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RESUMO 

“ENSINO, s. m. Educação, instrução; doutrina; preceito; disciplina; 

adestramento; castigo; ato de ensinar. 

 GEOGRAFIA, s. f. Descrição da Terra; ciência que tem por objeto o 

estudo da Terra em sua forma, acidentes físicos, clima, produções populações, 

divisões políticas, etc; livro que trata desta ciência; tratado geográfico. (Do lat. 

geographia).” 

Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa 

“MÍDIA - A palavra deriva do inglês media, que significa "meio". Em 

comunicação podemos definir sucintamente o meio como o tipo de canal por 

onde são transmitidas informações. Rádio, TV, livros, placas de trânsito, são 

todos meios diferentes. Podemos transmitir as mensagens de diversas 

maneiras: imagens, filmes, sons, textos... cada meio tem um impacto diferente 

no receptor.” 

Definição obtida em site da Internet 

(http://www.toligado.futuro.usp.br/envio/multimidias.htm) 

Julgou-se válido ter como parâmetro as definições de Ensino e Geografia, constantes 

do Dicionário, a fim de que se tenha um referencial fixo, desconexo da compreensão 

subjetiva. 

Outrossim, foi inserido o dado obtido na Internet, a fim de questionar a definição 

dada. 

O fato é que vivemos dias conturbados, onde a educação não age mais como 

principal disseminador da sabedoria, das ideologias e da cidadania. 

                                                 
1 UERJ. lcahuem@bol.com.br 
2 UERJ. ninouerj@yahoo.com.br   
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A palavra, que outrora encerrava as intenções, opiniões e conclusões do homem, 

carregada pelo peso da honra que nela se fazia presente, passou a ser usada como 

poderoso instrumento de sensibilização e de persuasão. 

A oratória há muito deixou de ser o único modo de comunicação utilizado. Outras 

formas de sensibilização passaram a ser usadas, como a escrita, a música, a imagem (fixa 

ou animada). Da combinação de alguns ou de todos esses fatores, resultou algo ao mesmo 

tempo heterogêneo e homogêneo, onde se busca associar meios diferentes em prol da 

melhor assimilação do conteúdo. 

À essa “combinação”, que é denominada neste trabalho como Mídia, atribui-se uma 

série de problemas encontrados no ensino nos nossos dias. 

Porém, deve ser ressaltado que não cabe compactuar completamente com o que é 

definido no Dicionário. Ensino não é simplesmente castigo, ou doutrina. Existe uma nobre 

função social relacionada ao ensino que é a de auxílio na estruturação de conceitos válidos 

para a implementação da cidadania. 

Inserida nessa proposta do Ensino, a Mídia, se bem aproveitada, representa um 

importante elemento de contextualização do conteúdo geográfico trabalhado, uma vez que a 

maioria das informações obtidas hoje em dia vem até o cidadão quando ele assim deseja. 

Todavia, se os docentes de geografia não intercedem junto aos seus alunos quanto 

aos fatos e notícias que circulam na Mídia (interpretando, analisando e tomando as 

informações como exemplos, negativos ou positivos), permitem uma interpretação errônea 

da mensagem a ser absorvida, o que é prejudicial, posto que não contamos, hoje em dia, 

com uma Mídia imparcial e desvinculada dos interesses que norteiam o modo de produção 

em que vivemos. 

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O ensino de Geografia, quando ministrado por um licenciado nesta disciplina, deve 

fundamentar-se nos conceitos geográficos trabalhados na academia, além de ter ainda 

como parâmetros para a transmissão deste conhecimento as concepções pedagógicas que 

assimilamos nas aulas ministradas de Prática de Ensino, Didática, Psicologia da Educação, 

dentre outras. 

Quando contamos com algum tipo de defasagem ou interferência que venha a 

prejudicar a transmissão ou a recepção do conteúdo, é necessária a intervenção direta e 

imediata a fim de que não se criem falsas impressões acerca do correto entendimento e 

raciocínio geográfico. 
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A importância do pleno conhecimento dos conceitos básicos estudados em Geografia 

é o caráter mais relevante do processo ensino-aprendizagem dessa disciplina, no ensino 

fundamental e no ensino médio. 

Um dos entraves ao correto aproveitamento do conteúdo supramencionado é (em 

geral) a baixa qualidade do ensino na Graduação dos Licenciados em Geografia. Quando 

nos referimos à esta qualidade, não estamos tratando diretamente de problemas 

relacionados aos mestres e doutores, ao conteúdo, ou aos métodos aplicados, mas sim de 

toda uma conjuntura de fatos que tornam o substrato do futuro professor de Geografia não 

tão concreto quanto necessário, diante de uma sociedade carente no que diz respeito à sua 

formação educacional básica. 

Os problemas encontrados na tarefa docente acentuam-se quando atentamos para 

as condições de trabalho, a falta de valorização do profissional aperfeiçoado e a indiferença 

quanto à necessidade de atualização constante. Neste último caso, em particular, nota-se 

que mesmo alguns professores não se interessam pela atualização de seus conhecimentos. 

A partir da correta compreensão dos conceitos geográficos, o geógrafo que dedica-

se ao magistério deve aproveitar-se da lógica da realidade e do cotidiano para exercer a 

prática do ensino, tomando como referenciais alguns “meios auxiliares de instrução”, como 

as próprias representações sociais dos alunos, as informações obtidas no livro didático, 

além de outras fontes. 

Porém, deve ser ressaltado que o livro didático não pode ser tomado como única 

base do conteúdo a ser trabalhado, por não ser um instrumento que escape do 

entendimento subjetivo do próprio autor. 

Outrossim, há de se considerar sempre a presença (praticamente) constante dos 

instrumentos de comunicação em massa, em suas diversas tipologias. 

De posse do conhecimento da relevância de notável e abrangente artifício, o docente 

deve enveredar-se a buscar aproveitar da melhor maneira possível o conteúdo trabalhado 

naqueles meios de transmissão de dados, que interferem no processo ensino-

aprendizagem. 

II – O ENSINO E SUA FUNÇÃO SOCIAL 

Quando questionamos a necessidade da prática educacional, nos deparamos com 

inúmeras proposições, como a importância para o entendimento do mundo ou da sociedade; 

a interpretação dos eventos que fazem parte do nosso cotidiano; ou mesmo a preparação 

para o mercado de trabalho. 
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No entanto, geralmente analisamos a importância da educação para o indivíduo, e 

não para o cidadão. 

Inserido neste contexto, Russell (1956, p.5) afirma que: 

“A vontade do indivíduo, considerado isoladamente, é uma vontade 

divina que diz “deixemos as coisas como estão”. A atitude do cidadão é bem 

diferente. Ele sabe que sua vontade não é a única no mundo e se preocupa, 

de um modo ou outro, em acomodar as vontades que se entrechocam com a 

sua comunidade. O indivíduo, como tal, subsiste por si, ao passo que o 

cidadão fica essencialmente circunscrito pelos seus vizinhos.” 

É fundamental a diferenciação entre os conceitos de indivíduo e cidadão para que 

possamos avaliar o efeito provocado pela mensagem a ser interpretada por uma pessoa. Se 

a mensagem for de cunho informacional, somente, o entendimento desta será realizado pelo 

indivíduo, podendo ser assimilada pelo cidadão. 

Cabe ressaltar que tanto o indivíduo quanto o cidadão dividem a mesma mente e as 

mesmas ideologias. 

Outrossim, se a mensagem possuir um caráter de influência, ou de persuasão, é 

notável a sua aplicabilidade como instrumento de convencimento, a ponto de gerar 

mudanças de atitudes e de posturas perante os diversos fatos e ocasiões que compõem 

nosso cotidiano. 

Quando qualquer pessoa tem acesso a uma mensagem que utiliza-se do Imperativo 

para a conjugação verbal, é notável a concretização da vontade humana subseqüente à 

aplicação da palavra. “Beba...”, “Assista...”, “Venha...” são formas de incitar o receptor da 

mensagem a tomar alguma atitude relacionada àquilo que é exibido. 

A problemática da mensagem encontra-se imersa no processo ensino-

aprendizagem, uma vez que um determinado dado ensinado na sala de aula pode vir a 

mudar percepções, concepções e análises relacionadas a diversas ocorrências do cotidiano 

do aluno, podendo fazê-lo agir mais como cidadão do que como indivíduo. 

Em suma, o ensino para a cidadania tem de se aproveitar da sugestibilidade 

humana, pois esta “é um fenômeno natural. Todos nós somos sugestionáveis em maior ou 

menor escala” (Carvalho, 1969, p. 52). E os docentes que tiverem o dom de ensinar, fazer 

aprender, podem buscar formas alternativas de concentrar as informações obtidas pelos 

alunos nos diversos meios, inclusive na mídia, e devem tentar filtrar o que realmente é 

válido para o aprendizado, ou o que é “verdadeiramente” parte da realidade. 
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2.1 – O PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Muitas das adversidades enfrentadas hoje em dia pelo professor são frutos de 

aplicações indevidas de sua prática docente. Verifica-se ainda a subvalorização desta 

prática, como entrave ao desencadeamento do processo ensino-aprendizagem. Porém há 

de se questionar o porquê de tantas “pedras” neste caminho. 

“Há quem diga que a maior função do ensino nos dias de hoje é preparar 

o aluno para saber buscar a informação de que necessita.” Este dado obtido em na “página” 

www.educacional.com.br/estudar_pesquisar/pesquisas.asp da rede mundial de 

computadores, materializa a importância da transmissão de dados por via informacional em 

nossos dias. 

No entanto, o ensino parece ter, para os estudiosos, a finalidade de proporcionar a 

estrutura lógica racional do aluno, relacionando-a a um conteúdo específico ou não, 

procurando referenciá-la à percepção da realidade. 

Baseando-se nessa interpretação, a sociedade interliga o ensino à cidadania, através 

da elaboração de questões de direitos e deveres que afirma serem essenciais para o 

convívio social. 

Contudo, nos nossos dias presenciamos a fragmentação desses valores, em 

detrimento de outros relacionados ao sistema vigente, e em conseqüência, a perda da 

importância do ensino, que passa a ser relacionado somente à memorização. 

Segundo Madruga apud Castellar (1999, p.50): 

“A tarefa docente consiste em organizar, programar e dar seqüência 

aos conteúdos, de forma que o aluno possa realizar uma aprendizagem 

significativa, encaixando novos conhecimentos em sua estrutura cognitiva 

prévia e evitando, portanto, uma aprendizagem apenas baseada na 

memorização.” 

Com isso, temos doravante impasses a serem resolvidos. Haveria a possibilidade, 

se necessário fosse, de corrigir erráticos conhecimentos prévios? De que forma 

operacionalizar essa retificação? Essa problemática será retomada mais adiante neste 

estudo, a fim de estruturamos a importância específica do ensino de Geografia. 

2.2 – O ENSINO DE GEOGRAFIA 

A Geografia ensinada no ensino fundamental e no ensino médio geralmente tem por 

característica marcante sua associação à conteúdos decorados e não relacionados à 
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realidade do aluno. Essa configuração pode influenciar a mente dos discentes à tornar esta 

disciplina indesejável, subestimando-a. 

Um dos trunfos a ser usado na busca da valorização do saber geográfico pelos 

alunos é o das representações sociais. A importância da percepção do mundo que cerca o 

aluno, do cotidiano, é de extrema relevância para a correta aplicabilidade dos conceitos 

geográficos. 

Relatando essa importância, Cavalcanti (2003, p.33) afirma que “a representação 

social (...) é uma das perspectivas de entendimento da elaboração e veiculação de 

conceitos e imagens da realidade.” 

 Tendo a afirmação da autora como referência, e relacionando-a ao que é dito por 

Carvalho (1998, p.25), afirmando que “o ensino de geografia sempre foi baseado na 

memorização de nomes, quer de rios, de montanhas, de cidades ou de qualquer outro 

aspecto do espaço”, podemos estabelecer como condição imprescindível ao ensino de 

Geografia a inserção do aluno no conteúdo que se busca ensinar. 

Ao proceder em tal inserção, o docente tem de estar preparado para desfazer erros 

pré-estabelecidos, retificando conceitos mal abordados e retrabalhando-os, para que 

possam passar a fazer parte da estrutura cognitiva do aluno. 

Todavia, nota-se que a ação supracitada não é das mais fáceis, e mudar linhas de 

raciocínio não mostra-se como tarefa que se realiza sem contestação. Como, então, torná-la 

efetiva? Uma das formas a propiciar sua concretização é a prática da exemplificação. 

Quando esta prática refere-se à fatos constantes da realidade vivida pelo aluno, atua de 

maneira ainda mais eficiente. 

O contraponto são as referências errôneas que muitos alunos trazem consigo para o 

ambiente escolar. Muitas vezes por falha na interpretação de algum dado ou evento, o saber 

geográfico torna-se ameaçado por análises mal estruturadas, por interferências de pessoas 

próximas ou por meios de comunicação, que não possuem, na maioria dos casos, a 

imparcialidade como principal característica. 

Esta imparcialidade seria de valor inestimável para a correta compreensão dos 

acontecimentos que são noticiados e das conseqüências referentes a eles, a fim de que 

fosse criado um senso crítico interligado com o conhecimento assimilado no processo 

ensino-aprendizagem, porém independente para que pudessem ser estabelecidos suportes 

teóricos acerca da realidade, mesmo que longínqua. 

2.3 – A IMPORTÂNCIA DO COTIDIANO 
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Como a aprendizagem faz parte de um processo que, na maioria das vezes, ocorre 

de maneira contínua, a implementação de objetivos faz-se de forma a conjugar-se com a 

atividade, norteando-a de forma a elaborar vínculos entre os conteúdos. 

Se tomarmos como exemplo o ensino da importância da atividade industrial, temos 

que considerar como parâmetro inicial o conhecimento do modo de produção capitalista. Ao 

desenvolver o conteúdo, podemos (e devemos) elucidar questões que vinculem-se à fatos 

do cotidiano enfatizando sua existência, com a citação do uso de produtos industrializados, 

das rugosidades provocadas pela instalação de uma indústria, entre outras. 

A imersão do aluno numa realidade onde ele busque analisar geograficamente o seu 

dia-a-dia é de notável eficiência para que o professor consiga articular processos de 

assimilação de conteúdos geográficos. A menor representação social existente já contribui 

de maneira muito importante. 

Os conceitos básicos estudados em Geografia, como espaço, lugar, território, 

natureza, paisagem, sociedade e região, devem, sempre que possível, associar-se à 

percepção do cotidiano do aluno. Devem tornar-se pontos de referência para o 

desencadeamento do processo de assimilação de todo o conteúdo geográfico que se busca 

transmitir. 

Quanto à admissão de conceitos no cotidiano, devemos relacioná-la não só à 

realidade vivida pelo aluno, mas ainda à informação veiculada nos meios de comunicação, 

pois é notável a capacidade de disseminação de dados através deste trâmite. 

Em “Fim de Século: a Escola e a Geografia”, Carvalho (1998, p.57) relata a 

capacidade de influência da mídia como um todo, e a relutância de muitos em adotá-la como 

um dos parâmetros para possibilitar a assimilação de conhecimentos, quando possível: 

“Nesse mundo do limiar da modernidade é impossível tratar de técnicas 

educacionais sem lembrar que o mundo, hoje, é o mundo das imagens. E o 

que se vê, muitas vezes, é a discussão da sociedade dos mass media como 

algo inexoravelmente ligado ao capitalismo, dando a impressão de que a 

supressão de todas as televisões do mundo fosse possibilitar o retorno ao belo 

e justo mundo que existia antes dela quando toda a população era sedenta de 

livros. A preocupação unilateral do aumento do fosso entre ricos e pobres com 

a introdução da informática, sem a discussão dos possíveis benefícios que 

essa era possa trazer, é intrinsecamente parte do reacionarismo de esquerda. 

A tristeza de muitos educadores, pra quem a “geração Nintendo” não é capaz 

de fazer as provas de antigamente, como se o inverso também não fosse 

verdade, e os alunos de antigamente tivessem as habilidades necessárias 
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para jogar video-games, mostra a incompreensão para com as novas formas 

de raciocínio.” 

Dentro deste contexto, passaremos a abordar o estudo da Mídia, com suas nuances 

e aplicabilidades. 

III - A MÍDIA E SUAS ÁREAS DE ATUAÇÃO E INFLUÊNCIA 

Durante algum tempo, a mídia manifestou-se em diversas regiões do mundo como 

um veículo de transmissão e aquisição de conhecimentos, que era usado como “um recurso 

dos cidadãos contra os abusos dos poderes” (Ramonet, 2003). 

Esse “recurso”, denominado por muitos como “Quarto Poder”, caracterizou-se como 

importante modo de sensibilização e conscientização da opinião pública, no que se refere a 

injustiças, equívocos e abusos dos Poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – que se 

efetivaram em diversas regiões do mundo, em países democráticos ou em nações geridas 

por Estados autoritários. 

A mídia atuava de modo diversificado, procurando atuar em campos distintos para 

que pudesse “atender” um público específico: 

“A cultura de massa, com sua lógica comercial, suas criações populares 

e seus objetivos basicamente mercantis; a comunicação, no sentido 

publicitário, o marketing, a propaganda, a retórica da persuasão; e finalmente, 

a informação, com suas agências de notícias, boletins de radiodifusão ou de 

televisão, a imprensa, as redes de informação contínua – em resumo, o 

universo de todos os jornalismos” (idem, ibidem) 

Porém, com o aperfeiçoamento da prática comunicativa, com a internacionalização 

dos processos produtivos, as práticas neo-liberais e a necessidade de incentivar os 

indivíduos a imergir na realidade do consumismo, as “esferas” da mídia foram fundindo-se, e 

buscando abranger um público cada vez maior e em menos tempo: os grupos de empresas 

de comunicação que antes atuavam separadamente, integraram-se em grandes 

conglomerados, procurando integrar as formas de mídia e informação, a fim de perpetuar 

práticas inespecíficas, gerando o consumo com base em informações de telejornais, 

anunciando a própria informação como um bem a ser adquirido e incitando o público a 

consumir as mais diversas formas de produtos, sejam eles concretos ou não, reais ou 

virtuais. 

Com isso, o que se materializa nos dias de hoje é a aquisição de dados que, muitas 

vezes não são solicitados por aqueles que os assimilam, contando com recursos de 
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psicologia aplicada a fim de continuar a propiciar a reprodução da informação, que, assim 

como o capitalismo, tende a adquirir novos espaços a cada minuto. 

A partir do momento em que essa mídia passa a interferir no processo ensino-

aprendizagem, porém, faz-se necessária a abordagem crítica, buscando aproveitar as 

informações válidas para a concretização do conteúdo e explicitando e desmentido as 

inverdades que não condizem com a realidade. 

3.1 – AS IDEOLOGIAS E ESTEREÓTIPOS 

A que podemos relacionar os estereótipos? Segundo Carvalho (1969, p.46) vêm a 

ser imagens falsas, construídas em nossas mentes por força da nossa participação social. 

“Essas imagens”, afirma a autora, “ou representações mentais, com pequeno ou nenhum 

fundamento na realidade, e de origem acentuadamente social (...) são simplesmente idéias 

ou imagens, não logicamente fundamentadas.” 

A associação dos estereótipos, na prática, pode ser feita com a esquematização de 

raciocínios lógicos, que podem vir a influenciar na estruturação de ideologias. A contribuição 

de imagens, sons, textos e outras formas de comunicação influenciam a mente humana a 

raciocinar com modelos previamente estabelecidos, e que geralmente tendem a ser 

desfeitos assim que confronta-se com a realidade. 

O saber geográfico, diante do fato supramencionado, pode vir a ser profundamente 

abalado se um destes estereótipos vier a ser assimilado como verdade absoluta acerca de 

uma determinada porção do espaço estudada, por exemplo. Podemos citar como uma das 

referências sob a forma de imagem, do Nordeste Brasileiro, aquela onde verificamos o solo 

rachado, com a presença vegetação cactácea e/ou xerófita, gado caprino magro e escassez 

de água. 

A ideologia estruturada em tal imagem pode vir a ser de uma total aversão, ou 

mesmo de ojeriza àquele ambiente retratado, sem no entanto questionar se todas as 

localidades de uma região tão ampla apresentam aquelas mesmas características. 

3.2 – O CONFRONTO DAS INFORMAÇÕES E SUAS INTERPRETAÇÕES 

Prosseguindo na temática e no raciocínio, o docente de Geografia deve aplicar-se 

em fazer com que seus alunos busquem obter dados de fontes seguras e confiáveis, não só 

relacionando-se com o livro didático, mas também à própria mídia como objeto de pesquisa 

e desvendamento da realidade, quando composta por informações válidas, logicamente. 

Entretanto, a tendência de utilização da mídia para interesses próprios dos grandes 

grupos dominantes faz com que seja imperativa a cautela na fonte consultada. “Os grandes 
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meios de comunicação privilegiam seus interesses particulares em detrimento do interesse 

geral e confundem sua própria liberdade com a liberdade de imprensa, considerada a 

principal de todas as liberdades” (Ramonet, 2003). 

A visão crítica deve ser enfatizada como a mais poderosa “arma” contra a 

sensibilização induzida por idéias sugestionadas. Além de uma visão de Geografia Crítica e 

Humanística, quando o aluno se dirigir à mídia considerando-a fonte de dados, deve ser 

orientado a fazê-lo com algo que seria um enfoque de uma “Geografia Cética”, sem crer de 

maneira imediata naquilo que for obtido, e objetivando ver o que existe “por trás da notícia”. 

Nesse enfoque, temos como contribuição fundamental para essa prática a 

valorização das experiências individuais de cada aluno, quando fazemos com que eles se 

questionem, por exemplo, qual seria o objetivo de manter uma das maiores redes de 

telecomunicações, exibindo no horário dito de maior audiência, uma obra de 

teledramaturgia. Não seria com a finalidade de criar modismos e ícones? 

IV – COMO APROVEITAR-SE DA MÍDIA EM PROL DA VISÃO GEOGRÁFICA? 

A fim de evitar a interpretação diversa da realidade, o professor de Geografia 

poderia apropriar-se da informação transmitida pela imagem citada do semi-árido 

nordestino, buscando explicar e justificar a presença da vegetação, associado-a ao clima; 

explicar a influência exercida pela presença da Serra da Borborema, impedindo a 

interiorização de massas de ar oriundas do oceano, entre outras informações referentes à 

Região Nordeste; além de exibir outras imagens que retratassem os Lençóis Maranhenses, 

as Dunas de Genipabu e os Recifes de Pernambuco, a fim de desmistificar a “seca 

dominante”. 

Além disso, a reprodução de informações verídicas dos mais diversos assuntos na 

Internet também tornou-se uma rica e específica fonte de consulta, sobretudo no que diz 

respeito à pesquisas escolares e acadêmicas. 

A disponibilização de publicações de cunho científico viabilizou a extensão a muitos 

projetos de pesquisa, que em muitas ocasiões permaneciam somente no âmbito da 

academia. 

Vesentini, citado por Cavalcanti (2003, p.23) contribui de maneira fundamental para 

o entendimento da importância do ensino acompanhado das inovações tecnológicas 

informacionais que fazem parte de nosso cotidiano: 

“Mas que tipo de Geografia é apropriada para o século XXI? É lógico 

que não aquela tradicional, baseada no modelo ‘A Terra e o Homem’, onde se 

memorizavam informações sobrepostas (...). E também nos parece lógico que 
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não é aquele outro modelo que procura ‘conscientizar’ ou doutrinar os alunos, 

na perspectiva de que haveria um esquema já pronto de sociedade futura (...). 

Pelo contrário, uma das razões do renovado interesse pelo ensino de 

Geografia é que, na ápoca da globalização, a questão da natureza e os 

problemas ecológicos tornaram-se mundiais ou globais, adquiriram um novo 

significado (...). O ensino de Geografia no século XXI, portanto, deve ensinar – 

ou melhor, deixar o aluno descobrir – o mundo em que vivemos, com especial 

atenção para a globalização e as escalas local e nacional, deve enfocar 

criticamente a questão ambiental e as relações sociedade / natureza (...), deve 

realizar constantemente estudos no meio (...) e deve levar os educandos a 

interpretar textos, fotos, mapas, paisagens.” 

A contribuição de Vesentini nos remete às conseqüências de tal dinâmica 

informacional. 

4.1 – OS CHOQUES CAUSADOS PELOS PROCESSOS DE SENSIBILIZAÇÃO 

Alguns dos problemas encontrados durante o processo ensino-aprendizagem podem 

ser atribuídos à capacidade de assimilação de conteúdos pelos alunos, ou à didática 

utilizada pelo professor, ou mesmo à abordagem utilizada pra expor um determinado 

assunto, dentre outras adversidades. 

O que verifica-se, geralmente, é a ocorrência de um desses fatores ou da conjunção 

de dois ou mais deles, que fazem com que haja a falta de aproveitamento dos conteúdos 

trabalhados. Somado a isso, hoje temos a intervenção e a dinâmica informacional que 

fazem com que qualquer aula expositiva torne-se maçante. 

Haja vista que enfrentamos problemas com interesses dos alunos desvinculados dos 

conteúdos, propõe-se o aproveitamento dos meios de informação existentes, agindo de 

forma a “aliar-se àquilo que não pode ser vencido”. 

Porém, cabe ressaltar que os avanços na área da educação não passaram a ocorrer 

a partir do advento da TV ou da sua utilização em larga escala. Pelo contrário, muitos 

problemas com os alunos passaram a ser observados, e diretamente interligados à prática 

de assistir programas televisivos. Problemas como dispersão, falta de concentração no foco 

de estudo, transmissão para o meio real de dados e eventos fictícios através da 

concretização de atos cometidos por espectadores são alguns exemplos do que se busca 

mostrar neste capítulo. 

Num momento anterior, o cotidiano que influenciava nossos atos e as conseqüências 

destes era composto por elementos concretos, ou que tornavam concretas e justificadas as 

atitudes tomadas. A família, a escola, o trabalho e a igreja são exemplos dessas instituições 
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que nos rodeavam e que eram relevantes para o desenvolvimento de atividades, para a 

dedicação de horas e dias, que hoje em dia tornam-se cada vez mais disputados. 

O que motivava a imaginação humana, particularmente a dos estudantes em idade 

escolar, com maior propriedade, era o acesso à leitura, que se fazia, relacionado à escola. 

As avaliações realizadas com base em bons livros paradidáticos eram instrumentos de 

sensibilização que resultavam de maneira positiva. 

O fato é que aquelas instituições mencionadas anteriormente não se ausentaram de 

nosso convívio, mas um outro agente passou a fazer parte desta realidade. 

A dinâmica informativa, as imagens, os ícones, os recursos psicológicos utilizados 

sob a forma de cores, sons e outras formas de símbolos instalaram-se nessa realidade, 

provocando um choque de dados, agora muito mais “vivos” e adequados à “realidade que se 

apresenta” do que aqueles passados numa época “remota”, onde a leitura conseguia fazer-

nos construir conceitos, de forma imaginativa e informativa. 

Com isso, como tudo o que se torna obsoleto e menos interessante, a prática da 

leitura foi sendo deixada “de lado”, e a Internet se consolidou como um dos mais poderosos 

veículos de sensibilização encontrados, por mesclar elementos das três esferas de mídia 

citadas anteriormente, atuando em conjunto. 

A percepção do ser humano, que contribui fundamentalmente para conceituações e 

ideologias, passou a sofrer a intervenção da mídia. O homem, assim, tendeu a desenvolver 

um olhar menos crítico e, apenas, mais assimilador; por não haver, na maioria dos casos, 

oportunidade de contestação daquilo que é mostrado. 

4.2 – MÍDIA X FANTASIA X REALIDADE 

A representação de algo fictício, porém passível de tornar-se realidade, também é 

comumente tomada como recurso pela mídia, a fim de influenciar de forma mais direta os 

indivíduos que tenham acesso a ela. 

A concretização de determinados fatos, no entanto, pode tornar-se uma verdadeira 

tragédia como o episódio ocorrido em Littleton, Colorado, na Columbine High School, onde 

dois estudantes armados assassinaram mais de 10 estudantes e um professor da escola. 

A ação dos referidos alunos foi interligada diretamente a um filme de Hollywood, sem 

no entanto levar em consideração que os estudantes, segundo foi relatado na própria mídia, 

utilizavam-se de sites na Internet de apologia ao Nazismo, onde trocavam informações e 

organizavam seu plano, que na verdade não veio a concretizar-se, pois eles ainda tinham 

como objetivo explodir a escola. 
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O que nota-se nesse caso, porém, é a capacidade da mídia para realização de 

interligações mal fundamentadas entre fatos, gerando o estabelecimento de “verdades” 

incontestáveis, uma vez que não há interferir diretamente naquilo que é noticiado. 

Não são poucos os relatos de pessoas que foram entrevistadas e que dizem ter sido 

“mal interpretadas” por repórteres, tendo assim sido fadadas a responder muitas vezes por 

declarações que nunca realizaram. 

Ouvimos muitos falarem em “direito de resposta”. Contudo, que direito possui, 

perante os grandes conglomerados da informação, um elemento comum da sociedade, ao 

buscar esclarecer publicamente, pelo mesmo meio que o tenha difamado, depoimentos que 

nunca realizou? Sabemos que em via de regra esse direito raramente vem a ser exercido. 

A imparcialidade e o compromisso (nem sempre efetivos) que a mídia outrora 

pareceu encerrar, comportando-se como o “Quarto Poder” tornaram-se raras nos tempos 

atuais. E passaram a sofrer diretamente com o jogo de interesses motivados pelo modo de 

produção a que nos encontramos submetidos. 

4.3 – INTERVENÇÕES PROPOSTAS E AS (NOVAS) OPÇÕES INFORMACIONAIS 

O Observatório Internacional da Mídia tem sido citado como a “nova arma cívica para 

enfrentar o novo superpoder dos grandes meios de comunicação em massa que impõem, 

em matéria de informação uma única lógica – a do mercado – e uma única ideologia – a do 

pensamento neoliberal” (Ramonet, 2003). 

Ainda segundo Ramonet: 

“Como a comunicação (abrangendo a informática, a eletrônica e a 

telefonia) se tornou a indústria pesada de nosso tempo, esses grandes grupos 

procuram ampliar suas dimensões por meio de aquisições constantes, 

exercendo pressões sobre os governos no sentido de revogar as leis que 

limitam a concentração ou impedem a constituição de monopólios ou 

duopólios” (2003). 

Os governos, por estarem submissos (assim como nós) às leis do mercado, tendem 

a compactuar com a perpetuação dos abusos cometidos pelas redes de comunicação. A 

veiculação de notícias ou a exibição de programas raramente é interpelada por ação 

judicial. 

As propostas comunitárias têm servido de referencial para um modo mais “real” de 

obtermos as informações sobre os nossos dias. O comprometimento dos interesses dos 

órgãos mantenedores de difusoras de rádio, televisão e outras formas de imprensa de 
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origem comunitária garante, na maioria dos casos, a veracidade das informações prestadas 

e a correta aplicabilidade dos dados fornecidos. 

Como alternativas aos meios mais abrangentes, mesmo a Internet (citada diversas 

vezes neste trabalho como um grande entrave) tem sido muito importante para aqueles que 

buscam, da maneira correta, obter conhecimento. O meio digital, no entanto, ainda não 

possui a abrangência necessária para o suprimento da difusão das informações ao grande 

público, que ainda encontra-se na situação (criada há pouco tempo) de “excluídos digitais”. 

Para que a rede mundial de computadores torne-se efetivamente um meio de 

comunicação em massa, há de se democratizar seu uso, através do fornecimento de 

equipamentos de informática para escolas e educando as pessoas, no sentido de orientá-las 

a proceder corretamente numa determinada pesquisa, sem correr o risco de “lançar mão” de 

falsos dados. 

O fornecimento de tais equipamentos, todavia, depende atualmente de capital, 

estando inserido na lógica dominante, e um dos únicos meios de se fornecer, 

democraticamente, os computadores necessários, seria por intermédio do Estado. O mesmo 

Estado que deveria investir em educação para a estruturação de uma sociedade mais 

crítica, contestadora de seus direitos e conhecedora de seus deveres. 

V – CONCLUSÃO 

O que objetivou-se mostrar neste estudo foi a relevância da veiculação das 

informações nos nossos dias e de que forma o professor de Geografia poderia aproveitar-se 

de tais informações e evitar que dados falsos fossem tomados por verídicos, dificultando 

assim a prática docente e a correta compreensão dos conceitos trabalhados em Geografia 

no âmbito escolar, além logicamente do sentido real de estudo da própria disciplina. 

A interpretação dos fatos atuais não depende mais somente do bom senso, como 

ocorria há tempos atrás. O direcionamento de informes é um dispositivo muito utilizado, 

inclusive, para a dispersão de muitos fatos que precisam ser escondidos. 

O maior destaque dado à certas notícias vem geralmente acompanhado do interesse 

que se tem em vender a informação, que tornou-se um produto. A ocultação ou a menor 

ênfase dada a determinados eventos pode estar procurando minimizar conseqüências 

comprometedoras para grandes agentes do sistema vigente. 

O estudo de Geografia tem se tornado, cada vez mais, um simples ato de discussão 

de atualidades, associado ao conhecimento de conceitos geográficos fundamentais. 

Podemos verificar a veracidade de tal fato pela análise de provas de vestibulares, que 

passaram a ser parâmetros daquilo que deve ser estudado nas escolas de “nível médio”. 
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O conhecimento parece não possuir mais o valor agregado de outrora. 

A interdisciplinaridade, ainda não completamente aproveitada, poderia tornar-se uma 

estratégia para a admissão de conhecimentos referentes a todas as disciplinas do currículo 

escolar, sem supervalorizar uma ou outra disciplina. Porém, atualmente, tem sido um modo 

de retirar parte da objetividade dos estudos destas. 

Os professores de Geografia têm na mídia um grande aliado e um poderoso inimigo. 

As generalizações providas pelos estereótipos estabelecidos por imagens veiculadas 

na mídia são péssimos para a implementação lógica do raciocínio geográfico. Ninguém tem 

conhecimento completo de causa a respeito de um determinado lugar se nunca esteve 

naquele lugar. O acesso à informações de caráter geográfico por meio da mídia é 

extremamente prejudicial neste sentido. 

No entanto, a capacidade informativa da televisão, do rádio, da Internet e das demais 

formas de comunicação de nossos dias tem se mostrado um avanço para que se saiba 

onde, como e com que abrangência os fatos ocorrem. Seja numa localidade próxima, no 

interior do nosso país ou em qualquer lugar do mundo. 

A formação dos professores precisa ser mais objetiva e específica no que diz 

respeito à capacidade de se contrapor e se aliar (quando necessário) à mídia, buscando 

aproveitá-la no que for válido, e subjulgá-la quando esta se dirigir de maneira errônea a 

qualquer conteúdo trabalhado. 

Somente com esse poder de contestação, há de se ter, em larga escala, uma visão 

crítica da opinião pública acerca dos fatos do nosso cotidiano, para que nossa sociedade 

não permaneça submetida aos interesses de organizações mundiais que procuram sempre 

colocar seus interesses à frente das necessidades das comunidades. 
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