as 

seus interesses pessoais. Um dos principais problemas relacionados à mídia esta ligado a fonte 

ou procedência das informações passadas, deve-se ter bastante cuidado com a mesma, é 

necessário saber a fonte para somente depois analisar se procede ou não as informações 

transmitidas e criticá-las se for o caso. 

 

Assim os professore devem ter bastante cuidado com as informações passada pela 

mídia, para isso é necessário uma boa formação e experiências em diversidades de assuntos 

para criticar construtivamente ou destrutivamente de forma sábia caso necessite. Diante das 

informações passada pela mídia a profissão professor tem um papel fundamental e 

indispensável, diga-se de passagem, necessário, o de formar cidadãos críticos diante de toda e 

qualquer noticia seja ela midiatica ou não. Cabe ao professor fornecer entendimento dos 

assuntos para que os alunos possam criticá-los ou não. 

 

Em meio a tantas problemáticas relacionadas aos meios de comunicação seja ele 

de massa ou não a profissão professor tem a função e o dever de formar alunos esclarecidos 

preparados de forma majestosa, para que os mesmos não venham a ser persuadidos ou 

influenciados por toda ou qualquer informação. 

 

Provavelmente a mídia com suas produções televisivas influenciam alguns 

professores na construção docente nos dias atuais acreditamos que isso venha a depender da 

visão de mundo e de conhecimento que cada professor tem quando vai compor os seus 

trabalhos ou planos. Claro que isso não é uma boa idéia, principalmente quando estamos 

tratando de pessoas que são formadores sociais, suponha-se que como são formadores devem 
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ter sua visão de mundo, aptos e analisar e distorcer outras visões, não devem ser 

empreguinados simplesmente de valores e conhecimentos científicos e de produção 

midiáticas. 

 

 

 

 

 

Para o Professor José de Carvalho Mendonça, a mídia pode influenciar a depender 

da bagagem cultural e formação desse professor. Afirma em entrevista coletada pela autora 

que o educador tem que ter cuidado na veracidade e os objetivos de cada mídia, e cabe ao 

professor selecionar os fatos e tira o máximo de proveito das informações passadas, 

auxiliando o educando a ter uma visão critica das informações. Acredita que o papel do 

professor como protagonista, não é somente um desafio, mas uma missão. 

 

Para MORIN, Edigar, 2004. A mais citada frase de Pascal é fundamental para que 

se tenha uma visão diferente de mundo e de conhecimento, alias deve-se separa os tipos 

conhecimentos “o conhecimento da parte depende do conhecimento do todo” a necessidade 

de conhecer a parte para somente depois entender o todo, ou seja, é necessário conhecer o 

endivido para somente depois fazer um julgamento,de fato é o que mais ocorre em todos os 

seguimentos sociais inclusive na educação.Diante de tal julgamento comprovado ,reconhece e 

examinar os fenômenos multidimensionais em vez de isolar essa preciosa informação. 

 

Essa frase de Pascal trabalhada por Morin se torna fundamental para entender o 

que de fato ocorre com as produções midiáticas, para entender o que a mídia deseja transmitir 

passar ou focar, é necessário entender qual é realmente o seu papel, para isso é importante 

conhecer e saber: A mídia vende informações, ela ganha quando o número de audiência é 

maior. Para tanto ela vai usar uma técnica, passar informações as quais são de agrado do 

público, aquilo o qual o seu consumidor quer e deseja vê e ouvir. Infelizmente algumas 

pessoas gostam de serem enganadas, é uma forma de fugir da realidade e esquecer os seus 

problemas. 

 

Segundo a Professora Jussane Maria Teles Santos Mendonça, A mídia pode 

influenciar o professor, se esse tiver condições de interpretar as informações. O educando 
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deve verificar a procedência da fonte para somente depois criticar.Acredita na necessidade da 

atualização do professor para o bom trabalho em sala de aula, e afirma a infelicidade de 

alguns não estarem preparados.Concorda que o ouxílio do professor diante das informações 

trazidas pela mídia é fundamental para tornar os educandos críticos. 

 

 

 

Em sua obra MORIM, 2004, Chama a atenção para as incertezas embutidas em 

nossa visão de mundo em nossos conhecimentos, o ser ou não ser “Quando descobrimos 

novos arquipélagos descobrimos que navegamos em um oceano de incertezas, Conhecer não é 

chegar a uma verdade absoluta certa, mas dialogar com a incerteza”. Morim afirma que a 

missão de educar exige competência, mas requer uma técnica e uma arte, não deixa de ser 

difícil, mas não é impossível e necessita de uma trindade laica, ”erro-missão-fé”, um circulo 

onde cada termo alimenta o outro. 

 

Para a professora Josefa Evangelista de Jesus Andrade: “A mídia televisiva é uma 

educação pararela. O professor necessita estar atento para saber orientar seus alunos diante 

das informações transmitidas pela televisão, tais informações devem ser filtradas e utilizadas 

de maneira a contribuir para o conhecimento positivo. Os cuidados mais imediatos são 

averiguar a fidelidade das informações como adaptá-las para a realidade de seus alunos afinal, 

a mídia cria esteriótipos ,que nem sempre condizem com nossa realidade.Assim o papel do 

professor mediante as informações transmitidas pela mídia é o de orientar,conduzir seus 

alunos a interpretar as informações e tirarar o melhor proveito delas,sem se deixar levar por 

mudismos ou se influciar por heróis que gestializa .Mas acima de tudo levar os alunos a saber 

separar o que é importante ou não para o seu conhecimento. 

 

Pois sim, dessa forma sabemos que o verdadeiro papel do professor é filtrar o que 

há de verdade ou mentira em qualquer informação seja ela midiáticas ou bibliográfica, passar 

para o aluno uma visão diferente da que já foi, ou é trabalhada e analisada, mostrar as outras 

faces, possibilidades e probabilidades, fazer com que ele tenha uma visão não somente una de 

um fato, mas dupla, tripla o mais variado possível. Nessa função de filtrar acredito que se 

encaixa o mais importante papel do professor, é ai onde ele tem que dá o melhor de suas 

possibilidades e de seu conhecimento adquirido após anos de estudo, dedicação e renuncia, o 
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que consideramos fundamental para essa profissão professor e resultados grandiosos na 

educação que passa por tantos problemas. 

 

Essa função de filtrar as informações é que faz a diferença na hora de passar as 

informações pra os alunos, é justamente ele que não substituiria o professor em sala de aula 

por meras maquinas que não pensam,analisam e não possuem sensibilidade e idéias na qual 

faz comparações com o atual, moderno, que educa para a vida, para a realidade, para o dia a 

dia e os problemas que não tem como maquiar ou camuflar como faz a mídia em toda a sua 

programação. Ela beneficia um e denúncia outros, esse é o jogo: O ter, o poder, o dinheiro 

fala mais alto nas relações midiáticas é preciso ficar atento e ter uma visão critica de mundo 

não ser apegados a valores sociais e culturais, respeitá-los e aceitá-los, mas não concordar 

com tudo. 

Segundo a professora, Josefa Evangelista de Jesus Andrade: “O papel do professor 

é muito importante na sociedade especialmente diante de tantas informações veiculadas. 

Compete ao professor conduzir o processo ensino aprendizagem com ética e de forma a 

conduzir ao processo de cidadania. O professor deve orientar os seus alunos a pesquisarem 

em sites confiáveis, bem como assistir a bons programas jornalísticos, mas não esquecer de 

pesquisar em livros ou solicitar orientação dos professores”. 

 

Para todas essas funções as quais são atribuídas a profissão professor é importante 

ressaltar a importância da qualificação do docente para que ele tenha a possibilidade e a 

qualificação adequada para exercer suas funções de forma majestosa, digna para a 

aprendizagem de um aluno que merece o melhor, independente se o professor tenha ou não 

tenha adequação. É importante lembrar a necessidade da motivação, nada adianta essa 

qualificação se estamos tratando de pessoas desmotivadas. 

 

Buscando traduzir esses questionamentos do parágrafo anterior, foi criada proposta 

para analise e debate dessa profissão, com o objetivo claro de melhorar a qualidade do ensino, 

que vem passando por baixos índici de apredizagio, como são divulgados na TV, média 

abaixo da que o governo planeja. De fato esse resultado tem a ver em parte pela qualificação 

dos profissionais.  Dessa forma foi criado com o título “Lei nº. 9.394/96 sete artigo dos 61 aos 

artigos 67 que relacionam a formação dos profissionais da educação. 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 7 

Mas quem são os profissionais da educação? São os professores e 
especialistas ou todos que atuam na escola? Freitas (1992) analisa esta 
denominação fazendo uma distinção entre trabalhadores da educação e 
profissionais da educação, assim como evidencia o trabalho pedagógico como 
núcleo fundamental da preparação do profissional de educação... No contexto 
de sua formação como educador. VILLARDI, 1999. P 42. 
 
 

Assim a obra traduz o real indispensável e necessária importância do professor como 

orientador diante das problemáticas midiaticas tais como: Informações distorcidas, procedência da 

fonte e o objetivo da mesma. Para tanto cabe ao professor adequar o aluno a realidade de mundo, 

contribuindo para uma critica construtiva dos fatos e da verídica realidade a que cada qual se submete, 

diante de seus objetivos que são os mais variados possíveis como: Questões políticas, financeiras e 

pessoais, o que de fato não poderia ser, mas infelizmente e a realidade, não podemos como diz o 

ditado popular “tapa o sol com a peneira”.  

 

Por fim o artigo presente se espelha, ou poderia ainda disser toma como base experiências 

de professores da rede estadual e particular de ensino, esta fornecidas por meios de entrevistas com 

perguntas curtas e diretas sobre as problemáticas da mídia e o real papel do professor diante das fontes 

e das informações transmitidas pela mesma, Estas entrevistas podem ser vistas  ao longo do trabalho 

as quais permanecem fieis aos relatos desses profissionais.Também utilizei de minhas poucas 

experiências como professora para debruçar nesse assunto,acreditando ser assim como NOVA,1995, 

uma grande tendência dos anos noventa no Brasil, a qual vem se tornando indispensáveis nos últimos 

tempos,os relatos de professores,como medida para solucionar tantas problemáticas inseridas na 

sociedade, bem como na educação. 

 

A história de vida dos profissionais da educação não era algo estudado com 

freqüência antes da década oitocentista. Nos últimos anos, principalmente pós década de 

oitenta, as abordagens biográficas recebem grande destaque pelos estudiosos de todo o mundo 

com o objetivo de decifrar as problemáticas educacionais. Apesar de que o uso da história 

oral, ou relatos já tenham sido utilizados pelo pai da história Heródoto. 

 

Para D´ AVILA,no Brasil as pesquisas do ponto  de vista existencial ,da pessoa ,do 

profissional e da prática professor é bem recente ,e data os anos 1990 a dias atuais.Pode-se 

afirmar que as pesquisas sobre a prática de ensino vêm sendo cada vez  mais completada por 

um olhar sobre a vida e a pessoa do professor.Uma identidade profissional se constrói em uma 

trajetória,evidente que esse processo demanda tempo e investimento pessoal e 
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profissional.Assim o estudo autobiográfico constituem uma possibilidade concreta de 

contribuição a uma nova ciência do homem. 

 

O relato contado por um professor, acaba por ser de grande importância para tentar 

solucionar problemas, é o professor quem estar na sala de aula, a suposição é que ele saiba 

das dificuldades que mais afetam o fracasso escolar exigido pelo estado porem não 

fiscalizados de perto. Não cabe a história de  memória achar um culpado, e sim uma solução 

para que a educação chegue a atingir números mais desejáveis, o que de fato esta ocorrendo 

para poucos resultado,espera-se encontrar respostas. A memória de vida pode ser uma saída 

ou reposta para perguntas freqüentes.  

 

               Para Gaston Pineau, 2006, três períodos se destacam no desenvolvimento da história 

de vida, contado de 1980 a 2005. O 1º deles 1980 considerado o período e eclosão e 

divulgação dessas novas idéias metodológicas. O 2º seria 1990 considerado período de 

fundação de órgãos associados com intuito de catalogar elementos regionais, nacionais e 

internacionais. A primeira delas seria a associação internacional de história de vida e 

formação. Em seguida em 1992 as associações nacionais em Paris, em 1994 em Quebeque e 

em outras regiões da França entre tantas outras que não convém citar no momento. 

Finalmente o 3º e último período pós 2000 período de desenvolvimento diferenciado com 

mais exploração e grandes feitos. 
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