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RESUMO: A discussão sobre a presença da mídia no contexto escolar na atualidade tem sido 
alvo de constantes discussões por educadores diversos que abordam o assunto. A necessidade 
de mudanças em sala de aula tem sido exposta pelos veículos de comunicação com uma 
constante crítica ao uso de celulares e tablets com seus variados recursos e a forma como os 
mesmos têm sido utilizados durante as aulas e, à presença do professor. Articulamos neste 
artigo uma compreensão sobre como o docente de artes entende a relação entre o uso da mídia 
e a formação escolar de seus alunos, investigando como o círculo midiático é articulado entre 
outros suportes pedagógicos, considerando que os recursos para aprendizagem, incluindo as 
mídias, devem ser analisados a partir da relação que estabelecem com a prática pedagógica, 
contribuindo ou não com a formação do sujeito  no contexto escolar. Com este objetivo, 
observamos  como o  docente  de  artes  utiliza  e  enxerga  o  enredo  midiático  no  processo 
educacional do adolescente, através de uma pesquisa de caráter exploratório, com a aplicação 
de questionários com questões semiestruturadas, como instrumento para a coleta de dados. 
Os resultados da pesquisa apontaram para uma definição de perfil do grupo de adolescentes 
pesquisados, considerando seus valores culturais, sociais e comportamentais, bem como, as 
relações do universo midiático no convívio educacional e na constituição do sujeito.
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Introdução

Os  estudos  relacionados  ao  universo  midiático  no  contexto  escolar  vêm  sendo 

discutidos por estudiosos, tais como, Belloni (2010), Fischer (1993), Labrunie (2004), Teruya 

(2009), Zancheta Jr. (2008), entre outros, enfocando diferentes vertentes que se estendem nos 

enredos midiáticos junto a fundamentos escolares mais específicos. 
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O presente artigo traz um recorte da minha dissertação A mídia e o adolescente no 

contexto escolar,  pesquisa que teve como objetivo entender como o sujeito (adolescente) 

compreende a relação midiática em seu contexto escolar  e compreender como o docente 

entende a relação entre mídia e formação escolar dos alunos, investigando como algumas 

ferramentas midiáticas são articuladas dentre os tradicionais métodos de aprendizagem. Como 

essência teórica deste artigo, fundamentamos em Laurence Bardin, Maria L. Belloni, Maria de 

Lourdes Coelho, Rosa M. B. Fischer, Maria G. L. Labrunie, Tania M. E. Porto, Maria da 

graça J. Setton, Tereza K. Teruya, Juvenal Zancheta Junior, que contribuíram para a discussão 

das  questões  abordadas,  assim  como  um  melhor  direcionamento  e  visão  das  funções 

midiáticas inseridas nos espaços escolares.

Este artigo tem a finalidade de demonstrar a visão do docente em artes, em escolas 

de uma cidade média no interior do estado de São Paulo, sobre relação da mídia no contexto 

escolar do adolescente, relacionando se e como, este docente percebe a dispersão da atenção 

do aluno durante as suas aulas, e no caso, observar até que ponto a mídia pode influenciar no 

contexto escolar.

Portanto,  ao  problematizarmos  buscamos  informações  referentes  à  visão  desses 

docentes sobre o assunto mídia-educação, para elucidar com maior precisão como esta relação 

permeia  a  formação  do  adolescente  e  como  a  mesma  ocorre  no  âmbito  educacional, 

articulando, como este professor vê, entende e articula o contexto midiático no espaço escolar. 

A metodologia utilizada foi a Análise de Conteúdo (Bardin, 1977) dentro de uma 

pesquisa qualitativa,  baseada em dados de pesquisas primária e secundária,  formando um 

acervo de informações contributivas e relevantes para a analise dos dados coletados, com o 

suporte de teorias que deram fundamentos ao mesmo.  

Bardin  (1977)  afirma  que  não  existe  algo  pronto,  uma  fórmula  em  análise  de 

conteúdo adequada para cada área ou objetivos almejados, sendo reinventada a todo instante, 

exceto para utilizações simples e generalizadas, como por exemplo, o ato de decodificar as 

respostas de perguntas abertas, sendo este conteúdo avaliado de maneira mais precisa, por 



temas. Em suas definições, a autora entende que a análise do conteúdo é bem mais do que o 

simples resultado demonstra; é uma visão e interpretação do que aquele resultado lhe apontou, 

é o entendimento sobre aquela palavra (ou dado), a interpretação que se faz sobre determinado 

conteúdo, levando em consideração os aspectos que estão por trás daquela resposta, “(...) a 

análise de conteúdo é uma busca de outras realidades através das mensagens”.  

Portanto, a pesquisa qualitativa foi  essencial neste trabalho, qualificando todos os 

conteúdos a serem abordados, não só dos questionamentos, mas principalmente, a partir das 

pesquisas bibliográficas em educação e meios eletrônicos especializados. 

Desta forma, ressaltamos ainda, que este mesmo método de pesquisa contribui para 

uma  análise  precisa  em  relação  às  respostas  indicadas  pelos  docentes  em  artes.  Assim, 

realizamos uma pesquisa de campo em uma cidade do interior de São Paulo, na região de 

Araraquara, cuja população é de aproximadamente 60.000 habitantes.

Optamos por aplicar o questionário no docente de artes da Escola A, que é uma 

Escola Técnica Estadual  que oferece o Ensino Médio, na qual  os alunos passam por um 

processo seletivo (avaliação escrita) de ingresso. Decidimos escolher esta escola por ter um 

refinamento maior na sua proposta educacional, propondo um ensino mais rígido e específico 

em relação às demais e pelo pesquisador lecionar na mesma. Também escolhemos o docente 

em artes da Escola B, uma escola pública dessa cidade do interior de São Paulo, que também 

oferece o Ensino Médio, mas não precisa de processo seletivo para ingressar nela e utiliza o 

método tradicional de ensino.

Resolvemos  questionar  professores  de  artes  de  ambas as  escolas,  por  ser  uma 

disciplina mais próxima da utilização de recursos midiáticos. A pesquisa foi realizada com os 

docentes nos meses de agosto e setembro de 2013, havendo assim, uma melhor visão sobre a 

inserção da mídia no contexto escolar, com observações que indicam tal relação. 

A seguir, apresentamos as análises referentes à visão do docente em artes frente ao 

contexto midiático, proporcionando um entrelaçamento do teórico confinante ao pensamento 

dos docentes questionados.



A visão do docente em artes sobre a influência que a mídia exerce no jovem

Ao serem arguidos: Você (docente) acredita que a mídia exerça influência sobre o 

jovem, no seu rendimento e na sua formação escolar? Justifique.

Docente em Artes – Escola A -  Sim. De certa maneira, esta influência “negativa”  

ou “positiva” altera o modo de pensar, agir, de se relacionar e até mesmo, na maneira com  

que nos comportamos e com a formação recebida na escola,  há o contraponto do que é  

correto ou o que é “moda”.

Observa-se  que  este  docente  relata  a  questão  midiática  como  uma  forma  de 

modismo, relatando também que a mídia exerce funções positivas e negativas para o jovem.

Teruya  (2009)  embasa  esse  pensamento  como resposta  ao  dialogar  com Coelho 

(2002) referindo-se à mídia como uma narrativa que transmite sentido à cultura de consumo, 

não diferenciando até que ponto o poder de persuasão chega em imagens que distorcem o 

comportamento destes sujeitos.  

Ainda de acordo com Teruya (2009, p. 159) essa reflexão articula “[...] no espaço 

escolar  as  investigações  sobre  as  mediações  culturais  na  mídia  devem-se  considerar  as 

práticas sociais do sujeito como uma mediação relevante para se pensar a mediação escolar 

que atua entre o espaço da produção e o da recepção”. 

Desta forma, não podemos nos esquivar da questão de que a mídia pode sim, exercer 

uma função  de recepção  e  participação  no  espaço  de produção do  sujeito  adolescente  e 

futuramente em sua fase adulta. 

Docente  em  Artes  –  Escola  B  -  Acredito  que  algumas  tecnologias  trouxeram 

melhorias  para  o  ensino,  mas  os  educandos  passaram  a  utilizar  algumas  de  maneira  

incorreta, dispersavam a sala de aula, tornando-se cada vez mais solitários em seus mundos 

tecnológicos.

Analisamos  aspectos  interessantes  que  o  docente  relata.  Ele  argumenta  que  os 

recursos tecnológicos proporcionaram melhorias para o ensino e aprendizagem, mas que os 



estudantes se tornaram mais dispersivos no contexto escolar, relacionando com o fato de que 

muitos deles se fecham em seu universo midiático, isolando-se do contato com os demais 

alunos, professor, enfim com a vida diária que o rodeia.  

Fischer  (1993)  e  Labrunie  (2004)  enfatizam,  que  o  universo  midiático  permite 

questões mitológicas para o público adolescente, questões estas em que muitos adolescentes 

se encontram, se identificam, utilizando-se do profundo círculo tecnológico. 

As funções midiáticas propostas pelos docentes em artes

Ao serem arguidos: Você propõe funções midiáticas (Filmes, Telejornais, Seriados, 

Vídeo aulas, Pesquisas na Internet) que possam servir de auxílio no contexto educacional? Se 

sim, quais e por quê? 

Docente em Artes – Escola A - Ás vezes. Ainda sou fã dos livros, e tento passar isso 

aos alunos de maneira natural, mas utilizo as pesquisas na internet, muitas vezes direcionada 

(passo o site aos alunos). 

Observamos neste aspecto levantado pelo docente que ele relata que prefere indicar 

livros, referindo-se ao objeto físico, no entanto os livros, também fazem parte do contexto 

midiático, não eletrônico, mas não deixa de ser uma mídia, assim como a revista e o jornal. 

Porém, o livro respalda o docente com uma credibilidade maior, uma confiança transmitida 

através das raízes pedagógicas. Mas é interessante esta observação, porque ele ressalta o livro 

como se o mesmo não fizesse parte da narrativa midiática. O mundo da pobreza cultural e 

material que ocultamente este docente se refere, com o qual os adolescentes convivem, pode 

ser um fator preponderante para o seu desempenho positivo ou negativo, no que corresponde 

ao seu processo de formação escolar. 

Por exemplo, a falta de conhecimento e leitura de qualquer obra impressa demonstra 

a pequena dimensão da escolarização e sentido de vida futura destes adolescentes, importando 

em uma exclusão natural  do mundo da cultura escrita,  privilegiada e obtida por meio do 



desenvolvimento do currículo escolar.  Mas, por outro lado, esses adolescentes têm acesso 

incondicional às mídias de massa (televisão, rádio, internet), não tendo nenhum controle ou 

orientação referente aos conteúdos transmitidos e às várias programações que veem, ouvem e 

utilizam. Sua dimensão cultural é constituída, principalmente, por essas relações midiáticas 

vividas  numa  conjunção  de  violência,  desventura,  demonstrando  muitas  vezes  uma 

desagregação sociocultural (BELLONI, 2010). 

Docente  em Artes  –  Escola  B  -  Acredito  que  sim,  desde  que  o  aluno  consiga 

diferenciar o que realmente é producente na sua formação escolar e o que é dispersivo para 

sua formação.

O  docente  da  Escola  B  acredita  que  o  enredo  midiático  é  importante  como 

complementação  do  conteúdo  e  como forma  de  chamar  a atenção  dos  alunos,  tornar  o 

conteúdo mais atrativo, muito embora ele relate que deve haver um discernimento para a 

utilização  da mídia  no  espaço escolar  de maneira  adequada,  e  não como uma forma de 

dispersão como alguns alunos vêm demonstrando. 

Belloni (2010) e Silva (2011) apontam que vários recursos midiáticos são atribuídos 

através da nomenclatura TICs, como forma dos docentes utilizarem os recursos midiáticos no 

âmbito  escolar.  Porém,  tal  perspectiva  deveria  ter  sido  inserida  no  currículo  formal  do 

docente,  desde a sua formação inicial,  para  que este  pudesse saber  como se portar  e  se 

apropriar dessas ferramentas pedagógicas.

Será que este docente consegue ter uma boa compreensão sobre o círculo midiático e 

suas funções no enredo escolar? O docente da Escola A, até apontou uma melhor conduta 

sobre o vínculo midiático, demonstrando compreender um pouco mais sobre o assunto, mas 

em determinados aspectos, também se encontra confuso, desorientado, assim como o docente 

da Escola B. 

E importante salientar neste momento a visão de Zancheta Jr. (2008) ao relatar uma 

proposta  do  Núcleo  de  Comunicação  e  Educação  da  ECA/USP,  sobre  as  relações  da 

comunicação  e  educação,  correspondendo  a  mediação  entre  os  alunos  e  os  meios  de 



comunicação,  a  função  do  educomunicador.  Neste  aspecto,  investe-se  então,  no  campo 

referente  ao  uso  dos  meios  de  comunicação  como função  de produção  e  articulação  da 

informação  pelos  estudantes,  fazendo  deste  ato  um meio  de  expressão,  compreensão  do 

círculo midiático e conexão social. “A proposta educomunicativa sugere, por exemplo, que a 

apropriação do rádio e da televisão (criando-se redes alternativas de produção midiática) pode 

constituir  um instrumento  de  agregação,  de  politização  e  de  autoafirmação  comunitária” 

(ZANCHETA JR, 2008, p. 146).

Desta forma, notamos uma concordância entre o pensamento de Zancheta Jr. (2008) 

e o de Santana e Mercado (2011, p. 275) que relatam a função da mídia como forma de poder 

e  discussão nas  escolas,  evidenciando que o  contexto midiático  não seja  ignorado  pelos 

docentes, afim de “[...]  contribuir para ajudar os alunos a discernir entre o mundo no qual 

estão inseridos e o mundo que a mídia deseja que seja visto, revelado, percebido, reafirmando 

a importância da formação continuada e do aperfeiçoamento docente”.

A percepção do docente em artes perante a dispersão do aluno ao contexto midiático

Ao serem arguidos: Você percebe a dispersão de atenção do aluno devido à inserção 

da mídia no contexto escolar? Como?

Docente em Artes – Escola A - Não. Eles são “antenados” e isso faz com que “eu”  

pareça meio atrasada diante deles. A dispersão aparece quando há um uso não programado 

dessa mídia no contexto escolar.

Este docente se sente “atrasado” com relação a atualização e utilização do professor 

dos possíveis recursos midiáticos, e também, em relação aos seus alunos. O mesmo ainda 

relata que ocorre a dispersão dos alunos quando eles utilizam uma mídia não programada pelo 

docente,  como  no  caso  de  celulares,  tablets e  etc.  Observa-se  que  talvez  falte  um 

acompanhamento ou capacitação para que ele interaja com as demais narrativas midiáticas em 

sala de aula.



Rosa e Paniago (2011) e Fischer (1993) relacionam que o contexto midiático oferece 

e instiga certas ideologias e comportamentos para o público adolescente. Considerando que 

estas ideologias e comportamentos incutidos neles através da mídia,  podem muitas vezes 

dispersar a atenção do aluno durante o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. 

Docente em Artes – Escola B -  Muito. Acabam criando um mundo de amizades 

virtuais que no momento parecem melhores que o seu dia a dia e passam a deixar de lado o  

real, que seria tão necessário para a sua formação.

O docente destaca esta dispersão como saída indutiva do mundo real. Os estudantes 

adolescentes naufragam em um mundo paralelo, com o celular, tablet e etc., transitando sem 

medo pelo mundo virtual, em sites, redes sociais,  blogs e outros contextos que tiram a sua 

atenção do foco apresentado em sala de aula.  

Para Teruya (2009, p. 158) isto ocorre porque “a recepção dos produtos da mídia 

varia de acordo com as categorias de percepção do indivíduo em sua singularidade”. Ou seja, 

este foi um modo que os alunos da referida escola encontraram para se refugiar do ambiente 

que a sala de aula lhes proporcionava. Os próprios docentes diagnosticaram este aspecto como 

sendo um dos fatores que causa a dispersão em sala de aula.

A percepção do docente em artes sobre a influência da mídia na escola

Ao serem arguidos: Como você percebe a influência da mídia na escola?

Docente em Artes – Escola A - Comportamento/atitude dos alunos.

Este docente apresenta uma resposta com pouca precisão nas informações, ele se 

refere ao comportamento, mas não comenta sobre em quais condições e circunstâncias este 

comportamento ou atitude é modificado. Então, buscamos palavras de Teruya (2009, p. 158) 

como um ponto de partida no quesito desta mediação entre mídia-educação, “o processo de 

mediação não ocorre  naturalmente,  por  isso,  na prática  docente  é preciso  potencializar  e 



desenvolver as mediações para trabalhar a recepção crítica e interpretar as contradições da 

narrativa midiática”.

Articulamos com esta teoria durante a reflexão sobre esta resposta, porque talvez 

falte um suporte ou orientação para que os docentes possam compreender de maneira comum 

e única em que consiste a influência da mídia no círculo educacional de seus alunos. 

Docente em Artes – Escola B - Ela é um fator fundamental na vida da sociedade. 

Percebemos que a resposta não atende diretamente a pergunta. O docente afirma que 

a mídia influencia em um contexto global da sociedade, mas não responde de maneira direta a 

influência da mídia no espaço escolar, eximindo-se de aprofundar-se em um conhecimento 

que claramente ainda não adquiriu e, em um ponto de vista que ainda não tem formado.

Deste modo, fica evidente a falta investimento em educação no que se refere aos 

fundamentos que promovem a pedagogia midiática, sua utilização e vivência experimental do 

docente, para que a aprendizagem e o conhecimento se concretizem favoravelmente.

A identificação do docente em artes sobre o aluno ou personagem em sala de aula

Ao serem arguidos: Você consegue identificar até que ponto entra em sala de aula, o 

personagem (filme, seriado, novela) ou o aluno?

Docente  em Artes  –  Escola  A  -  Ás  vezes.  Como não  reconheço  alguns  destes 

“personagens” (não tenho contato com tal filme, tal seriado...), às vezes tenho dificuldade de  

identificá-los no aluno.

O docente se demonstra confuso a respeito da identificação da personalidade real do 

aluno com algum personagem fictício, apresentado pelo círculo midiático, mas ele relata que 

se vê confuso, por não saber reconhecer tais comportamentos, ou seja, porque sua atividade 

não permite entreter-se com filmes, seriados, ou outros, seja por tempo ou falta de interesse 

no assunto.



Percebemos que Fischer  (2012,  p.  119)  poderia  complementar  a resposta  acima, 

quando relaciona os diferentes gêneros que estes programas vinculam com seus personagens, 

como “[...] variadas técnicas de exposição dos indivíduos; as correlatas inclusões, exclusões e 

atenção/desatenção às diferenças; modos de transformar vidas em espetáculo; as estratégias de 

confirmar a TV como locus pedagógico através das diferentes técnicas de falar ao sujeito”. 

Lopes  et.  al.  (2002)  e  Porto  (2000)  reforçam  também a  resposta  do  docente, 

articulando contextos que o conteúdo televisivo incute,  modelos comportamentais para os 

receptores,  influindo  principalmente,  nos  parâmetros  de  vestimenta,  linguagens, 

comportamentos, etc. Para Teruya (2009, p. 158)  “na sociedade contemporânea, a televisão 

faz o telespectador se reconhecer na existência do outro. Ao se identificar com o discurso da 

mídia, o receptor atribui um sentido ao seu modo de viver e a sua condição social, como uma 

coisa natural”.

Desta forma, ressaltamos aqui a visão de Fischer (1993) que afirma, que devemos 

sim investir  na educação dos telespectadores,  oferecendo-lhes fundamentos que permitam 

maior poder de filtro e de assimilação ou não, com relação aos conteúdos recebidos por esse 

tipo de mídia, em outras palavras, fazer ultrapassar os parâmetros da simples recepção do 

conteúdo televisivo. 

Docente  em Artes  –  Escola  B -  Com alguma dificuldade se consegue às  vezes 

diferenciar o personagem do aluno, mas isso não por influência da mídia, mas por não serem 

fatores da realidade de cada um que muitas vezes eles tentam esconder. 

O  docente  relata  que  possui  alguma  dificuldade  na  identificação  da  relação 

comportamental entre o personagem e o aluno, mas que não apresenta influência da mídia e 

sim, fatores da realidade que cada adolescente vivencia. A resposta do docente em artes da 

Escola B ficou um pouco controversa e aparentou que o mesmo não compreendeu a pergunta. 



A utilização  dos  recursos  midiáticos  pelo  docente  em artes  como uma chamada  de 

atenção.

Ao serem arguidos: Você  identifica  se  os  alunos  prestam mais  atenção  na aula 

quando são utilizados qualquer recurso midiático?

Docente em Artes – Escola A - Nem sempre. O recurso, quando utilizado em aula,  

não traz consigo a informação “expressiva” do professor e do aluno. O contato, o olhar,  

ainda é o ponto chave para a aprendizagem, assim penso.

Observamos um aspecto importante  que este docente destacou,  ele relata que os 

recursos midiáticos não podem substituir funções atribuídas ao docente enquanto ser humano, 

de levar o aluno para outro campo de conhecimento, do pensamento, da imaginação, reflexão, 

acrescentando ainda que o professor se demonstra mais expressivo no contato pessoal perante 

os alunos, já a mídia possui recursos para a chamada de atenção dos alunos, mas de forma 

diferente daqueles que o professor pode oferecer. 

Vemos a  resposta  obtida  com bastante  proximidade do pensamento  de Labrunie 

(2004), quando comenta que quando o professor entra em sala de aula, ele é responsável por 

direcionar os alunos para outro patamar que se sobressaia ao ambiente presencial. Ele deve 

transportar  o  pensamento  de  seus  alunos  para  uma  dimensão  conjunta  ao  que  ele  esta 

explanando sobre a disciplina em estudo.

Docente em Artes – Escola B - Ás vezes, mas não por muito espaço de tempo.

Veja  que este  docente  ressalta  que,  ás  vezes,  os  recursos  midiáticos  prendem a 

atenção, mas que nem sempre estes recursos conseguem cativar por muito tempo a atenção 

dos adolescentes.

Para Setton (2004), o docente deve procurar uma aproximação com a linguagem do 

adolescente, sendo este público uma geração que se agregou rapidamente à cultura midiática. 

Entendemos então que, o professor/educador deve utilizar os recursos midiáticos com cautela, 

colocando os adolescentes para compreender o outro lado midiático, o lado do aprendizado e 



do conhecimento, e não como uma forma de fugir do ambiente escolar, como se a mídia não 

fosse uma ferramenta complementar no processo de ensino-aprendizagem.

Trata-se de investir também, na formação dos professores para que estes, utilizem a 

tecnologia de informação no contexto escolar de maneira adequada e não como uma opção 

para suprir o tempo ocioso ou variar a atividade em sala de aula. Os docentes precisam ainda 

aprender a direcioná-la corretamente para seus alunos, como utilizá-la e como disponibilizá-

la, para que haja uma melhor relação entre aprendizagem e conhecimento.

 Zancheta Jr.  (2008),  ainda complementa a nossa reflexão, enfatizando que deve 

haver uma preparação dos materiais didáticos em meio digital, disponibilizados para alunos e 

professores, referenciado em compassos que forneçam diferentes suportes, não somente com 

o  intuito  de  articular  as  linguagens  e  os  conteúdos,  mas  de  enfatizar  sua  origem,  seus 

contextos  e  modos  de  produção  e  circulação.  Nesta  perspectiva,  deve-se  pontuar  a 

importância de ambos (educação e mídia) e deixar visível ao adolescente as suas distinções, 

relações e compreensão da sua importância na formação do sujeito no atual contexto escolar. 

Considerações finais

Com a realização desta pesquisa, podemos relatar algumas diretrizes que norteiam o 

nosso entendimento em relação a visão do docente em artes sobre o contexto mídia-educação, 

identificadas  através  dos hábitos midiáticos dos adolescentes  nas escolas que oferecem o 

ensino médio na cidade pesquisada, no interior do estado de São Paulo. 

Torna-se nítido através da coleta de dados com os docentes que as escolas possuem 

diferenças, principalmente, no que corresponde ao quesito social, a Escola A por executar um 

processo seletivo, seleciona talvez, alunos mais empenhados, interessados e que possuem um 

melhor  acesso  aos  contextos  midiáticos  e  educacionais,  e  por  possivelmente,  seus  pais 

pertencerem a um nível social um pouco mais elevado. Ressaltamos, também, que a Escola A 

oferece mais instrumentos e melhores aplicações dos contextos midiáticos no âmbito escolar. 



Na Escola B, pode-se considerar que ainda ocorre um pensamento confuso quando o assunto 

diz respeito à mídia-educação. 

Dessa forma, visualizamos também as políticas são constituídas por fragmentação, a 

mídia é apenas inclusa em sala de aula. Moraes (1996, p.58) nos ilustra melhor este artefato, 

referindo-se que o fato de integrar imagens, textos, sons, animação e até mesmo interligar 

informações  não  sequenciais,  como  algumas  utilizadas  nos  recursos  de  multimídia  e 

hipermídia, não nos oferece a certeza de uma boa qualidade pedagógica e fundamentos de 

uma conceitual abordagem educativa, estes, podem simplesmente serem repassados para o 

indivíduo, sem ao menos acender alguma mudança interna e revolucionária nos quesitos de 

aprendizagem do sujeito em formação, com o intuito de gerar uma eficácia renovadora que 

articulasse discursos de novas ideias e novas práticas nas condições de ensino-aprendizagem.

Assim  sendo,  relacionamos  que  não  há  um entendimento  aprofundado  sobre  as 

coisas históricas, é tudo imediato, por isto, é preciso ter uma unificação desta prática e gerar 

diretrizes de uma boa aplicação do enredo midiático no campo escolar. Precisamos refletir 

sobre uma nova prática pedagógica junto à utilização destas novas ferramentas que o círculo 

midiático nos permite. 

Neste  momento,  partimos  para  algumas  considerações  finais  na  realização  deste 

artigo, durante a análise de dados, detectamos uma predisposição dos docentes em artes no 

sentido de rever o papel passivo da escola diante desses fatos, pois de acordo com eles, os 

próprios  alunos  demonstram  claramente  a  influência  tecnológica  em  relação  ao  seu 

comportamento, com o uso dos aparelhos eletrônicos, ficando até mesmo difícil de lidar com 

tais  situações  em  sala  de  aula.   Consequentemente,  com  esta  investigação,  conhecemos 

também os aspectos que correspondem à utilização midiática pelos docentes em artes, e como 

este artefato contribui para a constituição do sujeito adolescente no contexto escolar.  

Perante este artigo, podemos relatar que o objetivo foi alcançado, compreendemos 

através de informações e constatações que demonstraram o pensamento do docente em artes 

junto à  coleta  de dados  e  ao  alicerce  teórico  que comprova vínculos  comportamentais  e 



educacionais com o enredo midiático, confinante ao envolvimento do docente em artes com 

relação à mídia e à constituição escolar de seus alunos, assimilando-a com os métodos de 

ensino-aprendizagem.

Como finalização, não podemos deixar de ressaltar que, por mais que a mídia tenha 

seus malefícios, nós professores/educadores temos a obrigação de entendê-la, compreendê-la 

e aplicá-la de maneira que contribuía para o currículo educacional. Temos que saber adequá-

la aos diversos movimentos da educação, saber colocar limites e diagnosticar os momentos 

em que devemos utilizar estes recursos. 

Nós educadores, temos que saber conduzir nossos alunos para a função lúdica da 

aprendizagem, sem os artifícios midiáticos, mas, também podemos motivá-los a usufruir dos 

contextos midiáticos no âmbito escolar, como forma de difusão do conhecimento.
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