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A modernidade a partir das ideias de civilidade e dos conhecimentos científicos passa a observar, analisar
e a tentar controlar os homens com os olhares da ciência. Assim, elaboram-se as instituições, como no
caso da escola, do hospital e das prisões. Espaços destinados a separar e a enclausurar grupos de
pessoas. Sobre isso, Zygmunt Bauman (1998) a partir das leituras de Freud, destaca que nessa época
moderna o olhar científico passa a prevalecer, a fazer parte da vida do homem e faz com que ele cada vez
mais se afaste dos instintos animais.

É nesse processo civilizatório e sob o olhar da ciência moderna ocidental que a instituição escolar é criada.
Marcus Vinícius da Cunha historiciza a educação escolar ocidental destacando como ela foi pensada como
agência de apoio à família (2000, p. 447). O autor, a partir das leituras de Comênio demonstra como as
famílias necessitam da escola para educar seus filhos, à medida que “o discurso da ciência caracteriza-se
por desqualificar a família no tocante à educação do corpo e do espirito”. (CUNHA, 2000, 450)

Phillipe Ariès também enriquece nosso trabalho ao mostrar a origem dos colégios como espaços
segregadores:

A escola substituiu a aprendizagem como meio de educação. Isso quer dizer que
a criança deixou de ser misturada aos adultos e de aprender a vida diretamente,
através do contato com eles. A despeito das muitas reticências e retardamentos,a
criança foi separada dos adultos e mantida à distância numa espécie de
quarentena, antes de ser solta no mundo. Essa quarentena foi a escola, o colégio.
Começou então um longo processo de enclausuramento das crianças (como dos
loucos, dos pobres e das prostitutas) que se estenderia até nossos dias, e ao qual
se dá o nome de escolarização. (ARIÈS, 1981, P. 04)

A escola surge como um espaço para separar a criança do adulto, sendo assim um espaço normatizador e
homogêneo destinado ao seu ensino.

Para Foucault a instituição escolar surge como um espaço de disciplinarização e manutenção do poder da
elite e dos governantes (2004, p.177). Dessa forma, essa elite elabora uma massa de seguidores que não
questionam, apenas seguem as ordens do poder. As escolas assumem historicamente a função social de
adestrar a sociedade, evitando que as massas eclodam como movimentos contrários ao poder. Um
exemplo de tal função é exposto por Selva Fonseca (2003), ao abordar o modelo de educação que foi
usado no Brasil nas décadas de 60 a 70, em plena ditadura militar, mostrando que a escola preocupava-se
com a formação cívica do cidadão de forma que o mesmo seguisse as ordens do Estado sem contestar.
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Foucault (2004) destaca que a escola tinha essa função de domesticar e normalizar os corpos das crianças,
negando deles o direito à sua corporalidade; a escola era fruto de uma sociedade moderna em pleno
século XVII a XVIII, inventada como instituição destinada a controlar o homem, como as prisões, as
escolas e os hospitais.

Ao mesmo tempo esses lugares também foram identificados como espaços do saber, onde os discursos
científicos e políticos passam a atuar legitimando essas intituições. Contudo, com o advento da sociedade
contemporânea influenciada pelos novos valores que questionam as mais firmes instituições da sociedade
humana, seja a família, a igreja e a escola, os alunos questionam a instituição escolar, fruto de uma
sociedade dogmatizante, a partir de suas práticas cotidianas. Esta sociedade sobrecarregada por novos
valores, sentimentos e identidades é resultante de um tempo marcado pelo longo processo de mudanças e
transformações na história humana.

MARSHALL BERMAN diagnostica a sociedade moderna e sua função social:

Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder,
alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor —
mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos,
tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade anula todas as
fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia:
nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é
uma unidade paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos despeja a todos
num turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e contradição, de
ambigüidade e angústia. Ser moderno é fazer parte de um universo no qual,
como disse Marx, “tudo o que é sólido desmancha no ar”(1986, P. 15).

Dentro de uma sociedade de mudanças e transformações, como já foi mencionado acima, percebo que a
instituição escolar procura, na maioria das vezes, resistir às mudanças necessárias pensado manter sua
estrutura tradicional.

2.1 A ESCOLA ENQUANTO LOCUS DA PESQUISA

Utilizei-me da experiência de docente em uma determinada escola privada de ensino infantil e
fundamental I de Campina Grande, localizada no centro da cidade, que tem cerca de 100 alunos e oferece
funcionamento integral e por turnos, onde ingressei, em 2008, como educador do ensino fundamental I
das disciplinas de História e Geografia, para transformá-la no locus da nossa pesquisa. Tal fato possibilitou
um enfrentamento dos desafios referentes a aprendizagem, principalmente os técnicos, posto que meu
ensino foi voltado para a construção do conhecimento de alunos do ensino fundamental II e médio. Assim,
utilizei-me da própria experiência em sala de aula para compreender e perceber melhor o mundo do aluno.
Pude observar como essa instituição ocupa um espaço na vida das crianças, já que elas o vivenciam mais
que suas próprias residências, seja por falta de tempo dos pais ou outros fatores.

Essa representação da escola como uma segunda morada para as crianças está relacionada a substituição
dos papéis domésticos pela escola e pelos professores e está interligada ao processo de emancipção
feminina cuja transição de tarefas do lar para o ambiente profissional (re)significou a estrutura familiar.
Por consequência, o processo de publicização das mulheres também ocasionou a exposição de suas
crianças.

As escolas são para alguns alunos espaço de enclausuramento, onde ficam expostos aos constantes
olhares dos professores, sendo assim, um depósito substitutivo das famílias. Neste sentido, Marcus
Vinicius da Cunha critica o lugar da escola enquanto o “segundo lar”(2000, p. 450), já que em muitos
momentos a escola usa de saberes científicos que diferem do saber familiar.
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Percebi, então, a necessidade de romper com o distanciamento entre o professor e a criança permitindo o
encontro através do olhar, do sorriso, e até mesmo do abraço para assim apreender sobre as opiniões
espontâneas dos estudantes.

Nessa experiência docente, os alunos me denominaram de “professor” e de “tio”. Paulo Freire questionava
essa aproximação entre o lugar social do professor(a) e do tia(o), expondo que:

O que me parece necessário na tentativa de compreensão crítica do enunciado
professora, sim; tia, não, se não é opor a professora à tia não é também
identificá-las ou reduzir a professora à condição de tia. A professora pode ter
sobrinhos e por isso é tia da mesma forma que qualquer tia pode ensinar, pode
ser professora, por isso, trabalhar com alunos. Isto não significa, porém, que a
tarefa de ensinar transforme a professora em tia de seus alunos da mesma forma
como uma tia qualquer não se converte em professora de seus sobrinhos só por
ser tia deles. Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa
especificidade no seu cumprimento enquanto ser tia é viver uma relação de
parentesco. Ser professora implica assumir uma profissão enquanto não se é tia
por profissão. Se pode ser tio ou tia geograficamente ou afetivamente distante
dos sobrinhos mas não se pode ser autenticamente professora, mesmo num
trabalho a longa distância, “longe” dos alunos.(FREIRE, P.09, 1996)

Essa profissão envolve o comprometimento com o que vamos ensinar aos alunos e ao mesmo tempo
aprender com eles, pois por ser uma profissão como qualquer outra, tem seus direitos e deveres. Partindo
do princípio que Paulo Freire (1996) defende o respeito, e a luta pelos direitos docentes, é
responsabilidade dos professores, o dever de estimular e provocar os alunos na reflexão sobre nossa
sociedade, a partir do pressuposto, é do meu interesse promover uma completa interação do aluno com
seu cotidiano.

Porém, a denominação de “tio” me inquieta porque nota-se a criança enquanto um sujeito que necessita
de atenção e carinho. Ao chamar de “Tio” questiona o próprio lugar do(a) professor(a) enquanto dono do
saber e sujeito sem sentimentos, pois nesse momento a criança vê no(a) professor(a) um vínculo com o
lar materno. Isso permite uma reflexão a partir da necessidade de tornar a sala de aula um espaço mais
acolhedor e atrativo para os estudantes, visto que é atribuição da escola a função de educadora e
formadora do cidadão, incluindo a dimensão afetiva.

Essa experiência com a educação fundamental me permitiu refletir muitas vezes sobre as melhores
estratégias de ensino em sala de aula. Acredito que o livro didático não é a única ferramenta de ensino,
além do mais, muitas vezes a criança não se sente atraída por esse material. Isso faz com que o professor
lance mão de novos caminhos metodológicos, ao notar isso, fiz uso de histórias em quadrinhos, músicas,
filmes, seminários, dinâmicas e outros elementos que possibilitassem uma maior sedução e atração da
atenção dos alunos. Tal fato demonstrou que tanto as crianças menores quanto as maiores são motivadas
por algo que resista a uma escola tradicional, que elabore movimento dentro do espaço estático da sala de
aula. Segundo palavras de Paulo Freire:

Me parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, dizer algo do
momento mesmo em que me preparava para aqui estar hoje; dizer algo do
processo em que me inseri enquanto ia escrevendo este texto que agora
leio, processo que envolvia uma compreensão critica do ato de ler, que não
se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita,
mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do
mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não
possa prescindir da continuidade da leitura daquela. Linguagem e realidade
se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por
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sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o
contexto. (Paulo Freire – A importância do ato de ler. p. 09.)

Deve-se considerar a sala de aula enquanto um espaço de ensino mais atraente e que faça sentido para a
criança estar ali presente, diariamente. O uso das metodologias já citadas resultou numa reflexão sobre a
mídia e a televisão. Acredito que Selva Guimarães Fonseca esteja correta quando afirma que: “Tornou-se
prática recorrente na educação escolar, no ensino e na pesquisa desenvolvidos nas universidades, o uso
de imagens, obras de ficção, artigos de jornais, filmes e programas de TV, no desenvolvimento de vários
temas” (p. 163. 2003).

O uso de novos recursos metodológicos pelo professor torna-se, portanto, uma estrátegia de ensino
necessária ao docente. Mas pensar as ações dos professores como estratégicas é se aproximar das leituras
de Michel de Certeau (1994), na obra A Invenção do Cotidiano, quando esse historiador preocupa-se com
as práticas dos indivíduos no cotidiano. Para esse pensador a estratégia é:

(...) o cálculo das relações de forças que se torna possível a partir do momento
em que um sujeito de querer e poder é isolável de um ambiente. Ela postula um
lugar capaz de ser circunscrito como um próprio e portanto capaz de servir como
base a uma gestão de suas relações com uma exterioridade distinta. ( p.46)

O professor enquanto sujeito de querer e poder estabelece seu planejamento e estratégias metodológicas
de ensino para a sua sala de aula, sua escolhas, pela diversidade de recursos e seus caminhos
metodologicos para o ensino.

O uso desses recursos facilita ao professor o exercício de questionar o modelo de educação bancária.
Paulo Freire destaca que esse modelo de educação tem predominado por ser: “A narração, de que o
educador é o sujeito, conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Mas ainda, a
narração transforma em “vasilhas”, em recipientes a serem “enchidos” pelo educador.” (FREIRE, 1996, p.
34). Na visão desse autor, isso acaba por oprimir o aluno diante do saber disciplinador do educador,
vendo-o como uma tábula rasa, onde o professor irá escrever os conteúdos. Acredito que a educação é o
resultado do encontro de opiniões entre os professores e os alunos, visto que é no espaço disciplinar da
escola que a criança elabora suas ações, suas práticas cotidianas que desafiam a ordem. A criança produz
formas de resistir e de construir a partir da anti-disciplina. Nesse caso, esse enclausuramento não pode
ser visto de maneira tão violenta, pois a escola é também um espaço de afetividades, subjetividades e
construção de novos laços. Isso pode ser bem explicitado na fala de uma de nossas alunas, que define a
escola como um espaço para “encontrar amigos, brincar e sorrir”, já que nem sempre nas suas casas tem
amigos.

Nesse universo contemporâneo, nem a escola, nem o professor é mais o centro do saber, pois, a
construção do saber é o resultado do encontro com o conhecimento prévio dos alunos e a aproximação do
saber do professor, que por fim atua organizando as dificuldades e facilita a construção do conhecimento.
Dessa maneira, o conhecimento é resultado do encontro entre o aluno e o professor.

Sendo assim, a sociedade contemporânea cobra da escola uma reconstrução, ou uma readaptação dessa
instituição para continuar exisitindo, já que a cada ano novos valores atuam no cotidiano. Logo,
necessita-se de uma instituição que possa superar a atual, ainda calcada nos velhos paradigmas da
civilização em crise, que não conseguiu superar os problemas propostos pela modernidade. Essa época se
destaca por ter uma sociedade que se surpreende com os avanços tecnológicos e a comunicação que
cercam as pessoas. Tais contribuições tecnológicas interagem de maneira direta na vida das pessoas,
como no caso dos computadores, telefones e celulares, videos games, internet e tantos outros avanços da
informática. Isso faz com que a criança traga vários conhecimentos prévios que necessitam ser refletidos
no espaço escolar, portanto, cobra-se da instituição escolar uma formação e uma instrução para as
crianças na superação do novo analfabetismo que cerca o homem: o analfabetismo das imagens, da
comunicação e da informação. Sobre isso, Nelson de Luca Prietto destaca que:
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As implicações disso no atual momento histórico são grandes, introduzindo
forçadamente um novo quadro para o sistema educacional. A superação do
analfabetismo da língua ainda é um desafio para muitos países como o Brasil e,
no entanto, um novo desafio já se coloca, sem a possibilidade de se superar a
solução do primeiro. ( PRIETTO, 1996, p. 102)

A escola deve atuar organizando, questionando esse meio que cerca a criança, portanto, esse processo se
destaca por ser uma educação a partir do olhar da criança para a sua sociedade, estimulando-a não
apenas a tentar viver nesse espaço, mas a compreendê-lo, questioná-lo e problematizá-lo. Dessa maneira,
concordo com Ulla Carlssom e Von Feilitzen organizadores do livro: “A criança e a mídia: Imagem,
educação e participação” que trazem à tona a preocupação da Unesco com relação a aproximação da mídia
com a criança, onde é observada a necessidade de ações por parte da escola e da própria sociedade no
desenvolvimento de práticas que possam estimular uma educação através da mídia (2002, p. 10).

2.2 A ESCOLA E A TELEVISÃO

A crise do sistema socialista e a hegemonia capitalista exigiram mudanças nos anos 90, através da
imposição de novos modelos econômicos para o mundo, instaurando uma nova ordem de países na
dominação do globo. A vitória do capitalismo trouxe também mudanças na estrutura dos países, já que
agora exige uma redução do Estado. Por outro lado, impôe o fortalecimento das empresas capitalistas,
consequentemente, conduz a lógica da privatização, do lucro, e da tecnologia. Nessa sociedade capitalista
há como finalidade a supervalorização do consumo. Ulla Carlsson apresenta que:

A década de 90 assistiu a ampla reestruturação de mercados em todo o mundo.
Experienciamos desregulamentações, privatizações, concentração de propriedade,
comercialização e — por fim, mas não menos importante — avanços tecnológicos.
No centro de tudo isso está o processo de globalização. Ou seja, mercados
nacionais estão se tornando cada vez mais integrados em uma única estrutura de
poder global e as fronteiras nacionais estão perdendo seu significado em muitos
aspectos. O processo é particularmente pronunciado no que diz respeito à mídia de
comunicação de massa. A informação flui de forma cada vez mais livre. A “nova
ordem” possibilita que pessoas de todo o mundo compartilhem sons e imagens de
outras partes do mundo. Enquanto isso, os produtos da cultura de massa
produzidos por relativamente poucas corporações de mídia, sediadas basicamente
nos EUA, Europa e Japão, alcançam um número e uma faixa cada vez maior de
consumidores em todo o mundo, como nunca se viu antes.(CARLSSON. 2002, p.
11)

Essa época é marcada por um processo intenso de modernização e industrialização, resultado do
desenvolvimento das diversas mídias. Assim, observa-se um momento constituido por um grande número
de informações e de notícias, seja por meio do rádio, dos jornais escritos, da televisão e através da
tecnologia. Circe Bittencourt afirma que: “À sociedade, cabe a difícil tarefa de ser educada para competir e
viver de acordo com a lógica do mercado, que exige domínio mais amplo do “conhecimento”. (2OO4, p.
101).

A autora anterior se aproxima das contribuições de Bourdieu e Althusser como críticos marxistas que viram
a instituição escolar enquanto reprodutora dos valores burgueses. Contudo, concordamos com Selva
Fonseca ao salientar que o processo de redemocratização também influenciou a escola e as mudanças
curriculares, visto que essa instituição não é apenas um reflexo do funcionamento da economia, da
sociedade e das exigências ideológicas da classe dominante, mas é um local também de trabalho e dentro
dela há lutas de poder, e nesse espaço institucional se produz conhecimentos. (FONSECA, 2003).
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Uma das mudanças inseridas no espaço escolar de grande relevância é a inserção das mídias, embora que
a Escola de Frankfurt, na década de 20 liderada por Marx Horkheimer e Theodor Adorno, tenha elaborado
um olhar criítico à influencia midiatica na sociedade “(...) O cinema e o rádio não têm mais necessidade de
serem empacotados como arte. A verdade de que nada são além de negócios lhe serve de ideologia. Está
deverá legitimar o lixo que produzem de propósito.(...)(ADORNO,HORKHEIMER, 2002, p. 4 - 5)”. Esse
olhar catastrófico lançado por essa linha de pensamento influenciou parte dos teóricos em educação que
passaram a negar a inserção das mídias nas escolas.

Por outro lado, contrário a essa visão maléfica para com as mídias, nos aproximamos de um diálogo com
os Estudos Culturais, linha teórica inglesa que nos anos 70 propôs estudar a cultura como prática
cotidiana, propondo e principalmente acreditando na existência de uma interação entre as mídias e seus
consumidores.

Os Estudos Culturais a partir do interacionismo simbólico propõem uma análise onde percebe como os
consumidores interagem com os bens culturais midiáticos a partir de um lugar de sujeitos ativos na
sociedade contemporânea. Dessa forma percebe-se como é necessário discutir a mídia no cotidiano das
pessoas. Nesse caso, o conceito de “Cultura das Mídias” de Lúcia Santaella ajuda no nosso entendimento
de que as mídías produzem uma cultura atraves de seus discursos, vejamos o seu posicionamento:

Sob esse enfoque, a mais importante questão, que se encerra na relação entre
cultura e comunicação, está no fato de que, por considerar o funcionamento da
cultura como inseparável da comunicação, a semiótica está apta a desempenhar
um papel fundamental no estudo dos meios de comunicação ou aquilo que
preferimos aqui chamar de mídias. Isto é porque a semiotica percebe os
processos comunicativos das mídias também como atividades e processos
culturais que criam seus próprios sistemas modelares secundários, gerando
códigos especificos e signos de estatutos semioticos peculiares, além de
produzirem efeitos de percepção, processos de recepção e comportamentos
sociais que lhe são próprios. (2006, p. 29)

A partir desse lugar de grande relevância social dado a mídia, a instituição escolar na atualidade se vê
obrigada a dialogar com as diferentes mídias que se inserem no seu espaço, seja por meio de jornais,
livros, internet, rádio, inúmeros outros meios que vêm informar as pessoas, seja na escola ou fora dela.
Bittencourt afirma que os atuais métodos de ensino têm de se articular às novas tecnologias para que a
escola possa se identificar com as novas gerações (2004, p. 107). Por isso é necessário refletir sobre o que
é a mídia:

A mídia – ou, se quiserem, o medium – pode ser presencial, com ou sem a
intermediação de microfones, alto-falantes, projetores de transparência etc. Pode
ser, também, representacional, quando falamos de livros, jornais, revistas,
magazines, folhetos, folders, fotografias, filmes, novelas gravadas que se
reprisam e exportam etc; e, finalmente, eletrônica, se dispomos de audiência
simultânea porem dispersa, que se interliga pela instrumentação tecnológica do
rádio, da televisão, da internet. (LAGE, 2002, P. 57)

Na citação acima, Nilson Lage (2002) apresenta a mídia como uma rede ampla de textos, que se
interligam com diversos campos do sentido, sejam visuais e, ou auditivos. Ela está intercalada com a vida
do ser humano desde os primórdios e na atualidade. As mudanças culturais provocadas pelos meios
audiovisuais e pelos computadores estão extremamente presentes, pois estimulam os indivíduos a lerem o
mundo de uma forma diferente.

Tais informações são interessantes, constantes e inquietantes porque atraem um número maior de
assuntos e mostram um leque de possibilidades a serem usadas pelos professores. Dessa forma, os
educadores necessitam intercalar esse universo de conhecimentos com o saber escolar, tornando assim a
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sala de aula um espaço mais atraente para o aluno. Em meio a isso, busca-se construir uma escola que
estimule os indivíduos a ler e compreender, discutindo o mundo que os cercam, já que “posso notar as
horas que o cidadão global passa em frente a televisão, ao lado do rádio, folheando jornais e, cada vez
mais surfando na internet“ (SILVERSTONE, 1999, p. 12-13). Por isso que Nelson de Luca Pretto afirma:

Uma nova escola deverá ser construída para enfrentar os desafios do novo
milênio que se avizinha, mesmo sendo claro que ela não exista isoladamente e,
certamente, não será somente por meio dela que se promoverá a transformação
da sociedade” (PRETTO, 1996, 100) .

Vejo assim, a necessidade da escola discutir o mundo que cerca o aluno. Na sala de aula é perceptivel a
necessidade da música, da televisão, das histórias em quadrinhos, da literatura como caminhos úteis para
o ensino. Esse contato com as diversas mídias trouxe à tona a possibilidade de desenvolver uma pesquisa
que viesse problematizar/questionar a importância desse discurso midiático e a sua necessidade para as
crianças.

No cotidiano da sala de aula que atuei, minha aluna confirmou essa relevância ao afirmar: “professor, falei
para minha médica que suas aulas são as melhores da escola”. Questionando a aluna o porquê dessa
afirmativa, ela justificou: “suas aulas são divertidas, com músicas, com filmes e sempre movimentadas”.
Isso mostra a necessidade de aulas que seduzam os estudantes. Por isso, concordo com Roger Silverstone
(1999) quando ele expressa a necessidade de discurtir a importância do discurso mídiatico em nossa vida.
Pois “não podemos escapar à midia. Ela está presente em todos os aspectos de nossa vida cotidiana”.(p.
09). Logo, devemos refletir sobre essa linguagem midiática que cercam as pessoas.

Dentre tantas mídias, acredito que a mídia televisiva é uma das mais importantes na atualidade, pois
mesmo com a propagação do computador e da internet, a televisão ainda exerce forte influência no
cotidiano. Por isso que Giovanni Satorni afirma:

É em consideração deste fenômeno que no nosso livro focalizamos a questão da
televisão, construíndo como tese de fundo a afirmação de que o video está
transformando o homem sapiens produzido pela cultura escrita em um homo
videns no qual a palavra vem sendo destronada pela imagem. (2001, p. 08)

Segundo Giovanni Satorni (2001) a televisão revolucionou a sociedade humana, esse bem cultural
modifica a valorização do texto escrito pelo texto não verbal. Logo, a partir dela a imagem ganha sentido e
vida. A relevância da televisão está ligada a sua capacidade de intercalar as imagens aos textos verbais,
promovendo uma união que revolucionou os meios de comunicação. Contudo, observa-se uma crítica de
uma grande maioria das pessoas à televisão que pode ser visualizada nas diversas músicas que compõem
a sociedade. Para destacar, podemos trazer um trecho da música “Televisão” da banda Titãs :

Composição: Marcelo Fromes / Tony Belotto / Arnaldo Antunes A Televisão
Me deixou burro
Muito burro demais
Oi! Oi! Oi!
Agora todas coisas
Que eu penso
Me parecem iguais
Oi! Oi! Oi!...

Na música acima, ve-se a crítica à televisão enquanto um meio de controlar e “enburrecer” a sociedade.
Tais discursos críticos contra a mídia televisiva têm justificativa, pois a força desse discurso midiático se
encontra associada às armas do poder governante. Contudo, não pode-se abominar a televisão visto que
ela é um bem cultural presente no cotidiano da sociedade e que lança um número de infomações e leituras
diversas, tornando-se necessário refletir sobre seus usos e o consumo que a população faz dela. A mídia
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televisiva não vem destruir essa humanidade, vêm exigir a adaptação de individuos mais capazes de
interagir com diversos textos.

Com relação à nova tecnologia de comunicação, cada um deles parece estar
tentando ficar à frente do outro. Talvez por isso seja difícil para os mais velhos,
hoje, e especialmente para os burocratas políticos, compreender que eles não
podem impor decisões permanentes à nova geração (os jovens de hoje!) no que
diz respeito àquilo que eles verão na TV, ou à forma como usarão a Internet ou a
qualquer nova tecnologia de comunicação disponível no futuro.
(YUSHKIAVITSHUS, 2002, p. 16)

O diretor da Unesco demonstrou na citação acima uma grande preocupação com relação aquilo que está
sendo veiculado para a criança, ele mostra também como o infante está exposto a um número de
informações sem controle. Nessa mesma linha de pensamento, Giovanni Satorni (2001) mostra que esse
universo da imagem e do poder simbólico da televisão vai influenciar a chamada Geração Televisão.
Criando um homem que não lê, “um viciado na vida dos videogames”.(SATORNI, 2001) É certo que a
televisão revoluciona as formas do homem observar seu meio. Entretanto, não é correto afirmar que a
televisão vai provocar a criação desse “moloide” assim como afirma o autor anteriormente. Pois, a mídia
televisiva é também um caminho de discussão e questionamento. Logo, é necessário fazer uso desse meio
para discutir e questionar a sociedade. Ela é um aparelho presente em quase 100% dos domicílios. Assim,
a escola não pode isolar os alunos da mídia televisiva, pois em seus lares as crianças e os jovens estão
interagindo com esse bem cultural. Portanto, cabe a escola atuar como um mediador entre aquilo que a
televisão apresenta a criança, possibiliando assim uma reflexão do aluno sobre o que está sendo veiculado
pela tv.

É sabido que algumas escolas já utilizam a televisão, mas ficam limitadas a exibições de filmes,
documentários, musicais, entre outros gêrenos discursivos. Dessa maneira, é necessário observar a
grande utilidade que esse bem tem para a escola. Isso ficou muito evidente em minha pesquisa, onde
observo que a presença da televisão no espaço escolar é forte, mas é ainda necessário problematizar como
esse aparelho tem sido consumido.

Um dos exemplos que observei foi no ano de 2009: a morte do cantor Michel Jackson, “vitima de overdose
de remédios”. A mídia televisiva bombardeou os telespectadores com notícias sobre ele. Em meio a isso,
os alunos também foram bombardeados pelas informações E muitos deles passaram a ser ouvintes das
músicas desse compositor. Por meio de uma seleção de vídeos oferecida pelo mercado midiático, as
crianças consumiram esta mídia pelo desejo de lazer e diversão. E muitos talvez não tivessem a
compreensão simbólica do que esse cantor representou para a história mundial da mídia e da música, mas
demonstravam uma forte atração pelos vídeos clipes. Isso ficou expresso na necessidade que as crianças
tinham em afirmar que choraram com a morte de Michel Jackson, que ficaram tristes e que eram fãs dele.

Isso inquietou-me e me fez refletir sobre como a mídia tem exercido forte influência sobre eles. A
influência midiática nesse momento histórico permitiu-nos mostrar a forte relação entre a tv e as
crianças.Diante desse estado de sedução infantil por aqueles vídeos me senti motivado a investigar em
sala de aula sobre esse compositor e suas músicas, usando estrategicamente a mídia como um espaço de
discussão, como recurso pedagógico.

Contudo, com o passar do tempo a escola viu-se na necessidade de proibir essas práticas de consumo da
televisão, já que a mesma identificou um excesso da exibição dos videos de Michel Jackson. Nesse
momento, a escola usa de seu poder disciplinar para definir os conteúdos “importantes” para serem
discutidos em sala de aula. Um exemplo claro de que a escola não está antenada com a necessidade de
falar sobre o que cerca o aluno, nem mesmo perceber importantes elementos a refletir na sociedade.

Assim como Lúcia Santaella(1996) já destacou em momentos anteriores, que as mídias produzem sua
regras, valores próprios ou seja produzem sua cultura, devemos destacar que elas investem em um
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conjunto de políticas identitárias. Logo, os discursos midiaticos (re) elaboram um conjunto de valores que
podem ser consumidos pelos diversos leitores das mídias. Sendo assim, a mídia resignifica o lugar do herói
para incorporar os diversos gêneros midiáticos, dessa forma personagens em novelas, miniséries,
desenhos animados, cantores, filmes são construidos pela figura do herói.

O herói, por conseguinte, e o homem ou mulher que conseguiu vencer suas
limitações históricas pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas,
humanas. As visões, idéias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das
fontes primárias da vida e do pensamento humanos. Eis por que falam com
eloqüência, não da sociedade e da psique atuais,em estado de desintegração,
mas da fonte inesgotável por intermédio da qual a sociedade renasce.
(CAMPBELL, 1949, p.13)

Os heróis são figuras que foram criadas desde os primeiros tempos da humanidade, que através dos mitos
narravam histórias que visavam a superação humana, o aprendizado e a vitória. Histórias que narravam a
relação com o divino e o mitico.(CAMPBELL, 1949). Apesar dessas histórias terem sua origem na
Antiguidade elas não deixaram de ser (re)significadas na contemporaneidade, dessa forma os ícones
atuais também são heroicizados, sendo assim, Michel Jackson teve sua imagem heroicizada pelas mídias.
Além do mais, hoje esses ícones acabam sendo elementos de consumos, peças de sedução para as mídias.

Esse é um dos exemplos de momentos em que a escola deveria usar o que a mídia estava lançando para
questionar os alunos sobre a importância desse conteúdo, no caso em tela, do cantor Michel Jackon.
Contudo, o olhar tradicional da escola faz a mesma negar e não pensar em discutir o que está sendo
emitido pela tv.

Em meio a esses programas e personagens veiculados pelos discursos midiáticos, as pesquisadoras Rita
Migliora e Josy Fischberg (2008, p. 137) se destacam através de um trabalho para a UNESCO realizado em
23 países, com mais de 5.000 estudantes com cerca de 12 anos, que as crianças passavam uma média de
três horas diárias assistindo televisão.

Planeta terra. Final do século XX. Um único estudante coloca-se na frente de um
tanque de guerra, numa manifestação no centro de Pequim. O mundo inteiro vê.
Uma bomba explode na Galleria degli Uffizi em Firenze. O mundo inteiro ouve.
Indíos guaranis, no Brasil, ameaçam suicídio coletivo caso sejam obrigados a
deixar suas terras. O mundo todo exclama.(...)Tudo mostrado e visto, em quase
todo o planeta, quase que ao mesmo tempo. (PRETTO, 1996, P. 27)

A escola tem que dialogar com a força simbólica da linguagem midiática, reconhecendo-a como mais um
espaço formativo para as crianças e os jovens na atualidade contribuindo para desenvolver a consciência
de leitores críticos, tornando-se sujeitos capazes de discutir aquilo que está sendo exposto, propagado e
televisionado para nós. Logo me interessei em observar como a criança iria fazer uso dos programas
televisivos infantis, uma vez que discordo do olhar catastrófico sobre a mídia televisiva que defende a
estagnação cultural e que a televisão pode ser um meio que irá controlar, estagnar a mente humana.

Sendo assim, acredito que a partir do interacionismo simbólico ( SANTAELA, 1996) a criança seleciona
aquilo que lhe interessa. observando a intensidade do diálogo entre a criança e a mídia na cena
contemporânea, escolhi estudar uma mídia especifica, a televisão e a sua linguagem, com o interesse de
perceber como as crianças fazem uso desse bem cultural. Darei destaque nesse trabalho para o programa
televisivo “O Sitio do Pica-Pau Amarelo”, dando ênfase aos personagens infantis e aos idosos.

Assim, nossa pesquisa se aproxima do trabalho de Rosália Duarte (2008), intitulado: A televisão pelo olhar
das Crianças. A abordagem dessa autora destaca-se por estudar como a criança se relaciona com a
televisão de maneira mais ampla:
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(…) Neste estudo, buscamos identificar nos desenhos das crianças que
participaram da pesquisa pistas sobre as fontes de mediação da teve: se sozinho
ou acompanhado – de adulto ou de outra criança; local onde vêem teve na casa –
sala de estar, quarto ou outro ambiente, espaço ocupado pela teve no ambiente
domestico, e nos textos que elas escrevem, buscamos pistas sobre o papel
desenpenhado pela escola e pela família da opinião sobre o que vêem na tevê.
(DUARTE, 2008, P. 20)

Já Maria Inês Ghilardi e Valdir Heitor Barzotto (2002) em seu trabalho Nas Telas da Mídia apresentam um
estudo que percorrem diversas mídias desde as impressas como jornais e revistas, a textos mais teóricos
sobre os textos midiáticos. Dessa maneira, é possível selecionar uma dessas diversas linguagens
midiáticas e pesquisar seus discursos e as representações que tais textos lançam aos seus leitores e
consumidores.

Em meio a isso temos o exemplo da pesquisa de Marisa Vorraber Costa (2000) intitulada Mídia, magistério
e política cultural. Nessa pesquisa citada anteriormente Costa (2000) demonstra uma preocupação em
refletir como a mídia fabrica identidades sociais, especialmente como o texto midiático elabora a imagem
do profissional do magistério. O elemento interessante dessa pesquisa é que a autora centra seu olhar no
estudo da revista Nova Escola. Considero esse trabalho importante pela possibilidade de pensar a mídia na
Educação com o objetivo de estudá-la, pois assim como Ghilardi e Barzotto (2002), Costa (2000)
apresentam como um universo de possibilidades no estudo da mídia. Isso se justifica pelos vários textos
midiáticos e as relações específicas que são construídas com cada um. Nossa proposta se aproxima do
trabalho acima citado por fazer uso de um mesmo canal, a televisão, mas tem um olhar mais direcionado
para um programa televisivo infantil, “O Sitio do Pica-Pau Amarelo”. Assim, pretende-se refletir como as
crianças assistem ao programa, que personagens seduzem a sua atenção e que personagens são
invisibilizados por elas.

Dessa maneira, estive observando o uso que os indivíduos vão fazer da televisão e em especial de um
programa televisivo. Para isso será útil dialogar com o historiador Michel de Certeau, já que o mesmo em
sua obra A invenção do Cotidiano(1994), investiga sobre as práticas cotidianas dos homens simples. Sobre
o consumo: “está é astuciosa, é dispersa, mas ao mesmo tempo ela se insinua ambiguamente, silenciosa e
quase invisível, pois não se faz notar com produtos próprios impostos por uma ordem econômica
dominante.”(p. 39) . Assim, acredito que cada criança pode usar a televisão a partir de seus interesses.
Dessa maneira, passo a perceber os usos que cada indivíduo podem fazer da televisão e dos programas
televisivos. Faço uso do conceito de apropriação de Certeau, para compreender como cada aluno pode ler
o Sitio do Pica pau Amarelo (2001) partindo do seu cotidiano, pois nem sempre os leitores vão aproveitar
a mídia da maneira que os poderes institucionais estabelecem. Assim, deve-se ver os infantes enquanto
sujeitos que têm interesses, que são seduzidos pelo que lhe interessam e que produzem sentidos nas
trocas cotidianas, reconhecendo o seu protagonismo.
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