
 

 

O conteúdo midiático no espaço de aprendizagem da escola: os 

desafios do mundo On no Ensino Médio  
 

Paula Viviana Queiróz Dantas de Assis
1
  

Ana Graciela M. F. da Fonseca Voltolini
2
  

Kenia Paula de Almeida Moraes dos Anjos
3
  

 

Este resumo apresenta resultados de pesquisa desenvolvida sobre as redes sociais 

digitais e estudantes do Ensino Médio em uma escola pública situada na capital Cuiabá/MT. 

O objetivo deste estudo foi investigar a influência das redes sociais digitais na formação de 

opinião dos alunos. Trata-se de pesquisa de caráter qualitativo, de natureza exploratória e 

aplicou-se a técnica do grupo focal para a coleta dos dados, sendo utilizada para análise e 

interpretação a análise de conteúdo fundamentada por Bardin (2009).  

Educar para a mídia é desafiador para a escola e para os profissionais da educação. 

Os esforços são árduos e exigem dedicação permanente. Há muito a se realizar para a 

construção de novos caminhos que estimulem a elaboração de propostas pedagógicas mais 

condizentes com as carências dos jovens imersos no universo digital. Freire e Guimarães 

(2011) ponderam que para termos uma relação crítica e equilibrada com os meios de 

comunicação é preciso conhecer e aprender a se servir dos meios. 

Para os autores “Informação não é conhecimento, precisa se transformar em 

conhecimento. A mídia é uma escola paralela” (Freire e Guimarães, 2011, pp. 172-173). A 

escola tem a missão de desenvolver o espírito crítico. Ou seja, a instituição escola é 

catalisadora, ela tem capacidade de calibrar essa engrenagem para que as pessoas possam 

ser educadas e habilitadas para a informação abundante propagada nas mais variadas 

plataformas, especialmente na atualidade pelas redes sociais digitais. Para que isso se 

efetive, a tecnologia necessita da figura do professor para articular essas informações com 

criticidade para estar a serviço da sociedade. 
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  Podemos inferir que o conteúdo das bases midiáticas precisa ocupar o espaço 

escolar para que esta interação seja produtiva e edificante para professores e alunos. Isto é, 

a educação para as mídias não pode estar fundamentada em ações repressoras. A 

mentalidade sobre este assunto merece ser refletida e transformada, tendo em vista que com 

a utilização massiva das redes sociais digitais novas formas de interação e habilidades 

nascem com elas.  

  A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um referencial seguro e de suma 

importância para escola desenvolver uma educação mais condizente com esse contexto. O 

documento é o alicerce confiável para direcionar esse caminho, principalmente, porque traz 

um olhar para o campo jornalístico-midiático e para a cultura digital. 

Oportunamente Ochs (2019) defende que oferecer e estruturar o letramento 

midiático para os alunos possibilita que eles possam acessar, analisar, participar e avaliar as 

informações de diferentes gêneros textuais, dos impressos aos digitais.  Isso favorecerá a 

construção da compreensão do papel da mídia em nosso meio e, certamente, fortalecerá as 

habilidades de leitura e expressão dos indivíduos em uma sociedade democrática.   

  Em suma, os resultados evidenciam a necessidade de construção de perspectivas 

pedagógicas voltadas para o desenvolvimento de habilidades e competências dos discentes 

do ensino médio para a convivência salutar e crítica com o conteúdo midiático a qual estão 

expostos. Apontamos nesta pesquisa as diretrizes preconizadas na BNCC e nos ancoramos 

nos conceitos de Educação Midiática como caminhos mais efetivos para balizar ações 

educativas que possam atender a demanda dos estudantes do século XXI.   
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