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Uma das maiores críticas sofrida pela escola nos dias de hoje, refere-se a sua dificuldade de motivar 

e envolver os educandos nas atividades pedagógicas. Não é raro encontrar no discurso dos 

professores, relatos de alunos relapsos, pouco empenhados e até mesmo violentos. No outro lado, 

alunos reclamam dos seus professores e da sua escola. Dizem que ela é desinteressante e chata. Um 

dos poucos consensos que é possível identificar nos discursos de professores e alunos, é a grande 

atração que as novas tecnologias despertam nos estudantes. É muito comum a reclamação por parte 

dos professores do uso de celulares, máquinas fotográficas, rádios e outros aparelhos eletrônicos 

durante as aulas. Em oposição, os alunos criticam a proibição da sua utilização dentro da escola. O 

fato é que as instituições escolares, pouco se modificaram com o passar dos anos. As salas de aula 

nos dias de hoje, pouco diferem das salas de 20, 30, 40 anos atrás. Muitos professores se dizem 

incapazes de lecionar com o apoio das novas tecnologias.  

Devido à centralidade que as tecnologias da comunicação e informação alcançaram em nossa 

sociedade, não é possível pensar em educação de qualidade, sem o trato com estes novos 

conhecimentos. É imperativo para uma sociedade plural, justa, onde os cidadãos sejam senhores de 

direitos e deveres, que todos estejam incluídos na sociedade do conhecimento e isto só será possível 

se existirem pessoas que saibam se posicionar de maneira crítica perante as informações e formas 

de compartilhamento dos saberes. 

O presente estudo apresenta uma discussão sobre o tema mídias na educação nos currículos dos 

cursos de formação de professores de Educação Física, e a análise de uma pesquisa realizada com 

vinte e quatro professores desta disciplina que lecionam na periferia da  cidade de São Paulo. A 

pesquisa tinha por finalidade avaliar e contextualizar a forma como a temática mídias na educação 

foi apresentada aos docentes em sua formação inicial. A análise dos resultados mostrou que 58% 

dos pesquisados relataram ter entrado em contato com o tema mídias em sua formação, que apenas 

metade dos professores pesquisados elaboraram planos de aula, ou projetos sobre o tema mídias 

durante a graduação, que 58% consideram sua formação insuficiente em relação às mídias, e que 

87% dos professores da amostra fazem uso das mídias em sua prática docente. Embora em uma 

analise mais profunda fique constatado que dos vinte e quatro participantes, apenas três fazem uso 

das mídias de forma que coloquem os alunos como protagonistas e produtores dos conteúdos 

midiáticos. O estudo mostra a importância das Instituições de Ensino Superior tratarem o tema 

mídias na educação em seus cursos de formação, pois, é inegável a importância que os meios de 



 

comunicação possuem em nossa sociedade, principalmente as novas formas de comunicação 

baseadas na informática e na internet. Sem a devida atenção ao assunto, dificilmente será possível 

formar professores que integrem as mídias à sua prática em todas as suas potencialidades. 
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