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Tribunal – A Mídia: Culpada ou Inocente? 
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Neste trabalho relato a experiência vivida com os alunos do ensino médio da Escola Estadual Prof. 

Antônio de Freitas Avelar do Município de Caraguatatuba. 

Segundo a Proposta Curricular do Estado de São Paulo a Educação Física no ensino Médio deverá ter 

como objetivos a compreensão do jogo, esporte, ginástica, luta e atividade rítmica como fenômenos 

sócio-culturais, em sintonia com os temas do nosso tempo e das vidas dos alunos, ampliando os 

conhecimentos no âmbito da cultura de movimento; e o alargamento das possibilidades de Se 

Movimentar e dos significados/sentidos. 

A partir dessas considerações vislumbra-se na atuação da Educação Física no Ensino Médio uma rede 

de inter-relações partindo dos cinco grandes eixos de conteúdos (jogo, esporte, ginástica, luta e 

atividade rítmica) que se cruza com os seguintes eixos temáticos atuais e relevantes na sociedade: 

Corpo, Saúde e Beleza, Contemporaneidade e Mídias. 

Tendo a proposta curricular, sugerido a elaboração e apresentação de um Tribunal onde a Mídia passa 

a ser julgada pelos alunos em culpada ou inocente dentro das seguintes temáticas: A Mídia precursora 

da anorexia e bulimia para os 1º anos e A Mídia no mercado do corpo – Uso de anabolizantes para os 

2º anos; foram convidados para enriquecer os conhecimentos dos alunos: A equipe da OAB vai á 

escola e um professor de história, contribuíram para o desenvolvimento da atividade. 

Objetivos foram traçados para o desenvolvimento das aulas como: liberdade de aprender, ensinar e 

pesquisar, desenvolver no educando o pleno exercício de cidadania e sua qualificação para o mercado 

de trabalho, aprofundar o domínio da pesquisa e maior acesso a meios tecnológicos de busca de 

informação; gênero jornalístico: localizar uma informação explícita, inferir uma informação implícita, 

distinguir causa/conseqüência, fato/opinião ou definição/exemplo, inferir o sentido avaliativo ou 

preconceituoso do uso de determinada palavra ou expressão, reconhecer a tese defendida pelo autor, 

estabelecer relação entre tese e os argumentos ou justificativas apresentados; gênero publicitário: 

localizar uma informação explícita, reconhecer efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos 

gráficos, sonoros, semânticos ou estilísticos, relacionarem o sentido do texto verbal ao texto visual e 

vice-versa, inferir o sentido avaliativo ou preconceituoso do uso de determinada palavra ou expressão, 

inferir o conflito gerador ou o tema. 

 

PALAVRAS CHAVES: Proposta curricular, liberdade, cidadania, domínio de pesquisa, 

interdisciplinar, mídia, anorexia, bulimia, anabolizantes. 
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