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RESUMO 

 

 

Tendo em vista a realização da Copa do Mundo de futebol no Brasil e as importantes vertentes que o 

cercam, e levando em consideração o papel da escola na formação de seus alunos, sendo um dos seus 

objetivos, a formação de um indivíduo crítico, preparado para agir de maneira atuante em sua sociedade, 

com a possível influência dos meios de comunicação, atualmente presentes de maneira freqüente nas 

vidas de jovens alunos, acreditando ser esse publico principais influenciados por temas tratados em tais 

mídias. O presente estudo tem como principal objetivo, levantar opiniões de jovens alunos sobre o tema 

Copa do Mundo no Brasil, buscando estabelecer semelhanças das presentes opiniões com possível 

influência da escola, como meio de formação desse aluno, ou dos meios de comunicação presentes em 

seus dias. Participaram da pesquisa, 35 alunos do terceiro ano do ensino médio, sendo divididos em 3 

escolas da cidade de Bragança Paulista – SP. A coleta de dados foi realizada através de um questionário. 

Constatou-se que 85% dos alunos afirmaram não ter sido trabalhado o tema em nenhuma das aulas na 

escola, inclusive nas aulas de Educação Física, matéria que deveria trabalhar de maneira mais 

aprofundada o tema; por outro lado apenas 1 aluno disse que não acompanhou o evento de maneira 

alguma, sobrando 34 que disseram ter acompanhado de alguma forma, incluindo as mídias responsáveis 

pela divulgação do mundial. Dos 35 alunos, 55% classificaram como péssima a realização do evento 

levantando uma serie de fatos que o chamaram a atenção, fatos esses positivos e em sua maioria 

negativos. Desta maneira, considerando a ausência do tema nas aulas dentro da escola, incluindo a aula de 

Educação Física e as opiniões dadas pelos participantes, pode-se acreditar que a influencia da mídia foi 

maior do que a da escola nas opiniões desses determinados alunos. 


