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ÁREA TEMÁTICA: 

(  ) COMUNICAÇÃO 

(  ) CULTURA 

(  ) DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(X) EDUCAÇÃO 

(  ) MEIO AMBIENTE 

(  ) SAÚDE 

(  ) TRABALHO 

(  ) TECNOLOGIA 

  
A MÍDIA ENSINA OU DISCRIMINA? 
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RESUMO - Trabalho realizado no curso de extensão do Nuregs/UEPG. Pesquisa com os alunos do 
ensino fundamental 1 de 5 escolas da Rede Municipal do nosso Município, a sua opinião de como é 
passado para as pessoas a personagem “Adelaide” do programa Zorra Total. Estamos vivendo 
diante de uma geração tecnológica, as crianças desde tenra idade sabem demonstrar e emitir sua 
opinião. No programa, o humor é satirizado, representado pelo ator Rodrigo Santana  a  condição 
de vida dos desfavorecidos transmitida como comédia, tendo apenas como perspectiva a 
mendicância, e a discriminação da sociedade. Esse programa deve ser analisado pelas famílias que 
permitem que os filhos assistam e naturalmente eles vão reproduzir o que estão vendo. 
Discriminando toda a pobreza, a cor, pele, aparência, o cabelo, as roupas que usam, o modo como 
falam, onde moram. Fazendo com que se acredite que todas as pessoas pobres são dessa maneira. 
Primeiro os alunos foram até a sala de informática, assistiram a cenas do programa. Foi exposta a 
opinião de cada um. Após eles responderam a 5 perguntas para analisarmos o que eles acham da 
pobreza hoje em nosso pais? Percebemos que todos os alunos assistem a personagem Adelaide, 
também imitam muitas cenas, porém não tinham percebido a discriminação em relação à pobreza, a 
falsa ideologia que todo pobre tem que mendigar, falar errado e ser negro. Nós professores temos a 
incumbência de mostrar a ideologia da discriminação racial televisiva, tecnológico presente nos 
grupos sociais, mostrando aos alunos que todos tem capacidade de progredir pelo estudo e trabalho. 
 
 
 

  PALAVRAS - CHAVE – Educação. Preconceito. Mídia. 
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1 Esp. Psicologia da Educação. 
2 Esp. Psicopedagogia. 
3 Esp. Educação Especial e EJA. 
4 Graduada em Pedagogia. 
5 Esp. Em Educação Especial. 

 


