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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa trata de um estudo sobre a inserção da televisão na escola como 
recurso pedagógico por parte de professores, com base na perspectiva de alunos do 
Ensino Médio do Colégio Mater Christi Mossoró – RN, propondo investigar o espaço 
de atuação que a televisão ocupa na vida pessoal e social desses sujeitos. Analisar 
a incidência de programas televisivos em sala de aula, bem como discutir sobre o 
maior interesse provocado nos estudantes está entre as análises propostas nessa 
produção. A confirmação sobre a participação da televisão na escola justifica-se por 
ser um meio de informação facilmente acessível. Deste modo, as discussões sobre 
os conteúdos midiáticos são introduzidos no ambiente escolar de forma espontânea. 
Para a concretização do estudo, empregou-se o método de pesquisa quantitativa, a 
partir da aplicação de questionários ao público-alvo desta pesquisa. Através de 
estudos teóricos de autores como Goméz (1997) Orofino (2005), Martín-Barbero 
(2000), entre outros, será possível compreender como ocorrem os processos de 
discussão e mediação entre os meios de comunicação e a cultura escolar, tornando-
se provável refletir como estes podem servir de suporte para auxiliar em um maior 
aprendizado para a futura geração. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação. Educação. Televisão. Mediação.  
 
 
  

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

This research is a study on the integration of television in school as a pedagogical 
resource by teachers, from the perspective of high school students from Mater Christi 
College Mossoró - RN, proposing to investigate the performance space that 
television plays in the life personal and social these subjects. Analyze the impact of 
television programs in the classroom, as well as discuss the most interest in students 
caused, is among the analyzes proposed in this production. The confirmation of the 
participation of television in school justifies itself by being a means of easily 
accessible information. Thus, discussions of media content are introduced in the 
school environment spontaneously. In carrying out the study, we used the method of 
quantitative research from the questionnaires to the target audience of this research. 
Through theoretical studies of authors such as Gómez (1997) Orofino (2005), Martín-
Barbero (2000), among others, you can understand how processes occur discussion 
and mediation between the media and school culture, making it likely reflect how 
these may provide support to assist in a higher learning for the future generation. 
 
KEYWORDS: Communication. Education.Television.Mediation. 
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INTRODUÇÃO 
 

O interesse pelos estudos sobre a televisão nasce com a própria fundação e 

inauguração deste veículo, na década de 50. O surgimento de um meio que unia 

imagem em movimento e som e atraia a atenção da massa, aguçou o interesse de 

pesquisadores como Marshall Macluhan e Umberto Eco. Em seus estudos, 

Umberto Eco buscou analisar a televisão em três situações: nas intenções do 

emissor, nas composições da estrutura comunicacional e nas reações do receptor. 

(ECO apud NAPOLITANO, 2007, p.31). 

Com o grande potencial do veículo, diversas áreas da sociedade passaram a 

utilizar a televisão como canal de comunicação com seu público. A Educação foi 

uma destas áreas. Aos poucos, a TV passava a ser um instrumento pedagógico de 

reconhecida força. 

Nesta perspectiva, ao longo do tempo, foi difundido no Brasil o Projeto TV 

Escola, transmitido a partir do segundo semestre do ano de 1995. Sendo orientado 

pelo Ministério da Educação (MEC), este programa tinha o objetivo de transfigurar 

várias formas facilitadoras de apreensão do conhecimento, aplicadas nos assuntos 

e disciplinas escolares.  

 Devido à sua fácil acessibilidade, a televisão se tornou um veículo de 

comunicação popularmente inestimável, ocupando o lugar de principal meio de 

informação e entretenimento; uma vez que a maioria dos brasileiros, tanto pela 

condição financeira, ou devido à falta de opções de lazer, encontra na televisão uma 

forma de divertimento, informação e comunicação.  

Sabe-se que apesar do surgimento de novos meios de comunicação a 

televisão e o rádio ainda, são meios de comunicação mais acessíveis e utilizados no 

mundo. E, que entre esses meios está um conjunto de pessoas que consideram a 

televisão como uma essencial e primordial fonte de lazer, informação, consolidando-

se como ação fundamental para a vida humana. 

Dessa forma, a televisão é o principal meio de comunicação que, também, se 

inclui no processo de educação não-formal, uma vez que se estabelece 

integralmente como uma das primeiras formas de socialização entre as pessoas, 

acompanhando o processo de desenvolvimento da criança desde o período da 

infância até a fase adulta. Essa forma de socialização é influenciada e praticada 
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pelos próprios hábitos de consumos midiáticos que ocorrem, tanto dentro do 

ambiente familiar, quanto fora desse espaço.  

A sociedade pós-moderna é formada por uma geração que possui uma 

relação estritamente intensa e, de contínua convivência, com as tecnologias da 

informação e comunicação. Dessa forma, é difícil imaginar como seria possível o 

convívio social humano sem a participação ativa desses meios transmissores e 

injetores do conhecimento no mundo, que oportunizam o direito à informação, 

trazem satisfação quanto ao grau de entretenimento e proporcionam facilidade no 

acesso às atualizações ocorridas na era contemporânea.  

Neste ensejo, para a concretização desse trabalho optou-se pela utilização da 

Análise de Conteúdo, método relacionado à área das Ciências Humanas e Sociais, 

que a partir de várias técnicas de pesquisa e, por meio da investigação, propicia o 

desenvolvimento do conhecimento sobre o objeto estudado.  

Dessa forma, conforme Krippendorff apud Fonseca Júnior (2006), este 

método tem o propósito de identificar, a partir da obtenção de dados, inferências 

plausíveis que possam servir de suporte para o objetivo do estudo. Com essa 

condição, a realização do trabalho ocorreu sob a análise quantitativa dos dados 

obtidos, a partir da aplicação de questionários dirigidos a professores e alunos do 

ensino médio do Colégio Mater Christi, em Mossoró – RN. Para isso, foram 

selecionadas três turmas para aplicação do questionário, sendo uma turma de cada 

série do ensino médio. Dessa forma, 79 alunos e 12 professores participaram da 

entrevista aplicada no período entre os meses de julho e agosto de 2012. 

Através dos resultados obtidos com os entrevistados, foi possível desenvolver 

as análises e dar início à produção deste trabalho. É com base nos estudos de 

autores como Goméz (1997); Morin (2003); Martín – Barbero (2000); Orofino (2005); 

Napolitano (2007); Belloni (2002) e Fausto Neto (2001) que fundamentamos esta 

pesquisa.  

O presente trabalho está estruturado em três capítulos. O primeiro capítulo 

está relacionado a um estudo descritivo, através da abordagem de autores da área 

da educomunicação. No segundo capítulo, discute-se, teoricamente, com os autores 

as possibilidades de utilização da televisão como recurso pedagógico. O terceiro 

capítulo está ligado às análises e conclusões dos dados obtidos com as entrevistas. 

 Dessa maneira, objetiva-se conhecer e analisar o uso da televisão na escola, 

a partir da perspectiva de estudantes do ensino médio, investigando como eles 
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percebem e avaliam o uso da televisão na escola. Com isso, pretendemos analisar a 

prática pedagógica dos professores, bem como ocorrem os processos de mediação 

por parte dos docentes e, ainda, refletir como esses novos métodos podem servir de 

suporte pedagógico para auxiliar um melhor aprendizado aos estudantes. 

Nesse contexto, a partir do desenvolvimento desta pesquisa, tornou-se 

possível conhecer o consumo televisivo dos professores, a relação que estes têm 

com a televisão, a opinião a respeito da utilização desse meio como recurso 

pedagógico, se esses professores fazem uso da televisão em sala de aula, e de que 

forma isso acontece.  
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1. SURGE A TV: IMAGEM, SOM E VERSATILIDADE 

 

1.1. Televisão e escola: novas estratégias de ensino 
 

 Com o passar do tempo e, sobretudo, com as frequentes mudanças sociais, 

a diversidade dos meios de comunicação têm ocupado importantes posições no 

espaço político, social, econômico, bem como no ambiente escolar e familiar. 

Contudo, entre as várias mídias existentes hoje, a televisão ainda é a preferida no 

ambiente social, atuando como fundamental fonte de informação e comunicação 

entre as pessoas em todo o mundo. 

Dessa forma, apesar do surgimento e avanço dos novos meios de 

comunicação, possuidores da mais alta tecnologia, que oferecem infinitas 

possibilidades de entretenimento e lazer, e com o aprimoramento cada vez maior 

da internet, a televisão ainda ocupa lugar de destaque na vida e no cotidiano da 

maioria absoluta da população brasileira. Orofino (2005, p. 43) completa “Ainda 

hoje, a TV continua a ser o meio de comunicação mais assistido pelas crianças 

mesmo com o crescente uso do computador pessoal (PC) no espaço doméstico.” 

A televisão enquanto recurso tecnológico transita em meio a grandes 

transformações cotidianas. E, como forma de acompanhar essas frequentes 

inovações na atualidade, agora, esse meio de comunicação transfigura uma nova 

etapa de mudanças tanto em sua forma física, como também na base tecnológica, 

que ao inovar suas formas de transmissão e de recepção, possibilitam o 

lançamento e desenvolvimento de novos modos de envolver. Assim, Belloni (2002, 

p. 33) afirma: “A tecnificação é um fenômeno geral típico de nossas sociedades 

contemporâneas, já tendo transformado mundo do trabalho, os sistemas de 

comunicação e o mundo vivido do indivíduo.” 

Em 2010, segundo o Instituto de Pesquisas em Comunicação – EPCOM, 81% 

dos brasileiros assistem à televisão todos os dias da semana, e gastam em média 

3,5 horas diante da TV. Isso prova que apesar das constantes mudanças ocorridas 

na sociedade, a televisão ainda é o principal meio de comunicação de massa, 

informativo e atrativo do Brasil.  
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A televisão constitui-se como referência extremamente importante na 

transmissão cultural e na representação das diferentes realidades existentes em 

nível local, regional, nacional e até internacional, desempenhando, assim, o 

importante papel de formadora de opiniões.  

A informação que a televisão apresenta, atua diretamente sobre a construção 

de visões de mundo, e formação de opiniões em relação aos temas que tratam do 

interesse coletivo, bem como a produção cultural e intelectual dos telespectadores. 

Faz-se necessário ressaltar que é também no campo das mediações televisivas 

onde se encontra a liberdade para trabalhar importantes assuntos de caráter 

político, econômico e social, que, de alguma forma, podem contribuir e servir como 

suporte para o maior envolvimento e desenvolvimento dos jovens na sociedade em 

relações cotidianas.  

Dessa forma, 

 
 
Os processos de ensino-aprendizagem, todos nós sabemos, se tornaram 
muito mais ricos, quando estão ancorados na experiência, no contexto do 
mundo vivido, possibilitando que ação e reflexão, juntas, em uma 
permanente relação da teoria com a prática, construam o conhecimento. 
(OROFINO, 2005, p. 133) 
 
 

Isso revela o quanto a transmissão cultural, e o fluxo de informações que 

circulam entre estudantes e professores, a partir do consumo da televisão, 

constituem mediações importantes para se pensar, não só na recepção das 

mensagens televisivas, mas também para se analisar as relações entre meios de 

comunicação, educação e cotidiano como formas estratégicas de propor maior 

desenvolvimento e apreensão do conhecimento e ensino nas escolas.  

Portanto, é na realidade contemporânea cada vez mais midiatizada, que 

esses novos processos de formação de pessoas atravessam, por sua vez, o 

campo da vida social e individual. Assim, é difícil evitar comentários sobre seus 

conteúdos no trabalho, na rua, e, sobretudo, na escola, dada a intensa penetração 

desse meio de comunicação na vida das pessoas. Com isso, torna-se importante 

analisar e refletir as possibilidades de ensino e aprendizagem escolar a partir da 

televisão. 

 Por ser impulsionado pela sociedade, já é esperado que mesmo antes de 

ingressar na escola o primeiro contato cultural e de instrução que o aluno tenha 

com o mundo seja através da televisão, e é em decorrência dessa realidade que a 
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escola precisa participar mais das atualidades sociais e processos que integrem a 

televisão na escola como fonte de saber. 

O conhecimento também pode ser desenvolvido com a emoção, um dos 

principais elementos que provocam o envolvimento com a televisão. Dessa forma, 

também é possível aprender a pensar o mundo, considerando um olhar diferenciado 

em relação ao uso das novas tecnologias na educação, que por sua vez 

proporcionam maior envolvimento com o aprendizado entre os jovens.   

Com base nessa ideia, Gómez (1997) relata que, enquanto na escola os 

educadores tentam introduzir uma situação mais dinâmica para a apreensão dos 

conteúdos em sala de aula, buscando melhorar o interesse do ensino-

aprendizagem, os meios de comunicação já o fazem, e bem mais que isso, 

reproduzem situações reais, que embora não estejam estreitamente ligadas ao 

ensino escolar, proporcionam outras formas de aprendizado.  

Nesse sentido, 

 
 
o espaço de representação da TV hoje, os papéis que desempenha ou que 
lhe são atribuídos demonstram fortemente que o veículo se tornou parte 
integrante, se não integradora, do cotidiano de todas as pessoas em 
praticamente todo o mundo. (ROCCO, 1994, p. 55) 
 
 

 Palavras, sons, mensagens e imagens são ideologias midiáticas exploradas 

diariamente pela televisão, que além de provocar encantamento no telespectador 

gera também maior sensibilização e facilidade na compreensão de temas mais 

complexos, que dificilmente acontece com conteúdos escolares trabalhados em sala 

de aula. 

Dessa forma, o fato de crianças e jovens, muitas vezes, agradarem-se mais 

em passar a maior parte do tempo em frente à televisão do que mesmo em sala de 

aula, não pode ser interpretado como fuga ou desinteresse escolar; mas  devido ao 

marcante modo e espontaneidade como esses recursos midiáticos tratam de 

assuntos mais complicados do cotidiano, e que de alguma forma acabam atraindo 

mais a atenção desse público.  

 A televisão, por conta de sua forma de penetração, ocupa lugar e papel de 

destaque entre os meios de comunicação, sendo um aliado potencialmente forte. 

Assim, é possível acreditar na televisão como ponto de apoio, processo de ensino e 

aprendizagem atuando na escola como um forte recurso pedagógico.  
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Contudo, 

 

Se é válido e pertinente compararmos TV e Escola, já que ambas mantém 
alguns pontos de intersecção, uma vez que às duas cabe a função de 
informar e educar, é preciso, no entanto, resguardarmos essas instituições 
naquilo que lhes é inerente. (ROCCO, 1994, p. 57). 
 
 
 

 Entre os desafios impostos à educação atualmente, com o surgimento de 

novos processos de ensino e aprendizagem, podemos citar a grande dificuldade em 

estabelecer vínculos harmoniosos entre a escola e a televisão. Em decorrência de 

antigos estereótipos ainda são manifestadas dúvidas relacionadas à relevância 

formativa e educativa que esse meio pode proporcionar.  

As resistências quanto à entrada dessas novas propostas também são 

encontradas na política de plano pedagógico escolar, onde o corpo docente se 

mostra um pouco resistente ao tentar encontrar formas de trabalhar com esse novo 

método. Entretanto, 

 

Ainda que a informação que os emissores de mensagens põem em 
circulação e fazem significar de modos específicos seja mais ampla e se 
relacione com uma multiplicidade de aspectos da vida social, econômica e 
política, ela não é neutra. Carrega matizes e ênfases particulares que a 
convertem em um produto cultural, no sentido mais amplo do termo. 
(GÓMEZ, 1997, p. 58) 
 
 
 

A televisão em sua forma multifacetada carrega uma diversidade de sentidos e 

significações. São características particulares que agem, sobretudo, de forma 

multidimensional no modo em que as pessoas visualizam as modificações mundiais 

vividas no cotidiano, considerando a forte presença da cultura entre as nações.  

Sobre outra perspectiva, as ações midiáticas dispõem de artifícios que 

transformam o que é indistinto e complexo, em manifestações culturais que possuem 

um sentido mais amplo de interpretação e compreensão. Dessa forma, as 

informações televisivas apresentam-se, hoje, não apenas como um consumo diário e 

satisfatório, mas, contudo como uma formação natural e necessária, em que os 

cidadãos, no convívio social estimulam a relação entre o contato de suas habilidades 

interiores com as mudanças ocasionadas em seu entorno, possibilitando, assim, o 

encontro entre ação e reflexão.   
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É por meio de suas múltiplas linguagens que a televisão converte para a 

realidade dos jovens, de maneira atrativa e simplificada assuntos que ao serem 

debatidos pela escola carecem de método mais dinâmico e facilitador do 

aprendizado.  No entanto, o maior entrave é que esses procedimentos dificilmente 

acontecem relacionando os conteúdos televisivos de forma pedagógica. 

Atualmente, é formada uma geração em que os meios de comunicação podem 

ser considerados importantes espaços de socialização. Gómez (1997, p. 61) afirma: 

“os MCM (Meios de Comunicação de Massa) oferecem uma janela para o mundo e 

interessantes possibilidades de desenvolvimento pessoal e social, de distração e 

espairecimento, assim como de aprendizagem constante.” 

Dessa forma, em meio à infinidade de atrativos oferecidos, a televisão, na 

atualidade, atua também como uma nova e fundamental instituição socializadora, 

que concorre em grande vantagem com as demais instituições já existentes, família 

e escola, que educa e forma o cidadão para a vida. Por isso, 

 
 
Agora, o professor não é sua única, nem principal, fonte de saber. Eles 
assistem à televisão, ouvem rádio, lêem jornais, navegam na Internet e 
estão conectados com as mais diversas tecnologias da atualidade. Ou seja, 
o aluno mudou. Ele aprendeu a fazer leituras de imagens, a aprender com 
as cores, com os sons. Seu aprendizado paralelo é muito diferente da 
monotonia da lousa e do giz da sala de aula. (OLIVEIRA, 2001, p. 4) 
 
 
 

Considerando a pluralidade dos meios existentes, bem como o interesse em 

aprender fora do ambiente escolar, pode-se afirmar que hoje, a escola não é apenas 

a única, nem tampouco, a principal instituição dotada de saber e transmissora do 

conhecimento. Martín-Barbero (2003, p. 55) reforça “a escola deixou de ser o único 

lugar de legitimação do saber, pois existe uma multiplicidade de saberes que 

circulam por outros canais, difusos e descentralizados.”  

O conhecimento fora da sala de aula coloca em questão, em termos de eficácia 

em relação ao aprendizado, o fato de que por consequência da austeridade escolar, 

a sua maneira expressiva unilateral pouco atrai a atenção dos estudantes.  

   Em decorrência do aparecimento dos novos meios de comunicação e ao 

grande avanço tecnológico, faz-se importante o estudo sobre a relação entre 

televisão e escola, sendo um campo que proporciona reflexões esclarecedoras, bem 

como possibilidades de intervenção no modo de ensino e aprendizagem escolar. 

Para isso, há que se levar em consideração a necessidade de engajamento desses 
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novos meios de comunicação e expressão, presentes na realidade cotidiana de 

jovens e crianças, atuando como fundamental mediadora na difícil tarefa escolar de 

ensinar e aprender. 

A missão primordial da escola, a partir da utilização do material televisivo, é 

desenvolver um olhar sensível quanto à essência de seu estudo, como forma de 

contribuição no espaço escolar, buscar entender quais efeitos a mídia provoca nos 

jovens, seu público específico, e, na sociedade em geral, bem como procurar 

respostas em relação à preferência dos alunos pela televisão, em comparação com 

a escola.  

Dessa forma, Napolitano (2007, p.17) afirma: “A tarefa inicial da escola é 

pensar o fenômeno em toda a sua amplitude, ao mesmo tempo que se capacita para 

incorporar seus materiais como fontes de conhecimento e crítica.”   

Portanto, a escola poderia ser mais permissiva quanto à presença e 

participação dos meios de comunicação, buscando utilizar-se desse apoio como 

oportunidade para aproximar-se mais dos jovens estudantes, conhecer e 

compreender suas necessidades e dificuldades, procurar saber o que pensam e o 

que querem.  

 

1.2. A televisão como aliada pedagógica no aprendizado 
 

 

Sabe-se que não é informação nova o fato da televisão ser assunto proposto 

em congressos, seminários, palestras como também em outras temáticas que 

envolvem esse meio de comunicação. Dessa forma, é relevante reforçar que há 

bastante tempo, esse meio de comunicação entrelaça espaços significativos do 

convívio social, familiar e, em especial, a área educacional.  

No entanto, percebe-se que a escola encontra dificuldades para trabalhar com 

os recursos midiáticos em sala de aula, principalmente na sociedade atual, em que 

os meios de comunicação e as novas tecnologias da informação, em particular a 

televisão, intervêm de maneira direta e intensiva no cotidiano da população, e de 

forma expansiva em todo o mundo.  
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É importante reconhecer que esses meios atuam como elementos de 

socialização e instrução entre as pessoas e que pode ser um contribuinte essencial 

no incentivo ao ensino.  

 Atualmente, a convivência no mundo cada vez mais midiatizado, em que os 

recursos tecnológicos atuam fortemente na produção da manifestação cultural e, 

na intensa circulação de informação em curto tempo, coloca em destaque um 

importante ponto merecedor da atenção dos colaboradores da educação, 

instituições de ensino, professores, supervisores, diretores. Trata-se da 

necessidade de acompanhar o processo de adoção de mudanças na pedagogia, 

trabalhar no aluno o senso crítico em relação ao discurso televisivo, bem como dá 

assistência a formação moral, psicológica e social de crianças e jovens. 

Apesar de se configurar como um meio de educação não-formal, a televisão 

desenvolve a produção de novas formas de apreensão do conhecimento e do 

aprendizado constante, pois além de ser um meio ativo presente na vida das 

pessoas, é também inserida nos contextos sociais, uma vez que contribui para 

outras formas de ensino.   

Os novos meios de comunicação e informação trouxeram à área educacional 

inovações, possibilidades de aprendizado contínuo, e, sobretudo grandes desafios 

para a educação contemporânea. Dessa forma, é preciso interpretar a televisão 

não apenas em seus vários efeitos de representação do real, mas também pensar 

sobre o ponto de vista pedagógico, e a vasta possibilidade de utilização do 

conteúdo por ela veiculado.   

É importante a união entre a escola e a televisão porque esta, além de ser 

uma fonte de informação acessível e inesgotável, exerce também, forte influência 

sobre a exploração da cultura local e mundial, possibilitando reflexões que 

cooperem para a ampliação do conhecimento entre a sociedade.  

É indispensável frisar que, 

 
 
portanto, continua importante a atenção às narrativas não-ficcionais e 
ficcionais difundidas pela TV que são a maior fonte de produtos culturais a 
informar o imaginário de criança se adolescentes que frequentam as 
escolas em que atuamos. (OROFINO, 2005, p. 44) 
 
 

A televisão não se porta apenas como um dispositivo ou instrumento de auxílio 

às atividades do ensino escolar. Ela se constitui como um espaço de formação 
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independente da educação, conforme nos alerta Gómez (2008, p. 57) “Uma escola 

paralela sem licença para ensinar que se instalou nas sociedades contemporâneas.” 

Assim, a televisão deve ser compreendida também como um importante agente 

transmissor da sociedade, que possui uma intensa carga de responsabilidades 

quanto à veiculação dos seus programas, uma vez que lhe compete também à 

veiculação de informações fidedignas, objetividade, e, sobretudo a transmissão da 

cultura e do conhecimento. Com base nisso,  

 
 
é preciso analisar a TV levando em conta toda a sua complexidade, não 
apenas em seus diversos níveis (produção, circulação, recepção), mas nos 
diversos usos possíveis do conteúdo por ela veiculado. (NAPOLITANO, 
2007, p. 15) 
 

  

A realidade é que os meios de comunicação, em destaque para a televisão, 

oferecem conteúdos que independentemente de serem julgados pertinentes ou não, 

possibilitem que crianças e jovens faça o aproveitamento dessas informações e 

conhecimentos que, por sua vez, favorecem nas experiências cotidianas e no 

contato com o mundo.  

 Os programas transmitidos pela televisão ao mesmo tempo em que 

promovem uma experiência individual no jovem, refletem também no 

desenvolvimento da construção e formação da memória pessoal e social, bem como 

na maneira de pensar, de tomar decisões e propor ideias que, com base nisso, é 

fundamental ampliar os laços midiáticos com a pedagogia escolar. Dessa maneira, 

Oliveira (2001, p. 6) corrobora: “Faz-se necessário recuperar a ideia de uma escola 

não meramente transmissora de conhecimentos e sim de uma escola produtora de 

saberes”.  

 Os novos meios de informação estão presentes, praticamente, em quase 

todos os lugares no mundo, pois o seu crescimento é inevitável e, ao mesmo tempo, 

natural. Usufruir da tecnologia com o intuito de propor melhorias na facilitação do 

aprendizado educacional, promove o desenvolvimento e avanço do mundo.  

 A integração da televisão na escola coloca em prática o desenvolvimento dos 

meios de comunicação com toda a estrutura escolar. Assim, estimulando 

progressivamente a ideia de que esses meios podem ser uma opção útil, favorável e 

construtiva para a formação do jovem cidadão.   
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1.3. A escola como espaço de manifestação da cultura midiática e seus 
estereótipos  
 

 

 A conquista de um espaço de atuação dos meios informativos e 

comunicativos na sociedade, bem como as várias ações que a mídia exerce na vida 

social e individual das pessoas e no mundo moderno são características fortes que 

precisam ser analisadas e inseridas no ambiente escolar contemporâneo.  

 A escola representa um espaço que atua como local de encontro e circulação 

de culturas, sentidos, razões, opiniões, e personalidades do mais diferenciado 

universo de alunos e professores. Este fato se confirma quando, 

 
 
Por exemplo, a TV e o rádio cobrem 98% do território brasileiro, levando 
informações, entretenimento, valores éticos e políticos aos mais distantes 
recantos do país. Portanto, não há escola, por mais distante e diversa que 
seja, que conviva sem a presença de alguma influência da cultura das 
mídias.  (OROFINO, 2005, p. 40) 
 
 
 

  A partir de um estudo desenvolvido nos Estados Unidos, segundo Gómez 

(1997) descobriu-se que os meios de comunicação estimulam na criança um 

aprendizado antecipado, na medida em que esses transmitem situações reais de 

comportamento e conduta. Isso significa que o processo de aprendizagem da 

criança começa em seu próprio lar, no convívio diário com a televisão. 

Assim, antes mesmo de ingressar na escola, o ainda futuro aluno já tem em 

mente como deve se portar neste espaço e as características que o formam. 

Segundo Gómez (1997, p. 61) “Estamos, então, frente ao desafio da relevância 

entre o que faz a escola e o que oferecem os MCM às crianças para sua vida diária.” 

 Mas o que fazer para tornar a escola um espaço de discussão sobre as 

mídias? O ideal antes de tudo é fazer um estudo, buscar conhecimentos a partir das 

teorias e produções dos meios de comunicação, pensar de forma positiva, partindo 

do pressuposto de que estas fontes alternativas podem oferecer embasamentos 

reflexivos para a escola.  

 As ações da mídia crescem cotidianamente e se constituem como fatores de 

mutação da vida social e escolar. Por isso, os estudos sobre as mídias na escola 

são mediações que se tornam pré-requisito para o desenvolvimento de reflexões.  
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As análises podem ser realizadas sobre a produção do emissor ou as 

impressões do receptor. A escola, enquanto instituição de ensino precisa 

potencializar os estudos sobre esses meios, fazendo-os de forma crítica e 

propositiva. É indispensável ressaltar que 

 

Se pensarmos a escola como um local de recepção crítica e de formulação 
de resposta ao discurso mercadológico, dominante na mídia 
contemporânea, estaremos ampliando os espaços de ressignificação e 
transformação tanto da narratividade quanto da própria vida social.   
(OROFINO, 2005, p. 51) 

 

 

Estudos mostram que não é de hoje que a escola, por força da cultura 

midiática tenha se tornado ponto de encontro para se discutir assuntos sobre 

recepção televisiva. Assim, é uma realidade natural do cotidiano das pessoas a 

relação de troca de opiniões a respeito das programações da televisão entre 

crianças e jovens. Pode-se, assim, dizer que  

 

De outro lado, o fato mesmo de que as crianças trocam e comentam suas 
primeiras apropriações do que viram na tarde anterior na TV com seus 
companheiros de classe na manhã seguinte indica que o "largo" processo 
de recepção se estende até à escola, passando às vezes pela sobremesa 
depois do jantar, ou pelas conversas entre irmãos, antes de dormir. Em 
cada um desses momentos se trocam impressões e significados 
provisionais daquilo que foi visto na tela e se vão afinando as maneiras de 
compreender as mensagens (GÓMEZ, 1997, p. 67).  
 
 
 

 Portanto, chega-se a conclusão de que a escola já se constitui como um local 

de mediações, no entanto, essa tradicional instituição ainda mostra-se resistente a 

essa condição. Descobriu-se, assim, que a recepção televisiva é um processo que 

além de acontecer em vários lugares, é repassado em diversas situações. Sendo 

assim, cabe à escola estabelecer um diálogo intrínseco entre televisão e escola. 

Entretanto, 

 

Repensar a educação não é somente incorporar propostas de 
modernização no ensino, e sim construir um olhar crítico na totalidade da 
dinâmica do conhecimento, partindo da realidade escolar e entendendo o 
educador como principal mediador desse processo (OLIVEIRA, 2001, p. 
10).  
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O uso da televisão na escola, somente através de comentários dos 

programas televisivos em sala de aula, não condiciona necessariamente a 

modernização do processo crítico educativo atual, mas acarreta apenas a recepção 

de conteúdos audiovisuais quanto ao uso da tecnologia unicamente como mais uma 

ferramenta pedagógica. É uma escolha necessária, 

 
 
Mas também não se trata de acolher a tecnologia tal e como ela nos é 
oferecida pelo mercado, nem para os fins que os mesmos produtores e 
comerciantes da tecnologia desejam. Não se trata de incorporar 
acriticamente a tecnologia no tecido social, educativo e comunicativo. 
(GÓMEZ, 2002, p. 58) 
 
 
 

Uma abordagem da televisão na escola, de forma interdisciplinar e 

multidisciplinar se torna possível com base nas adequações e adaptações iniciadas 

a partir de um olhar crítico do campo educacional, bem como criar estratégias e 

saber trabalhá-las na sala de aula. Para isso, 

 
 
A educação escolar precisa de uma perspectiva crítica para o uso das 
mídias que avance para além da proposta de leitura crítica dos meios e que 
proponha a produção criativa no próprio espaço escolar como construção 
de respostas sociais aos meios de comunicação de massa e que propicie 
modos de construção de visibilidade para as culturas locais e para as 
diferentes identidades socioculturais. (OROFINO, 2005, p. 117) 
 
 
 

Articular a escola como ambiente crítico de análises sobre a mediação dos 

conteúdos midiáticos veiculados na televisão representa uma forma de inserir esses 

novos meios na formação escolar dos jovens e, também, uma nova maneira de 

colocar em prática a interação da instituição de ensino com os vários 

acontecimentos no mundo; não sendo, portanto, meramente para utilização desses 

meios. Assim, 

 

A absorção do desafio imposto à escola pelos meios de comunicação e 
pelas novas tecnologias pode, e deve ser encarada como uma questão das 
escolas e de seu processo de formação de professores, pois entendemos 
que a inserção dos meios de comunicação na escola não se fará como uma 
disciplina específica ou com a simples exposição de elementos audiovisuais 
em sala de aula e sim como uma nova conduta pedagógica 
problematizadora e questionadora. (OLIVEIRA, 2001, p. 6) 
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Dessa maneira, é possível transformar os estereótipos que foram depositados 

sobre a televisão ao longo dos anos, bem como possibilitar melhor desempenho e 

envolvimento dos estudantes no processo de ensino e aprendizagem. 

 É indispensável destacar que o uso da televisão na escola só estabelece o 

desenvolvimento crítico do saber, mediante a participação da televisão através de 

um trabalho de abordagem em sala de aula que seja na disposição de cada 

professor relacionar os conteúdos televisivos com o conteúdo das suas respectivas 

disciplinas da grade curricular estudantil, e não apenas a exteriorização de 

programas e comentários e declarações sem auto avaliação.  

Segundo Napolitano (2007) a atitude de negação por parte da escola contra a 

participação da televisão nos processos escolares, possui raízes históricas. Dessa 

forma, o primeiro ponto de afastamento está ligado ao período do Regime Militar 

(1964 - 1985). O modo como o acontecimento foi noticiado, instigou professores a 

crer que houve protecionismo político por parte da televisão. Este ocorrido fez com 

que muitos professores vissem na escola uma alternativa contra a conformidade da 

situação.  

Outra razão de impedimento é que a escola cita a tendência ao 

sensacionalismo e questiona o nível ético, estético e cultural de alguns programas 

populares. Mas, é partindo desse pressuposto que a escola, seus professores 

devem intervir nesse pensamento e trabalhar esses estereótipos na sala de aula. 

Não de maneira excludente, mas, sobretudo como uma forma de levar o aluno a 

pensar e a refletir sobre o cunho informativo dos programas. Por esse motivo, 

 

Muitos professores, de diferentes ideologias, questionam o nível geral dos 
programas, e neste caso podem transformar a escola em um espaço em um 
espaço de resistência cultural e educacional contra a tendência à 
massificação e o baixo nível veiculado pela TV. (NAPOLITANO, 2007, p. 18)  

 

 

 No nosso cotidiano, ainda é bastante recorrente a presença de estereótipos 

aos meios de comunicação. São formas de resistência que representam barreiras de 

impedimento da atuação e mediação desses meios de forma decisiva no 

desenvolvimento educativo das crianças e jovens. Pensar na televisão como apenas 

um aparelho que proporciona diversão, é relegar suas virtudes e benefícios. Outra 
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ação de preconceito contra a televisão está na atitude de agir com desconfiança 

sobre os assuntos transmitidos. Assim, 

Há que se relocalizar a função da escola neste cenário informatizado e cada 
dia mais videotecnologizado, de dimensões múltiplas para que, sem perder 
sua própria distintividade, ela possa aspirar a alcançar seus objetivos. 
(GÓMEZ, 1997, p. 64) 
 
 
 

O terceiro e último ponto, que gera desafios entre escola e televisão está 

relacionado ao fato de que a escola se mostra desfavorável quanto à presença da 

televisão nos processos educacionais. Isso por anseios de perder sua consistência 

de tradicional instituição de ensino e logo deixar de ter seu espaço na sociedade 

contemporânea. 

 Partindo dessas ideias, 

  
 
a recomendação frente a estas posições é a de aprender a coexistir em um 
cenário cultural plural, no qual as funções educativas não nos pertencem 
com exclusividade e no qual as fontes de aprendizagem e os educadores 
espontâneos se multiplicam. (GÓMEZ, 1997, p. 64) 
 
 
  

Dessa forma, desmistifica-se a ideia estereotipada de que a televisão é um 

mero objeto de distração, ou ferramenta tecnicista pedagógica e passa, assim, a ser 

visualizada como produto e produtora da cultura contemporânea. 

A escola é o lugar onde ocorre o encontro de diversas e distintas culturas, 

espaço que permeia a troca de novas e diferentes representações simbólicas, em 

que boa parte dessas diferenças é advinda do contanto intenso com a da televisão. 

Sendo assim, é dever da escola, enquanto instituição educadora e fornecedora do 

conhecimento estabelecer laços que permita o contato entre televisão e escola.  

Com isso,  

  
 
se a escola é local de encontro de “muitas culturas” que provêm tanto de 
identidades quanto de diferenças socioculturais, então é preciso buscar 
sobrepor todas as mediações, em jogo a partir daquele cenário. (OROFINO, 
2005, p. 64). 
 
 
 

Com a integração e aplicação dos novos recursos midiáticos na escola, 

objetiva-se uma aproximação da realidade contemporânea, estabelecendo uma 

vivência maior com as experiências sociais do cotidiano. A união entre televisão e 
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escola promove a aproximação do ambiente educacional com o cotidiano e a 

realidade dos jovens, proporcionando para a escola maior participação no 

desenvolvimento intelectual dos estudantes. 

Orofino (2005, p. 30) afirma: “sendo assim, a escola pode e deve intensificar o 

diálogo entre cultura escolar e midiática ao oferecer oportunidades de produção de 

narrativas de autoria dos estudantes com o uso de novas linguagens e tecnologias”.  

           Nesse ínterim, 

 

A escola preservará sua função como a instituição educativa principal, só na 
medida em que for capaz de orientar os diversos aprendizados dos seus 
estudantes. Aprendizados que têm lugar dentro e fora dela, sobretudo e 
cada vez em maior proporção, estimulados pelos novos meios e tecnologias 
de informação existentes, tanto dentro dos sistemas educativos, quanto por 
aqueles que estão fora e são os meios e tecnologias com os quais 
cotidianamente interagem os sujeitos sociais. (GOMÉZ, 2002, p. 68) 

 

 

O desenvolvimento da competência para fazer análises e leituras críticas dos 

eventos do cotidiano, que não se desvinculam dos conteúdos escolares propõe que 

a televisão não seja excluída do universo da educação formal.  

Dessa forma, explorar as novas mídias é situar a escola como um campo de 

estudo midiático, que se trabalhe a cultura da mídia com o propósito de oferecer 

uma educação mais reflexiva e opinativa, a fim de tornar a escola um espaço de livre 

arbítrio, onde crianças e jovens possam expor suas verdadeiras convicções frente a 

uma sociedade moderna.    

Diante dessas intenções, é possível compreender que, atualmente, é cada 

vez mais necessário estabelecer mediações entre escola e televisão. E, isso é 

possível através de intervenções, por meio de diálogos e estratégias pedagógicas 

que estimulem um consumo televisivo mais crítico. Articulando e desenvolvendo 

métodos que tornem o cidadão mais atuante, construindo assim, uma sociedade 

mais participativa e influente.  

A responsabilidade de mediar os novos meios tecnológicos de comunicação e 

informação é uma iniciativa primária que a escola precisa assumir em sua prática 

educativa, objetivando tornar o uso desses meios um recurso didático capaz de 

aproximar a realidade dos estudantes com o ambiente de ensino. Dessa forma, está 

preparando os jovens para exercer uma cidadania mais racional e reflexiva. 
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A teoria histórica, relacionada aos estudos de mass media ou comunicação 

de massa, está ligada à massificação das informações, distribuídas através das 

ações de socialização entre os sujeitos. Segundo Wolf (2003, p. 152) “A hipótese do 

agenda-setting defende que os mass media são eficazes na construção da imagem 

da realidade que o sujeito vem estruturando”.  

A partir dessa perspectiva, confirma-se que é no espaço escolar, local de 

encontro de diferentes culturas, onde ocorrem os processos de manifestação e 

discussões a respeito das impressões das recepções televisivas. Esse processo é 

causado por provimentos externos decorrente ao grande fluxo de informações 

cotidianas. Deste modo, o ambiente interno, espaço escolar é concebido por 

incessantes informações acometidas temporariamente.  

A comunicação diária no campo escolar sobre as várias temáticas abordadas 

pela televisão implica em uma articulação da escola com as influências midiáticas, 

bem como a variação do conhecimento conferido como base na relevância dos 

assuntos exteriorizados.    

 

 

1.4. O uso da televisão na escola: um processo de midiatização escolar 
 

 Os estudos teóricos sobre a relação entre televisão e escola, bem como a 

utilização dos meios de comunicação como fonte de ensino nos processos educativos 

são propostas já pensadas e discutidas em pesquisas e análises sobre os estudos da 

mídia na educação.  

 Sabe-se que televisão e escola representam dois universos que ainda que 

possuam origens e realidades distintas, estão diretamente vinculadas ao processo de 

educação social, uma vez que se destinam a essas duas esferas a tarefa de ensinar, 

transmitir informação e conhecimentos.   

 A educação ancorada ao uso da televisão estabelece um processo 

multifacetado e multidimensional em que o desenvolvimento de sua prática se 

constitui através do diálogo entre os diferentes espaços de atuação dos sujeitos. 

Nessa perspectiva, considera-se a educação uma ação preponderante para a 

formação do indivíduo e ainda mais que isso, uma preparação de indivíduos desde a 

infância até a fase da adolescência.  
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A mídia é um importante agente dominante desse espaço. Estabelecer um 

olhar crítico e pedagógico a respeito do uso da tecnologia na formação de pessoas 

torna-se cada vez mais importante e necessário.    

 É importante esclarecer também que quando se discute a inserção dos novos 

meios tecnológicos na escola, inclui-se também a televisão. É indispensável 

esclarecer que essa inclusão não se trata apenas de facilitar o acesso ou torná-lo 

mais presente, mas também de desempenhar um estudo sobre o uso desses meios a 

partir de uma abordagem crítica e propositiva. Assim, 

 

Em síntese, defendemos que é cada vez mais necessário ampliarmos as 
mediações escolares por meio de novos enfoques pedagógicos que visem 
um consumo cultural e crítico e que possibilitem a criação de estratégias de 
uso destes meios para fins de construção da cidadania ativa, participativa, 
atuante no contexto da comunidade na qual a escola se insere. (ORIFINO, 
2005, p. 32)  

 

 

 Sabe-se que a escola é imprescindível para o desenvolvimento intelectual de 

crianças e adolescentes. Entretanto precisa-se de uma nova postura de seus 

educadores no desafio de integrar a televisão no ensino escolar. Tal desafio pode 

ser alcançado buscando-se relacionar os assuntos escolares com os conteúdos 

televisivos apreendidos em casa.  

Essa perspectiva positivamente propositiva favorece a intenção de trazer para 

a sala de aula, discussões sobre a programação televisiva assistida pelos alunos, 

objetivando assim, o maior envolvimento dos jovens nas aulas, bem como trabalhar 

o senso crítico e reflexivo desses jovens. Dessa forma, 

 

O poder e a influência da TV só podem ser revertidos em conhecimento 
escolar na medida em que o uso da TV em sala de aula seja a 
consequência de um conjunto de atividades e reflexões partilhadas (o que 
não invalida as eventuais iniciativas individuais). (NAPOLITANO, 2007, p. 
25)  

 

Dessa forma, reafirma-se essa é a maneira de trabalhar esse novo modelo de 

ensino, através da preparação de procedimentos para incorporar o conteúdo 

oferecido e estruturação das ideias com base em uma abordagem sistematicamente 

viável e, com propostas pertinentes a cada disciplina escolar.  Assim, visando o 

processo de entrada dos meios tecnológicos no ensino atual, planeja-se um estudo 
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baseado na busca do conhecimento sobre os meios de comunicação, informação e 

suas produções midiáticas.  

Com isso, entende-se por pedagogia dos meios uma maneira harmoniosa de 

articular a intervenção dos meios midiáticos no espaço escolar. Esse plano consiste 

em estabelecer ligações críticas entre o conteúdo que é veiculado na televisão com 

os assuntos estudados na escola.  

Para Orofino (2005, p. 133) “portanto, mais do que esperar fórmulas prontas, 

uma pedagogia dos meios na escola requer que os educadores arrisquem, sugiram 

e criem as possibilidades de ação a partir de suas experiências”. 

Em síntese, uma pedagogia dos meios se constitui também em uma 

educação para os recursos midiáticos. Propõe a exploração do conhecimento e 

estabelece práticas do uso mais consciente e proveitoso dessas ferramentas no 

convívio com o ambiente escolar.  

  As tecnologias ao serem introduzidas na escola necessitam de orientações, 

que preparem essa instituição educativa para trabalhar os meios de comunicação e 

informação como elemento atrativo ao ensino, propondo articular as experiências 

televisivas dos alunos ao interesse em estudar os conteúdos escolares. Assim,  

 

Os processos de ensino-aprendizagem, todos nós sabemos, se tornam 
muito mais ricos quando estão ancorados na experiência, no contexto do 
mundo vivido, possibilitando que ação e reflexão, juntas, em uma 
permanente relação da teoria com a prática, construam o conhecimento. 
(OROFINO, 2005, p. 133) 

 

Dessa forma, é por meio de uma abordagem interdisciplinar entre as várias 

áreas que se apóia a proposta de integração dos meios. Isso propicia que o aluno 

vivencie no seu cotidiano, de forma subjetiva todas as transformações e atualidades 

que o cerca no mundo contemporâneo. A partir dessas providências, a escola pode 

mostrar a intenção de mudanças nos seus processos de ensino e aprendizagem.  

 Porém, a escola tem dificuldade de incorporar a televisão à sua prática 

educativa. O que representa um obstáculo para uma maior aproximação entre aluno 

e professor. Com isso, enquanto os educadores têm grandes restrições à televisão 

em sua prática profissional, por outro lado, seus alunos mantêm um contato intenso 

e cotidiano com ela, considerando-a fonte de referência nas suas vidas. Assim 

Orofino (2005, p. 133) ressalva: “E isto pressupõe que a gestão da escola seja 

igualmente democrática.” 
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 A pedagogia dos meios pode atuar como uma proposta de mediação 

educacional disposta a trabalhar os critérios, receios e as necessidades da escola 

nesse processo de adaptação tecnológica, apresentando opções que possibilitem 

uma aproximação mais profunda entre televisão e escola. Nesta perspectiva, 

ressalta (OROFINO, 2005, p. 133): “uma pedagogia crítica dos meios só fará sentido 

se estiver em sintonia com este movimento democrático mais amplo que será 

gestado a partir de uma escola democrática”. 

Portanto, é indispensável à ação do plano de pedagogia dos meios sobre o 

ambiente escolar. Pois, é a partir desse projeto que se inicia o processo de inclusão 

dos meios na educação contemporânea, rumo a uma inovação pedagógica, visando 

restaurar as habilidades docentes em sala de aula, bem como explorar de forma 

reflexiva as informações e inovações ocorridas mundialmente. Dessa forma, o jovem 

estudante poderá encontrar respaldo e apoio crítico da escola junto aos seus 

educadores.    
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2. O JOVEM E A MÍDIA: A RELAÇÃO DO JOVEM COM A TELEVISÃO 
 

 A sociedade atual é formada por crianças e jovens que fazem parte de uma 

geração que cresceu e se desenvolveu com a presença intensa da televisão em suas 

vidas.  Segundo pesquisa feita pelo IBOPE em 2007, a criança brasileira gasta em 

média 4 horas, 50 minutos e 11 segundos por dia com a televisão. 

 Quando se refere ao princípio de formação educacional de crianças e jovens, é 

evidente que o tempo de exposição em frente à televisão sobrepõe às horas de 

permanência em sala de aula. Dessa forma, esses jovens telespectadores veem a 

televisão como fonte de representação do conhecimento, que se compara com o 

professor. No entanto, esse de forma menos atrativa.  

 O jovem da atualidade, por escolha própria, está cada vez mais em contato 

frequente com a televisão do que mesmo com qualquer outro meio de distração e 

divertimento. Isso restabelece a televisão como um importante elemento de formação, 

capaz de manter a atenção dessa nova e diversificada geração.  

O tempo gasto com a televisão revela o quanto esse meio de comunicação tem 

importância considerável na convivência e na formação de opiniões de crianças e 

jovens. Assim Gómez (1997, p. 59) afirma: “as crianças costumam passar mais horas 

em frente à TV do que mesmo ao quadro em sala de aula e, que em termos de 

escolha elas preferem a televisão à educação que recebem na escola.”  

Isso pode está relacionado também ao modo de transmissão da mensagem 

televisiva. A televisão é um meio de informação que dispõe de mecanismos 

facilitadores e encantadores na exibição de suas mensagens, em que, através de 

suas distintas maneiras de abordar assuntos do cotidiano, a televisão consegue 

trazer para a realidade dos jovens de maneira atrativa e simplificada conteúdos que 

a escola não possui essa facilidade de repassar e, 

 

Por isso é sempre bom lembrar que a criança, o jovem e o adulto desejam 
encontrar satisfação, alegria, também na escola e que essa satisfação 
cultural de partir do próprio ato de estudar e de aprender e não apenas dos 
meios utilizados para isso. (GADOTTI, 2005, p. 24) 

 

A linguagem da televisão é apelativa, forte e atraente. Em relação ao público 

jovem, em muitos casos, atua de maneira encantadora, provocando fascínio e 

vontade de permanência e de informar-se cada vez mais. 
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Com um vocabulário inteiramente facilitador à compreensão da população, a 

televisão manifesta no jovem o interesse em buscar mais conhecimento e, 

sobretudo, a curiosidade sobre os acontecimentos em todo o mundo. Esses são 

fatores que podem ser considerados motivos fundamentais que reforçam e 

contribuem para uma aproximação cada vez maior e constante dos jovens perante 

a televisão.  

Dessa forma, Orofino (2005) em sua perspectiva teórica sobre as mídias, que 

atuam como importante ferramenta de suporte ao ensino escolar aborda e 

encadeia a união de três recursos televisivos fundamentais: texto, imagem e som. 

São estes os códigos de significação que atuam de maneira significativa sobre a 

atenção profunda e completo envolvimento dos adolescentes frente à televisão.  

Assim, além de proporcionar conhecimento e saber constante, a união dessas 

duas esferas contribui também para o desenvolvimento da prática de leitura crítica 

entre os jovens estudantes. A televisão é um meio de comunicação e informação 

que provoca o interesse mútuo entre o público jovem e ela estabelece uma sintonia 

a partir dos fatores que provocam esta aproximação. Para isso, 

 

A atividade de crítica ideológica necessita estar articulada à compreensão 
dos elementos que compõem e definem a imagem, a trilha sonora e o texto 
– verbal que são os três diferentes códigos da linguagem audiovisual – em 
uma relação dialética entre forma e conteúdo. (OROFINO, 2005, p.83)  
 
 

Dessa maneira, o texto apresentado na televisão é uma fonte de apoio 

considerado muito forte, pois a televisão em suas transmissões diárias faz o uso de 

linguagens concisas e palavras articuladas. Seu modo de expressividade é claro e 

direto, o que facilita no entendimento do conteúdo em exibição, e ainda pelo fato de 

que a televisão utiliza um vocabulário familiar à linguagem falada pelos jovens de 

hoje. Assim, 

 

Na TV o texto verbal é mais objetivo, pois é um texto escrito para ser falado. 
Por isso, ele é mais familiar com o repertório cultural dos estudantes do que 
os textos literários. Portanto, ela pode ser ponto de partida para se chegar 
na leitura dos textos clássicos da literatura brasileira e mundial (através 
mesmo do uso da TV, como é o caso das minisséries brasileiras que são de 
excelente qualidade). (OROFINO, 2005, p. 127) 
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A linguagem abordada na televisão aproxima ainda mais o telespectador com 

esse meio, o que incita o jovem cada vez mais a buscar novas formas de 

conhecimento e informação sobre esse meio de comunicação. 

As imagens mostradas na televisão são também outro fator preponderante e 

convidativo a atenção dos jovens telespectadores. A intensa exposição e apelação 

das imagens televisivas fazem com que o jovem sinta-se ainda mais convidado a 

vivenciar o que está sendo mostrado do outro lado.  

Dessa forma, pode-se afirmar que é através das imagens que os alunos 

desenvolvem uma facilidade maior para compreender. Conforme Moran (2008, p. 

2): “A imagem mexe com o imediato, com o palpável”. Assim é fundamental que a 

escola trabalhe no aluno as diferenças entre o real e o fictício, nas mais diversas 

situações do cotidiano.  

O som produzido pela televisão destaca-se como um mecanismo 

potencialmente muito forte, uma vez que, por meio de seus atrativos sonoros, 

consegue prender e envolver a atenção dos telespectadores, principalmente dos 

jovens, que em sua maioria se veem fascinados e compenetrados em meio à 

combinação sonora de texto, imagem e som.  

É possível perceber que a oralidade, essa linguagem que é tão presente na 

televisão, quanto atraente para o jovem, atua sob todos os percursos da vida dos 

telespectadores, no que se refere ao sentido dado à situação e a facilidade para 

compreender uma mensagem transmitida. 

         Com todo o aparato técnico depositado na televisão e em conformidade com o 

uso das novas tecnologias aplicadas sobre os efeitos de sons e imagens, é possível 

afirmar que esse veículo tem se sobressaído à frente dos demais meios de 

comunicação, bem como sobre as instituições de ensino, em relação ao grau de 

envolvimento e satisfação do público jovem. Dessa forma, 

 

As tecnologias permitem mostrar várias formas de captar e mostrar o 
mesmo objeto, representando-o sob ângulos e meios diferentes: pelos 
movimentos, cenários, sons, integrando o racional e o afetivo,o dedutivo e o 
indutivo, o espaço e o tempo, o concreto e o abstrato. (MORAN, 2008, p. 4) 

 

           Em síntese, se permitida à entrada as novas tecnologias, estas poderão 

funcionar como uma ponte que interligue as várias formas de representação do 
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conhecimento figurados pela televisão, articulando-se ao aprendizado constante 

exercido na escola.  

           Dessa forma, se a televisão se constitui como um mecanismo de apoio 

potencialmente produtor e disseminador do saber intensifica-se a lógica de que é 

necessário aproveitar e ampliar o uso dos meios tecnológicos. Com isso, 

descentralizando-se dos antigos e tradicionais métodos de ensino e aprendizagem 

ainda utilizados na escola.  

           Além de ser uma forma mais dinâmica, atrativa e facilitadora do aprendizado, 

esse meio de comunicação e entretenimento desperta no jovem telespectador 

desejo de descobrir novos significados, bem como vivenciar novas experiências. 

Dessa forma, é possível entender a relação cada vez maior de aproximação e 

interesse do jovem pela televisão. 

No entanto, devido à dificuldade de adaptação ou mesmo da resistência em 

incorporar a televisão nas atividades do cotidiano, a televisão, em muitas situações é 

impedida de penetrar no ambiente escolar.  

Napolitano (2007), em suas reflexões sobre a ação da mídia na vida das 

pessoas, propõe o estudo sobre o fenômeno da midiabilidade que, por sua vez, 

discute a complicada tarefa de realizar ligações entre as manifestações culturais e 

sociais vividas no cotidiano, bem como a busca da interação e confiança ao saber 

confrontá-las com as experiências midiáticas.  

Para Napolitano (2007, p. 12) “é preciso pensar a influência da mídia em 

nossas vidas, reconhecendo não só suas características escapistas, alienantes ou 

conformistas, como apreendendo suas diversas facetas e os resultados de sua 

influência sobre a sociedade.” 

Entretanto, a escola ainda pode reverter à situação de extremidade do seu 

estado atual a partir de suas interações de midiatização, transmitindo o 

conhecimento e estudo escolar é que se podem alcançar as inovações provocadas 

pelo avanço da tecnologia. De acordo com Fausto Neto (2001, p. 53): “A ordem de 

mediatização passa a regular a estratégia pedagógica do professor”.  

Na concepção de Orofino (2005, p. 151): "neste sentido, a escola pode 

desempenhar um papel estratégico como espaço cultural crítico em que sejam 

mediados, ressignificados (consumo e produção críticos) os conteúdos veiculados 

pela mídia”.  
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  Dessa forma, o que se precisa é que a escola faça um trabalho de 

sondagem, coletando o conteúdo que os meios de comunicação transmitem e 

repassando para os alunos de forma crítica e embasada. Incentivando o 

desempenho de sua capacidade intelectual, suas habilidades, e principalmente o 

desenvolvimento de suas atitudes.  Assim, ensinando o jovem a aprender a 

expressar suas opiniões, sentimentos e necessidades.  

Educar os jovens na era contemporânea, a partir do uso dos meios 

tecnológicos na educação, implica a estatização de um processo de construção da 

consciência crítica da nova geração. Esta que faz uso dos meios comunicacionais 

de forma independente.  

Nesta perspectiva, as apropriações dos meios tecnológicos na educação 

como forma de instrumento didático em sala de aula propõem realizar um uso 

social da mídia e dos programas televisivos, investigando como os jovens avaliam 

e formam seus próprios conceitos, valores e integridade moral. Dessa forma, 

possibilitando a socialização entre os indivíduos.  

 

2.1. Construção de novas identidades: a formação de opinião do jovem a 
partir da televisão 

 
 

Do ponto vista social e cultural, não há dúvidas de que a televisão exerce forte 

influência na vida social e pessoal dos cidadãos. Os meios de comunicação a cada 

dia representam um forte ponto de apoio e incentivo em diversas situações 

cotidianas, que interpretadas por meio de informações, imagens, códigos e 

linguagens acessíveis influencia na forma como os jovens interpretam e fazem a 

leitura crítica do mundo. Por esse motivo, os meios de comunicação desempenham 

importante papel no processo de formação moral, psicológico e social das pessoas.  

         É bastante perceptível que o jovem de nosso século mudou. Dessa forma, é 

sabido que as crianças, no decorrer de seu crescimento e desenvolvimento racional, 

até que se chegue à fase adulta, passam por etapas de mutação no seu processo 

de formação pessoal. Sendo assim, os valores sociais e culturais são introduzidos 

na formação da personalidade de cada indivíduo. É durante esse período que as 

mídias, a televisão e entre outras tecnologias da informação participam diretamente 

na formação de caráter dos jovens.  
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       A partir das frequentes transformações ocorridas na sociedade atual, e com o 

aprimoramento das novas tecnologias permitiu-se que a nova geração pudesse 

expressar seus propósitos, suas crenças e convicções.  

         Com o passar do tempo a televisão tem se portado como um importante meio 

de comunicação multifacetado que atualmente, além de competir em grande 

vantagem sobre as demais instituições socializadoras como escola e família, 

configura-se como um novo e atuante espaço de socialização que se encontra em 

constante permanência na vida das pessoas, mas de forma mais intensa entre os 

jovens.  

          A televisão por ser uma poderosa e envolvente agência disseminadora de 

informação e conhecimento, acaba sendo também, em muitas situações, um 

indispensável agente influente na maneira como o jovem da atualidade compreende, 

interpreta e julga as ações de comportamento humano na contemporaneidade.  

        Dentro desse contexto, a televisão se constitui como um importante agente 

inspirador das ações dos jovens e influencia a partir da maneira como ele observa 

as variações sofridas no cotidiano, bem como o seu modo de ver o mundo e, assim, 

traz influências também na forma determinante de comportamento. Isso está 

fortemente ligado ao modo como esses jovens interpretam as várias manifestações 

mostradas na televisão. 

        Nesses termos, avalia-se que atualmente a oferta midiática passa a funcionar 

como fator instigante e preponderante na formação do raciocínio crítico, intuitivo e 

seletivo de crianças e jovens dessa nova geração. Os meios de comunicação 

possibilitam a pluralidade nas formas de ensino e desenvolvimento prático nas 

atividades escolares, por isso torna-se conveniente aprender também com as 

mídias. Assim, o aprendizado através dos reflexos mostrados pelas mídias propõe a 

exploração da vivência e atuação do tempo presente em sala aula. 

         Os jovens são, por sua vez, uma geração que nasce e cresce tendo a 

presença intensa da televisão em suas vidas, manifestam e transformam o ambiente 

escolar em local de discussões desses meios na escola, uma vez que trazem de 

casa suas visões a respeito das programações televisivas e as expõem para os 

demais alunos na sala de aula. 

         Dessa forma, na prática acredita-se que os meios de comunicação 

representam para os jovens uma forma expansiva de conhecimento, que não se 

limita apenas a oferta de entretenimento nas programações, mas, sobretudo 
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estabelece a comunicação e propõe o envolvimento com o saber. Assim, os novos 

meios de comunicação e informação, em especial a televisão, além de oferecerem 

uma infinidade de valores em aprendizado, proporcionam, também, oportunidades 

de conhecer e experimentar experiências de outros lugares do mundo, bem como 

descobrir e vivenciar outras culturas.  

        A televisão já apresenta em si uma forma cultural e é, concomitantemente, 

espaço de exposição de culturas, uma vez que figura a representação da realidade, 

na medida em que produz o moderno e reproduz também o contexto social baseado 

em raízes históricas. Para Orofino (2005, p. 87): “A TV incorpora os sentidos sociais 

da cultura e os devolve em forma de produto.” 

        Dessa forma, a possibilidade de aproximar o envolvimento dos jovens com o 

conhecimento de mundo, por meio da apresentação das realidades cotidianas 

vividas, proporciona a disseminação e exibição do conhecimento de forma 

globalizada. Assim, é possível tratar a televisão de forma mais científica e 

democrática, extraindo deste meio todas as possibilidades de estudo entre o aluno e 

o professor.  

        Dessa forma, o contato com outras culturas também influencia na maneira 

como esse jovem interpreta as ações cotidianas, além, de construir novos 

pensamentos e comportamentos, acarretando assim, a absorção e formação de 

novas identidades. Assim, 

 

Pensar na formação das identidades significa conjugar sempre as várias 
dimensões constitutivas do “eu” e oferecer visibilidade para todas estas 
questões: relações de classe social, gênero, raça, etnia, geração, 
orientação sexual, religião, deficiências físicas ou mentais, dentre outras. 
(OROFINO, 2005, p. 153) 

 

As novas identidades desenvolvidas entre os jovens, por meio da televisão, 

são construções formadas por esses próprios sujeitos a partir da interpretação 

individual sobre as condições políticas, econômicas e sociais do cenário social em 

que vivem exibidas pelas mídias. Assim, a formação das identidades se estabelece 

a partir do desenvolvimento da consciência que o jovem tem de suas características 

próprias. Desse modo, 

 
 
os meios de comunicação de massa, em especial a televisão executam de 
forma mais intensa mudanças no interior de cada indivíduo, instigando a 
formação de novas identidades. (MARTÍN-BARBERO, 2000, p. 51) 
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Considerando essa afirmação, é importante ressaltar que a construção e 

desenvolvimento de formas interpessoais entre os jovens é um processo que está 

ligado ao pensamento do sujeito, enquanto agente ativo e avaliador das mudanças 

universais com base na sua relação com os meios de comunicação. 

 É a partir do contato com os meios que se constroem concepções e formas 

de pensamentos independentes. Neste pensamento, Giddens (apud OROFINO, 

2005, p.135) afirma que “A identidade pessoal pode ser compreendida como projeto 

reflexivo do eu”. Já Hall (apud OROFINO, 2005, p. 135) defende que acontece uma 

“construção relacional a partir do reconhecimento da diferença.” 

Dessa forma, é importante salientar que a formação da identidade é um 

processo individual dos sujeitos, e passa a ser construído com base no contato com 

as distintas formas de interpretação do real, e a partir da percepção de cada 

cidadão. 

Assim, a forma como as informações chegam até o jovem infere diretamente 

na formação pessoal desse público, enquanto cidadãos no ambiente social e na 

capacidade intelectual desses; enquanto futuros profissionais, tornando-os assim, 

pessoas mais conhecedoras dos seus direitos e deveres na sociedade. 

          A maneira como a televisão tem se compenetrado na sociedade incorre sobre 

si o papel de contribuidora na formação de um jovem com um pensamento mais 

crítico frente às transformações e inovações ocorridas no cotidiano. 

         No entanto, o que se percebe é que, atualmente, as programações veiculadas 

pela televisão exigem cada vez mais interpretação intensa e reflexão opinativa por 

parte de jovens telespectadores. Nesse contexto, enquanto surgem mudanças no 

sistema educacional, a partir do novo cenário social, concomitantemente despontam 

transformações na formação de novas identidades entre os sujeitos, levando-se 

assim, a uma nova forma de pensamento e idealização na vida social.  

Para Goméz (1997, p. 62): “Desta maneira, a TV e seus derivados vão se 

convertendo em uma opção real de consumo cultural e desfrute do tempo livre na 

sociedade moderna”. As crianças e jovens da atualidade estão cada vez mais 

condicionados a encontrar na televisão uma maneira mais fácil de entender 

assuntos com grau de complexidade mais elevado.  

       Esse indício revela uma intensa e frequente interação que a juventude tem 

sobre os meios de comunicação. Faz-se necessário levar em consideração que os 
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meios de comunicação de massa oferecem infinitas possibilidades de estabelecer 

uma maior aproximação entre os educadores e o público jovem. A partir desse 

reconhecimento se constrói por meio das diferenças e particularidades de cada 

indivíduo a formação ética, moral e intelectual na sociedade historicamente 

normativa.  

 

2.2. A construção do aprendizado fundamentado nas mídias 
 

         Em decorrência do crescente avanço e desenvolvimento da tecnologia 

depositada no aprimoramento dos meios de comunicação e informação, e com a 

presença constante desses meios no cotidiano, e em todas as esferas do ambiente 

social tem-se questionado e enfatizando a utilidade dos novos recursos tecnológicos 

como necessidade de modernizar os métodos de ensino e aprendizagem.  

         A partir dessa perspectiva, é possível pensar na contribuição das mídias para a 

educação, atuando no ambiente educacional através das suas múltiplas formas de 

transpor o conhecimento, ensinando os jovens a perceberem o mundo em seus 

diversos acontecimentos.  

        Os meios de comunicação e informação, de forma particular a televisão trazem 

em si infinitas possibilidades de aproveitamento das suas temáticas. Transmitem 

informações e reproduzem interpretações, que possibilitam a compreensão de 

situações vivenciadas no cotidiano. Assim, a maneira de ver e formar conceitos de 

mundo estão inteiramente fundamentados a partir do contanto contínuo com a 

televisão. Dessa forma, é evidente que as mídias reproduzem sobre a sociedade 

uma formação educacional indiretamente relevante.  

 Assim, 

 
 
as apropriações e ressignificações do discurso dominante, veiculado pela 
TV, podem alcançar resultados ainda mais interessantes, eu acredito, se os 
estudantes forem encorajados a pensar a linguagem enquanto produtores 
da mesma. (OROFINO, 2005, p. 126) 
 
  

        Deste modo, explorar diversas as áreas de produções midiáticas, a linguagem 

televisiva, suas programações, conteúdos informativos e interativos traz a escola a 

uma realidade cada vez mais modernizada e integrada às vivências de mudanças 
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sociais, no que se refere à questão da forte presença e atuação das mídias no 

mundo.    

        Entretanto, a participação dos meios tecnológicos, de comunicação e 

informação no sistema de educação atual, desperta desafios relacionados à 

adaptação da escola frente à grande circulação de informações dirigidas pelos 

recursos midiáticos. Assim, 

  
 
a presença crescente e expansiva dos meios de comunicação de massa 
(MCM) na vida cotidiana de todos coloca neste fim de século um desafio 
múltiplo, tanto para as instituições sociais quanto para todos os membros da 
sociedade. (GOMÉZ, 1997, p. 57) 
 
 

         Dessa forma, isso aponta que os meios de comunicação, por consequência de 

sua elevada expansão informativa e facilidade interpretativa, garantem por sua vez, 

maior apreensão dos significados e uma multiplicidade de variantes explicativas 

compreensíveis.   

        As variadas alternativas utilizadas pelas mídias de figurar os acontecimentos 

cotidianos, e apresentá-los de forma simplificada, e a forma como as informações 

são construídas, tratadas e apresentadas na sociedade estão também diretamente 

relacionadas às dificuldades enfrentadas pelo convívio escolar.  

        Os meios de comunicação a partir das potencialidades de suas formas 

articuladas de tratar os conteúdos, por meio de incentivos modernos e pela 

interatividade midiática através do uso de símbolos fascinantes atraem mais 

facilmente a atenção permanente dos sujeitos. Por isso, 

 
 
estamos atualmente assistindo ao desenvolvimento de elementos e 
combinações semióticas novas e distintivas que começam a ser os sistemas 
linguísticos do futuro e que se diferenciam dos anteriores a partir da lógica 
de suas articulações. (GOMÉZ, 1997, p. 58) 
 
 

        A transformação social motivada pelo avanço das novas tecnologias é um 

percurso extenso e difícil, quando se refere ao processo de adaptação; no entanto, 

não improvável. Entretanto, é por meio da educação para os meios que se 

desencadeia uma sociedade mais fortalecida e desprendida frente às inovações 

disponíveis.  
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         A partir do intenso contato televisivo as crianças e os jovens da atualidade, ao 

levarem suas impressões sobre a televisão para escola, tornam-se receptores e 

emissores ativos desse novo procedimento de adequação de uma nova pedagogia 

escolar. Isso estabelece o encontro de várias manifestações culturais, opiniões e 

interações entre os sujeitos envolvidos nesse processo de modernização.  

         Neste ensejo, na mesma proporção em que as mídias se intensificam cada vez 

mais como agente dominante nos espaços sociais, em termos de divulgação do 

conhecimento, propõe fundamentalmente, a produção e operacionalização desse 

estudo, a partir da criação de novas formas apropriadas para a manifestação de 

análises sobre as mensagens televisivas, intencionando a transfiguração do saber 

direcionado aos interesses educativos. 

Dessa forma, 

 

As reflexões sobre o papel das mídias nas sociedades contemporâneas e 
suas relações com a educação de crianças, jovens e também de adultos, 
não é um campo de investigação novo. A questão da tecnologia 
educacional de orientação funcionalista é tão antiga quanto a própria 
emergência dos meios de comunicação em nossas sociedades. (OROFINO, 
2005, p. 31) 

 

         Dessa forma, aluno da atualidade representa uma sociedade, que frente à 

crescente dinâmica dos meios de comunicação e tecnologias da informação transita 

em meio a recorrentes mudanças sociais e culturais, que implica na formação de um 

novo paradigma social.  

        A mídia contribui para a aceleração do processo de aprendizagem dos alunos 

na medida em que abrange as diversas áreas do conhecimento. Os programas 

jornalísticos, por exemplo, apresentam notícias com base em informações que 

exterioriza as ações e situações do cotidiano, bem como as visões da realidade 

contemporânea. Dessa forma, promove o desenvolvimento das habilidades 

cognitivas, competências e instruções. Por isso a importância de  

 

Analisar o papel que as tecnologias e as informações/ imagens tem 
desempenhado na vida social implica não somente explorar as 
características técnicas dos meios, mas buscar entender as condições 
sociais, culturais e educativas de seus contextos. (PORTO, 2006, p. 44) 

 

       Portanto, avalia-se que a mídia é produtora e responsável por uma nova 

conjuntura multidisciplinar em todo o contexto social da atualidade. É a partir da 
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transmissão das transformações mundiais e, relacionamentos interpessoais na 

estrutura social, que os componentes midiáticos reproduzem para a originalidade a 

atualização do cotidiano.   

        Os meios audiovisuais, entre eles a televisão conjecturam a exteriorização de 

experiências baseadas na realidade global, vivenciadas cotidianamente. Deste 

modo, através de estudos sobre os meios, e com base nas recorrentes situações de 

apreensão do conhecimento ancorado nas possibilidades de estruturação e 

adequação dos recursos midiáticos na educação, considera-se pertinente atuação 

do estudo desses meios aplicados ao ensino escolar.  

        Se a oferta dos novos meios de comunicação e informação presumem um 

apoio necessário e novas condições para o ensino por que não adotar esse recurso 

no campo da educação? 

        Através de suas infinitas interações a mídia possibilita que a versatilidade dos 

acontecimentos alcance de forma ilimitada toda a população ativamente 

telespectadora. Além de que, também permite por meio de suas variabilidades 

linguísticas a sensibilidade para compreender temas considerados mais complexos.    

      O aproveitamento da televisão nos processos de ensino oferece conjuntamente 

a prática de amplas habilidades para o desenvolvimento do raciocínio humano. 

Dessa forma, a proposta parte da intenção de aplicabilidade das mídias na escola 

para serem trabalhadas como objeto de estudos e reflexões. O que proporciona com 

isso, esclarecimentos e direcionamentos para o uso plausível dessa proposta. 

Assim,  

 

Dentro desta racionalidade, o objetivo principal não estaria no ensino. mas 
no aprendizado, aprendizado entendido aqui não somente como um 
resultado a partir de certos insumos, mas sim como processo realizado em 
situações específicas que procuram abertamente estimulá-lo. (GOMÉZ, 
2002, p. 66) 

 

         Nessas condições, tendo como propósito a razão da vantajosa utilidade dos 

recursos midiáticos, origina-se a partir desses um processo também essencial na 

busca por uma maior preparação da capacidade intelectual. Assim, está a prática 

em estabelecer relações entre os processos de aprendizagem formal e não formal, 

criando assim, eixos que possibilitem maiores ligações, e que aproximem cada vez 

mais as instruções técnicas dos instrumentos de comunicação às atividades 

executadas na escola.  
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        Nessa perspectiva, a realização deste propósito converge na disposição entre a 

ação de conferir associações e formular conceitos provenientes de observações, 

cultivadas com base na interação e envolvimento de novos conhecimentos 

partilhando-os com a atual organização de ensino.   

        Sendo assim, a proposta é que a mídia seja compreendida como um agente 

transmissor e fundamentador das ocorrências e várias formas de revelação e 

transposição do conhecimento, estruturado nas diferentes formas de perceber a 

transitoriedade dos acontecimentos. Dessa forma, Orofino (2005, p. 29) afirma “E 

neste sentido, ao usarmos as novas mídias na escola de modo transdisciplinar e 

coletivo poderemos certamente enriquecer estes processos”.  

        Essa proposta trata-se de naturalizar o uso dessas novas ferramentas 

tecnológicas adequando-as aos procedimentos educativos no mundo escolar. Dessa 

forma, Fausto Neto (2001, p. 65) afirma: “o uso dos audiovisuais como condição 

para uma boa comunicação pedagógica vai enfocar a questão dos elementos 

fundamentais da comunicação social: emissor, receptor e meio.” 

        Dessa forma, as mudanças geradas nesse processo de adequação da 

tecnologia informativa na educação, oficializam que esses meios oferecem 

condições favoráveis para o aperfeiçoamento do ensino de qualidade. E 

consequentemente otimizam os processos de desenvolvimento educacional no 

Brasil. Assim, 

 

Por uma parte, as novas tecnologias devem se articular como suporte de 
uma comunicação educativa mais diversificada, através do aproveitamento 
de variadas linguagens, formatações e canais de produção e circulação de 
novos conhecimentos. Por outra parte, as novas tecnologias devem 
constituir-se também em objetos de analise e estudo, através de processos 
de pesquisas dos seus efeitos, usos e representações culturais. (GOMÉZ, 
2002, p. 57) 

 

       A partir das aplicações do conhecimento da televisão mediada no ciclo escolar, 

reestruturam-se as marcantes características quanto à forma sisuda que a escola 

pratica suas atividades educativas, buscando-se a valorização dos ensinamentos 

propostos pelas novas mídias. Dessa forma, o auxilio desses meios reestrutura a 

complementação da construção do aprendizado.  

          A educação para as mídias é um estudo que precisa ser pensado e aceito 

pelas normativas educacionais brasileira, visto que esse processo aponta para o 

progresso social educativo.       
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        No entanto, o que se percebe é que apesar da intensa participação da televisão 

no convívio social entre os jovens, esta ainda sofre objeções a respeito do seu 

potencial educativo.   

       Dessa forma, ressalva-se que relutar contra o engajamento dos meios 

tecnológicos no processo educativo, é omitir o compromisso que a escola tem com a 

educação. A instituição de ensino, seus gestores e professores precisam 

desvencilhar-se de questões e procedimentos aplicados ao ensino com base em 

técnicas antepassadas.  

        Portanto, o uso da televisão como condição para a ampliação do conhecimento, 

e novas didáticas de ensino confere que a educação para os meios precisa 

acontecer o quanto antes. Além disso, as observações sobre o potencial educativo 

dos meios midiáticos atentam para uma maior sensibilização dos educadores sobre 

a utilização das mídias na educação, baseando-se no grau de interpretação do 

conteúdo exibido.  

       Nesse processo, torna-se possível explorar novos caminhos, criar e praticar 

outras estratégias de ensino. Sendo assim, é a partir do ensino baseado nas 

expressividades e leituras midiáticas, que se realiza a participação da mídia nos 

processos de ensino, bem como o fortalecimento da aprendizagem.   
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3. A RELAÇÃO DO PROFESSOR COM A TELEVISÃO 
     

         Assistir à televisão representa uma atividade cotidiana, que além de se 

constituir como uma forma de lazer estabelece também, o contato das pessoas com 

o grande fluxo de informação e comunicação ocorrido pelo mundo. A representação 

da televisão, seus conceitos e concepções se estendem em todos os espaços 

sociais em que atuam esses meios de comunicação. A autora Carneiro (2007) 

completa que assistir à televisão é a principal forma de lazer que crianças, jovens e 

adultos realizam diariamente.  

A opinião dos educadores em relação à recepção televisiva é 

consideravelmente positiva, mas apesar disso, esse veículo ainda hoje, sofre 

interpretações vinculadas ao pensamento mítico de que a televisão atua tão 

somente, como instrumento de diversão, dispersão, entretenimento, e como uma 

forma de ocupação nas horas vagas.  

Mas, apesar desses educadores caracterizarem a televisão como forma 

exclusivamente, relacionada ao lazer e diversão, faz-se necessário esclarecer que 

esse meio proporciona também, condições que se estabelecem além do 

entretenimento e distração. Neste sentido, Oliveira (2001) completa “Há muito 

tempo, o veículo televisão já deixou de ser só informação e entretenimento. Agora, a 

TV também educa, e acima de tudo, transformou-se em uma instituição 

socializadora”. Neste sentido, com base na entrevista realizada por esta pesquisa 

com um grupo de professores, 67% afirmaram que gostam da televisão porque é 

uma forma de entretenimento e lazer.  

O gráfico demonstrativo em relação à opinião dos professores sobre a 

televisão (Gráfico1) apresenta que a cada dia, se intensifica uma crescente 

aproximação da televisão nos espaços educativos, comentado a partir da visão dos 

professores em relação às programações oferecidas pela mídia.  
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             Gráfico 1.  Opinião do professor sobre a televisão. 

 

 
              Fonte: Dados coletados pela autora. 

  

 

Os educadores de hoje estão vivenciando um período de abertura no 

processo de ensino, porque divide com a televisão suas formas de ensino e 

aprendizagem escolar, uma vez que, a mídia em virtude de sua influência, 

massificação, e globalização, acaba sendo inserida no ambiente escolar por 

professores e alunos. Essa questão se estende em todo o mundo quando, autores 

como Goméz (1997), Carneiro (2007), Orofino (2005) confirmam que o lançamento 

de conteúdos midiáticos no espaço escolar é um processo corriqueiro, espontâneo e 

inevitável, considerando a marcante presença da televisão no contexto mundial.  

A televisão devido aos princípios de atratividade, comunicação e informação, 

se institui em diversos estabelecimentos e espaços sociais. E, é particularmente no 

ambiente escolar que esse instrumento midiático atua intensamente, através das 

manifestações opinativas de alunos e professore trazidas do consumo televisivo em 

suas residências.   

Na pesquisa, o fato de 9% dos entrevistados manifestarem a opinião, de que 

não considera a televisão um meio de comunicação educativo essa resposta pode 

mostrar, que ainda é muito comum o fato de alguns professores, por motivo de 

preconceito, reduzir o potencial educativo da televisão. Neste ensejo, 

 

Muitos educadores, pedagogos e professores pensavam a influência da TV 
como fator responsável pelo fracasso da escola. O fracasso da escola tem 
muitas variantes que não podem ser discutidas aqui e que passam por 
situações e problemas mais amplos do que a presença hegemônica da 
televisão na vida das crianças. (NAPOLITANO, 2007, p. 17) 

15% 0% 

67% 

0% 9% 

9% 

(A) Eu gosto porque ela é legal,
interessante e diverte

(B) Eu gosto porque é meu
principal meio de informação

(C) Gosto porque é uma forma de
entretenimento e lazer

(D) Não gosto porque só passa
bobagem

(E) A televisão é importante
porque é educativa

(F) A televisão é ruim porque não
é educativa
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  Neste sentido, são muitas as dificuldades a serem enfrentadas pelos 

professores. No entanto, é necessário entender que o professor, enquanto 

telespectador ativo das programações oferecidas pela televisão pode estabelecer na 

sala de aula, situações que provoque discussões a respeito dos conteúdos 

televisivos consumidos tanto pelos alunos, quanto pelos próprios professores.  

 Partindo do pressuposto de que os professores de hoje, fazem parte de uma 

geração de telespectadores que já nasceu com a intensa presença da televisão em 

suas vidas, confirma-se que este público, por meio de estudos, pode realizar 

mediações deste veículo com a educação. No entanto, segundo Carneiro (2007) 

“Mas a vivência de telespectador não oferece condições suficientes para que se 

compreenda bem o funcionamento da TV e se a veja criticamente”.  

Uma vez que a televisão já está envolvida nas dependências do espaço 

escolar, comprova-se que os professores trazem para a sala de aula discussões 

sobre as suas experiências de telespectador, externado para os alunos suas visões 

a respeito dos conteúdos oferecidos pela televisão. Deste modo, tornando a escola 

um local amplo de reflexões e discussões a respeito dos assuntos que circulam na 

sociedade.  

Durante a pesquisa pode-se constatar que existem interações entre 

professores e os alunos, relacionadas aos conteúdos midiáticos, estabelecidas a 

partir de comentários sobre a televisão, trazidos para dentro do ambiente escolar, 

pelos próprios professores. Dessa forma, confirma-se que a televisão tem 

participação diretamente ativa na formação escolar, uma vez que atua intensamente 

através das ações da mídia. Nesta perspectiva, segundo Orofino (2005), a escola já 

é um local de discussões e mediações em rodas de conversas entre alunos e 

professores, sobre as programações e atualizações exibidas pela mídia.  

O gráfico abaixo que demonstra a questão dos alunos fazem comentários nas 

aulas (Gráfico 2) apresenta que os conteúdos midiáticos que esses jovens têm 

acesso em casa, são, de alguma forma, transportados para as salas de aulas por 

esses próprios sujeitos.  
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      Gráfico 2. Comentários de alunos nas aulas sobre a televisão.  

 

 
 
      Fonte: Dados coletados pela autora.  

 

 

Em relação à questão da interação dos professores com os alunos, 82% dos 

educadores afirmaram que durante as aulas, se permitem interagir com os alunos 

sobre os assuntos da televisão que são trazidos e comentados na sala de aula.   

O gráfico que apresenta a relação de interação dos professores com os 

alunos (Gráfico 3) atesta que esses educadores relevam o grau de importância 

quanto à necessidade de acompanhamento e discussão da televisão na sala de 

aula. Esse contato acontece também, quando os alunos expressam comentários, ou 

mesmo quando pede opinião dos professores, a interação por parte do professor é 

aceita. Visto que, 18% dos professores a partir desta condição, informaram que 

propõem interação com os alunos. 
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(D) Ainda não observei
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   Gráfico 3. Interação de professores e alunos quanto à recepção televisiva.  

 

 
     

      Fonte: Dados coletados pela autora.  

 

 

A televisão hoje, sua marcante presença e influência no cotidiano das 

pessoas, tem um papel social fundamental quando se refere à formação para a 

educação. Assim, pensar na parceria entre televisão e escola implica, sobretudo, 

considerar que esse meio de comunicação pode servir como instrumento 

pedagógico de aproximação entre professores e alunos. Proporcionando o 

desenvolvimento de novas possibilidades de interação, e participação dos alunos 

durante as aulas. Dessa forma,  

 

O que nós precisamos, enquanto educadores críticos é assumir a 
responsabilidade institucional da escola nestas mediações, isto é: 
intensificando as possibilidades de ressemantização, diálogo, debate e 
resposta sobre o que os alunos e alunas recebem na mídia nossa de todo o 
dia. (OROFINO, 2005, p. 65) 

 

Não é de hoje que os professores demonstram ter uma preferência maior por 

programas informativos exibidos pela televisão. Segundo Carneiro (2007) pesquisas 

realizadas com educadores brasileiros, comprovam que é igualitária a escolha dos 

professores por programas de cunho jornalístico, debates e documentários.  

Em comum acordo, também na entrevista 62% dos professores afirmaram 

que, para fazer comentários, preferem os tipos de conteúdos da televisão 

relacionados à programação informativa (telejornal, reportagens, programas de 

debates e entrevistas).  
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82% 

0% 
(A) Não. Porque não acho interessante

(B) Não. Porque planejo todas as
minhas aulas, então não sobra tempo

(C) Sim. Mas só quando eles pedem
minha opinião

(D) Sim. Porque procuro saber sobre o
que meu aluno pensa

(E) Não. Porque não acho que tenham
relação com as minhas aulas
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 O gráfico demonstrativo em relação aos tipos de conteúdos discutidos pelos 

professores (Gráfico 4) apresenta que os programas que trazem em si um caráter 

informativo, são os mais selecionados pelos docentes.  

 

 

     Gráfico 4.  Tipos de conteúdos televisivos comentados pelo professores.   

  

 
 
     Fonte: Dados coletados pela autora.  
 
 

 

Frente às informações, programações e fatos cotidianos, uma vez que, a 

televisão é inserida na escola, se faz necessário a realização de um estudo baseado 

nas mídias televisivas. Buscando compreender as situações entre mídia – realidade 

- experiências sociais do cotidiano.  

Em síntese, afirma-se que as programações da televisão, de cunho 

informativo, ou mesmo de entretenimento trazem sobre si, de algum modo 

possibilidades de aplicação do conhecimento.  Assim, a escola e os professores 

enquanto conselheiros devem ter a sensibilidade de saber identificar as amplas 

situações de exposição e aplicação do conhecimento.  

 

3.1. A visão do educador sobre a televisão como recurso pedagógico 
 

A existência e desenvolvimento dos meios de comunicação, particularmente a 

televisão, colocam o professor em situação desconfortante quando se refere à 

educação. Dessa forma, são muitos os impactos gerados em decorrência da 

massificação desse veículo de informação e comunicação. No entanto, o professor 

62% 

0% 

15% 

23% 

(A) Programas informativos (telejornal,
reportagens, programas de debates e
entrevistas);

(B) Programas de entretenimento
(filmes, novelas, desenhos animados,
programas de auditório, Big Brother
Brasil etc.);
(C) Programas educativos (TV escola, TV
Cultura, TV Brasil e documentários);

(D) Programas informativos e de
entretenimento
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enquanto educador deve propor em seus ensinamentos, questões que remetam a 

esclarecimentos relacionados a essas mudanças sociais.  

A proposta de trabalhar a televisão em sala de aula como um recurso 

pedagógico é um processo de modernização no ensino escolar, que só será 

alcançado quando a escola se colocar a favor dessas mudanças, e, sobretudo a 

partir da iniciativa dos professores, atuando como mediadores na inclusão desses 

novos métodos de ensino.  

Dessa forma, é relevante destacar, que a possibilidade de explorar e trabalhar 

conteúdos da televisão em sala de aula é uma proposta que obteve em parte, 

considerável aceitação dos professores entrevistados. Quando na pesquisa, 50% 

dos entrevistados afirmaram que sim, mas se referiram somente aos programas 

informativos.  

O gráfico demonstrativo em relação à utilização de programas na escola 

(Gráfico 5) apresenta que dentre a programação oferecida pela televisão, os 

professores, preferem trazer para dentro de sala os programas informativos ou 

educativos, para ser trabalhados nas aulas, como recurso pedagógico.   

 

 

    Gráfico 1. Opinião dos docentes sobre o uso de programas como recurso pedagógico.  

 

 
        

       Fonte: Dados coletados pela autora. 

 

A partir disso, pode-se avaliar também que a preferência desses professores 

por programas informativos, esteja ligada à facilidade de relacioná-los com os 

conteúdos ministrados na escola. Segundo Carneiro (2007) os principais programas 

50% 50% 

0% 0% 
(A) Sim, mas apenas os programas
informativos ou educativos

(B) Sim, os programas educativos,
informativos e de entretenimento

(C) Não o conteúdo da televisão é
muito pobre

(D) Não tenho opinião formada
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de televisão utilizados pelos professores, são os telejornais e os documentários, 

porque esses motivam os alunos para o estudo do conteúdo escolar.  

Dessa forma, essa afirmação pode ser comprovada na entrevista, quando 

62% dos professores disseram que fazem comentários sobre programas 

informativos. Assim,  

 

Programas informativos da TV aproximam-se da concepção tradicional de 
vídeos pedagógicos, em virtude de seu enfoque objetivo e de uma 
linguagem mais próxima do “mundo da sala de aula” e do “mundo do 
especialista”. São mais fáceis de serem utilizados, uma vez que possuem 
um certo tratamento didático. (CARNEIRO, 2007, p. 204) 

 

O gráfico relacionado aos tipos de conteúdos comentados pelos professores 

(Gráfico 6) apresenta que há uma maior tendência dos professores frente aos 

programas de cunho informativo.   

 

 

         Gráfico 6.  Tipos de conteúdos da televisão comentados pelos professores.  

  

 
         Fonte: Dados coletados pela autora.  

 

Sobre a programação ligada ao entretenimento, em relação à resistência, por 

parte desses educadores ao uso de programas de entretenimento para também 

serem discutidos e trabalhados na escola, Carneiro (2007, p. 199) ressalta: 

“acredita-se que o desenvolvimento da competência, para análise e leitura críticas, 

pressupõe a não imposição de julgamentos e a não oposição ao prazer de ver um 

programa de entretenimento”. 
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(A) Programas informativos
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de debates e entrevistas);

(B) Programas de entretenimento
(filmes, novelas, desenhos animados,
programas de auditório, Big Brother
Brasil etc.);
(C) Programas educativos (TV escola,
TV Cultura, TV Brasil e
documentários);

(D) Programas informativos e de
entretenimento
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 É recorrente o fato de algumas programações da televisão, ainda que não se 

enquadrem no perfil de programas jornalísticos ou documentários, apresentem, 

mesmo que de forma indireta, informações e conhecimentos que remetem aos 

conteúdos escolares. Dessa forma, em relação à utilização de programas de 

entretimento para serem trabalhados em sala, com a pretensão de motivar os 

alunos,  

 

Em novelas, filmes, telejornais, e mesmo programas de variedades, o 
material de TV trabalha com referências a conteúdos escolares, mesmo que 
não seja para fins de entretenimento, fruição estética ou publicidade. Este 
Pode ser um gancho para o trabalho em sala de aula. (NAPOLITANO, 2007, 
p. 21) 

 

 Dessa forma, o conhecimento também pode ser adquirido e desenvolvido 

através da emoção, um dos elementos que, concomitantemente provocam o 

constante envolvimento com a televisão. Dessa forma, também é possível aprender 

a pensar o mundo, as mudanças sociais, bem como a formação pessoal e intelectual 

de cada indivíduo.  

Se na entrevista 75% dos professores afirmaram que às vezes fazem uso da 

televisão em suas aulas, pode-se afirmar que a mídia, com base na sua atuação e 

influência, é colocada naturalmente nas dependências do espaço escolar. Nesta 

condição, segundo Napolitano (2007) a força e influência da televisão podem ser 

convertidas em conhecimento, uma vez que seu uso em sala de aula esteja ligado 

em conseqüência às repercussões da mídia, dado a absoluta atuação desse veículo 

em todo o mundo.    

O seguinte gráfico relacionado ao uso da televisão na sala de aula (Gráfico 7) 

apresenta que a maior parte dos entrevistados, afirmou que fazem o uso da 

televisão em suas aulas.  

 

          Gráfico 7.  O uso da televisão nas aulas pelos professores.  
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           Fonte: Dados coletados pela autora.  

 

No entanto, esse resultado mostra também que, ainda existe certa resistência 

e indecisão por parte dos professores em adotar as tecnologias como apoio 

pedagógico.  

Um dos motivos incisivos, que bloqueiam a completa atuação da televisão na 

escola pode está relacionado à indiferença das autoridades da educação, e a forma 

limitada como a escola enxerga, e julga as possibilidades de inclusão educacional 

por parte da televisão, bem como as dificuldades sofridas em relação à adaptação 

frente às inovações apresentadas cotidianamente. 

 Entretanto, cabe a escola e aos colaboradores da educação assumir por 

completo o compromisso com a educação. Dessa forma, Martín – Barbero (2000, p. 

55) ressalta: “isso está trazendo para a escola um fortalecimento do autoritarismo, 

como reação à perda de autoridade do professor, e não uma abertura para esses 

novos saberes”.  

Como se vê apesar da mídia ser lançada despropositadamente nas 

discussões do meio escolar, ainda existe certo distanciamento e desconfiança por da 

escola, frente ao potencial educativo da televisão.  

 Entretanto, é relevante reforçar que é dever da escola orientar seus alunos 

nos mais diversos assuntos, e que cada conteúdo por complexo ou mesmo fútil que 

possa parecer, é passível de reflexão, pois se o mesmo é veiculado, e inserido no 

espaço da escola, é por que possui aceitação do público, e por isso deve ser 

analisado sobre todos seus aspectos. 

Conforme Napolitano (2007) é importante interpretar a televisão considerando 

todo o contexto social, crítico e intelectual que a forma, não somente nos diversos 

produtos de atração, mas na infinidade de formas possíveis de trabalhar esses 

conteúdos.    

8% 

17% 

75% 

(A) Sim

(B) Não
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Dentro do universo de telespectadores, pode-se deduzir que a escola atua 

como espaço de manifestação e formação cultural de discussão, onde professores e 

alunos manifestam seus sentimentos, críticas, satisfações, dúvidas, opiniões e 

objeções relacionadas às programações televisivas. A partir desse ponto, 

considerando que a grande maioria dos jovens são telespectadores assíduos, 

pressupõe-se que professores e alunos possam consumir diariamente, pelo menos 

alguma programação em comum. 

Segundo Orofino (2005) a escola atua como local de apresentação de várias 

e diferentes formas culturais representadas na televisão. Com base nisso, 

intensifica-se que são muitas as manifestações midiáticas e diferenças socioculturais 

representadas pela mídia, e trazidas para o ambiente escolar.   

É importante ressaltar, que a televisão também pode ser reconhecida como 

uma instituição, que além de contribuir para a ampliação do saber, atua também na 

formação de cidadãos conhecedores de seus direitos e deveres, e, sobretudo para o 

conhecimento e desenvolvimento social da nação.  

Portanto, em situações cotidianas, possibilitar a articulação entre os 

programas de televisão com assuntos trabalhados na escola, tornar o ambiente 

escolar local de discussões e reflexões, bem como contribuir para o 

desenvolvimento social e humano dos alunos, são critérios que representam 

avanços tecnológicos para a educação.    

 

 

3.2. O professor como mediador da televisão na escola 
  

As diversas circunstâncias de transitoriedade que se tem vivido e 

acompanhado no mundo globalizado, frente ao crescente desenvolvimento dos 

novos meios de comunicação e informação, tem trazido cada vez mais desafios 

incalculáveis não somente para a nação jovem, público mais intenso desse 

acontecimento, mas também trouxe modificações no convívio social, familiar, e, 

sobretudo no processo de formação da pedagogia tradicional.  

Os avanços tecnológicos nos novos meios de comunicação e informação, 

bem como a crescente proposta de inserção dos meios de comunicação no estudo 

escolar, tem se portado como abaláveis desafios para os educadores deste século. 
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Destacando os professores da atualidade, que enfrentam incisivas mudanças em 

seu modo e local de trabalho, 

 

Os educadores de hoje estão vivenciando a repercussão e os desafios que 
os meios de comunicação produzem sobre a escola e na sociedade como 
um todo. Ao mesmo tempo, as novas tecnologias impõem aos alunos uma 
série de questionamentos para os quais a pedagogia tradicional ainda não 
possui respostas satisfatórias. (OLIVEIRA, 2001, p. 4) 

 

As mudanças que se apresentam no cenário escolar, relacionadas à intensa 

presença e atuação da mídia na escola, representam a necessidade e urgência de 

se repensar novas estratégias e atitudes imediatas, quanto à formação didática do 

professor frente à utilização dos meios midiáticos em sala de aula. Segundo Goméz 

(1997) a constante presença e difusão dos meios de comunicação na vida social 

humana, têm trazido grandes possibilidades e desafios para a sociedade em geral. 

Nesta perspectiva, essas mudanças se inserem amplamente na convivência e 

aplicação do conhecimento escolar, uma vez que 73% dos professores afirmaram 

que usam a televisão nas aulas, e que isso acontece por meio da associação dos 

programas televisivos, com os conteúdos das disciplinas que ministram.  

O gráfico relacionado à utilização da televisão nas aulas (Gráfico 8) apresenta 

quais são as formas de aplicação do material televisivo nas disciplinas escolares, 

pelos professores.  

 

        Gráfico 8.  As formas de aplicação da televisão pelos professores.  

 

  
        Fonte: Dados coletados pela autora.   
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Além da abordagem teórica e prática em relação à inserção e atuação dos 

meios midiáticos na prática do ensino escolar, sabe-se que muito se tem discutido 

também sobre a responsabilidade do professor enquanto profissional da educação, 

operando como agente mediador dessa nova intervenção pedagógica no ensino 

escolar, que propõe a introdução de novas formas ideológicas e métodos 

incentivadores da ascensão do ensino e aprendizagem.      

Dessa forma, Martín-Barbero (2000, p. 53) reforça: “enquanto permanecer a 

verticalidade na relação docente e a sequencialidade no modelo pedagógico, não 

haverá tecnologia capaz de tirar a escola do autismo em que vive.” 

Sabe-se que na escola, os professores, gestores, e supervisores são os 

grandes responsáveis pela formação social e desenvolvimento intelectual de 

crianças e adolescentes. No entanto, frente ao crescimento e desenvolvimento de 

uma sociedade cada vez mais globalizada e tecnologicamente modificada é 

inadiável a ação de uma nova postura de seus educadores no sentido de aproveitar 

as várias formas de manifestação da televisão, realiza atualmente na escola.  

Nesse contexto, 

 

Considero que não podemos retraçar nossa retomada de posição frente aos 
MCM, ainda que a cancha de jogo não esteja pronta. Temos que começar a 
jogar o que considero seja o jogo da mediação, entre os MCM, as 
instituições educativas e os processos de recepção de mensagens nos 
quais se envolvem nossos estudantes. (GOMÉZ, 1997, p. 61) 

 

Em virtude disso, a questão da preparação docente é hoje, fator 

preponderante para uma educação escolar mais próxima da realidade cotidiana 

vivida por crianças e jovens. Segundo Napolitano (2007) os professores precisam ter 

cautela ao se disporem a discutir, ou mesmo expor suas críticas relacionadas à 

televisão em sala de aula. Visto que, remetendo ao gráfico sobre a realização da 

associação de conteúdos televisivos e escolares (Figura 8) 10% dos professores 

afirmaram que criticam toda a programação da televisão. Assim, 

 

A integração do estudo da televisão na formação de professores 
proporciona reflexão sobre a necessidade da mediação televisão 
estudantes- escola e incentiva professores a assumirem a responsabilidade 
por essa mediação em suas práticas. Como tal responsabilidade não se 
limita ao uso instrumental da TV na prática pedagógica, os professores 
assumem o desafio de refletir sobre TV e de criar estratégias pedagógicas 
de utilizá-la para motivar aprendizagens, suscitar interesses, problematizar 
conteúdos e informar. (CARNEIRO, 2007, p. 210) 
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O papel de intermédio que o educador pode e deve assumir na relação 

desses meios comunicacionais entre alunos e televisão se torna cada vez mais 

importante e necessário, sabendo-se da crescente emancipação de novos 

paradigmas de formação na educação escolar, bem como a concreta informação de 

que os estudantes ficam mais tempo expostos a televisão do que mesmo a qualquer 

outro meio de comunicação, consumindo seus conteúdos automaticamente sem 

quase ou nenhum tipo de reflexão que seja por parte dos seus educadores. Dessa 

forma, 

 

A questão do papel do professor diante das inovações técnicas e, mais 
geralmente das inovações pedagógicas é crucial para a compreensão do 
problema: embora a maioria dos professores tenda a rejeitar a inovação, 
sobretudo se ela vem revestida de meios técnicos e sofisticados, há sempre 
uma minoria que a integra em sua prática docente, abrindo para ela as 
portas da escola. (SUBTIL, 2002, p. 51).  

   

 Na entrevista, 73% dos professores confirmaram que utilizariam em suas 

aulas programas ligados a conteúdos educativos, informativos e, até os de 

entretenimento, porque acham que esses de alguma forma transmitem 

conhecimentos.  

O gráfico expositivo sobre quais os tipos de programas os professores 

utilizariam nas aulas (Gráfico 9) mostra que os docentes apontam os programas 

informativos e educativos como sendo os mais aconselhados para serem 

trabalhados nas aulas.   

 

     Gráfico 9. Tipos de programas que os professores utilizariam nas aulas. 
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     Fonte: Dados coletados pela autora.  

 

 Há muito tempo a educação para os meios é um investimento de considerável 

importância para a educação, uma vez que, cria um maior envolvimento com as 

relações cotidianas, proporciona também a participação ativa das pessoas no mundo 

esquematicamente globalizado.  

 Neste contexto, é relevante frisar que se faz importante a formação dos 

professores como orientadores nessa condição. Pinto (2002) completa: “Trata-se, 

em suma, de tornar o educador capaz de uma apropriação dinâmica do 

conhecimento e, mais ainda, de torná-la parte essencial de seu processo de 

formação”. A formação de professores defende a busca por uma sociedade mais 

desenvolvida, reflexiva e participativa, bem como a possibilidade de maior 

aproximação de professores e alunos.  

Com isso, uma vez que a televisão está cada vez mais presente na vida 

desses jovens e nos espaços de educação, reafirma-se ainda mais a ideia de ter a 

televisão como fonte de apoio e apreensão do conhecimento. O que torna 

impreterivelmente necessário, que o professor ofereça para seus alunos, através da 

mediação dos meios, oportunidades que possibilite o desenvolvimento da 

consciência crítica do jovem, a construção do pensamento e sua maneira de 

observar o mundo. Deste modo, formando uma ponte que interligue o auxílio na 

complementação e formação educacional desses jovens.  
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3.3. A visão do jovem sobre a televisão como instrumento educativo 
 

Com o advento das novas tecnologias de comunicação e a presença cada 

vez mais intensa dos meios de comunicação de massa, principalmente a televisão, 

houve uma transformação do aluno ao ingressar na escola. O jovem de hoje, além 

de receber incessantemente novas informações e conhecimentos adquiridos a partir 

da recepção televisiva, tende a levá-los para a escola, buscando muitas vezes 

compartilhar com seus professores e colegas suas opiniões como telespectador.  

A televisão ocupa parte considerável do cotidiano dos estudantes envolvidos 

na pesquisa, tanto pela quantidade de aparelhos existente nas residências, quanto 

pelo elevadíssimo nível de audiência. Por outro lado, tal informação não é 

surpreendente sabendo-se da penetração e da popularidade que a televisão tem no 

Brasil, estando permanentemente ao alcance da maioria absoluta da população 

brasileira. 

Segundo Goméz (1997) as crianças passam a maior parte do tempo 

assistindo a televisão que mesmo em sala de aula, muitas vezes esse tempo 

ultrapassa as horas dedicadas ao estudo escolar. Dessa forma, com base nas 

análises da entrevista com os alunos, inicialmente os estudos realizados 

constataram que 73% dos entrevistados assistem à televisão todos os dias.  

O gráfico demonstrativo em relação à quantidade de dias que os alunos 

assistem à televisão (Gráfico 10) apresenta que a maior parte dos alunos 

entrevistados são consumidores assíduos das programações televisivas.  

 

       Gráfico 10.  Quantos dias por semana os alunos assistem a televisão. 

 

 
 
       Fonte: Dados coletados pela autora.  
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No que diz respeito à duração de horas reservadas para a televisão, 55% dos 

jovens confessaram passar mais de cinco horas em frente à televisão todos os dias. 

A partir desses dados percebe-se que esses jovens dedicam grande parte do tempo 

assistindo a programações televisivas, esse tempo pode exceder inclusive as horas 

de estudo. Dessa forma, 

 

Adolescentes de vários países do mundo passam pelo menos 50% de 
tempo a mais ligados na TV do que em qualquer outra atividade não-
escolar, incluindo os deveres de casa ou convívio com a família. Por si só, o 
tempo de exposição dos adolescentes aos diferentes conteúdos televisivos 
já mereceria atenção especial. (GONÇALVES, 2004, p. 28). 
 

 

 O gráfico expositivo sobre o tempo gasto com a televisão (Gráfico 11) 

apresenta que esses jovens passam grande parte do tempo em frente à televisão.  

 

      Gráfico 11.  Tempo que o aluno passa assistindo à televisão por dia.  

 

 
       Fonte: Dados coletados pela autora.  

  

 

O tempo que esses jovens dedicam às programações da televisão reafirma o 

quanto esse meio, possui grande poder de atrair a constante atenção da população. 

Sendo, indispensável considerá-lo fonte de apoio e incentivo ao estudo escolar, bem 

como suporte em pesquisas do cotidiano.  

Esse resultado reforça ainda mais a informação de que a televisão está cada 

vez mais presente na vida, e no cotidiano de milhares de brasileiros. Uma vez que 

esse instrumento midiático ocupa grande parte do tempo desses jovens, pode-se 
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afirmar que possui também, grande participação nas discussões dos alunos no 

ambiente da escola.  

Segundo Orofino (2005) as inovações tecnológicas na comunicação, colocam 

a mídia como sendo a principal responsável por todas as mudanças socioculturais 

geradas na sociedade e nas instituições de ensino. Deste modo, é no ambiente 

escolar que esses alunos tentam discutir com seus educadores opiniões a respeito 

da televisão, bem como propor ligações deste meio de comunicação, com as 

disciplinas curriculares.  

Uma vez que na entrevista 51% dos alunos confessaram que sempre 

costumam comentar com professores em sala de aula sobre os programas de 

televisão que assistem em casa, pode-se confirmar que a temática televisão está em 

diversos ambientes, e que esses jovens telespectadores manifestam o desejo de 

discutir e debater sobre os programas da televisão.    

Sendo assim, Oliveira (2001) completa “ao chegar à escola, esse aluno traz 

consigo um saber/ conhecimento intrínseco. Logo, esse aluno espera trocar 

conhecimentos, isto é, espera interagir com os diferentes saberes do grupo.” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 5).     

 O gráfico demonstrativo sobre os comentários que os alunos fazem nas aulas 

dos programas que assistem (Gráfico12) apresenta que esses alunos comentam os 

programas em sala, porque julgam os conteúdos importantes ou mesmo pertinentes 

para serem discutidos na determinada aula. 

 

 

      Gráfico 12.  Comentários de programas televisivos que os alunos fazem.  

 

 
 
       Fonte: Dados coletados pela autora.  
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Com isso, pode-se comprovar que, além da televisão ser um meio de 

comunicação e entretenimento fortemente presente e atuante na vida desses jovens, 

este veículo tende a ser aceito por esse público, como uma importante ferramenta 

de auxiliar ao ensino e aprendizado na escola, uma vez que a mídia já atua nesse 

espaço, por intermédio de alunos e professores.  

Dessa forma, Carneiro (2007) afirma “Nessa perspectiva, duplamente 

benéfica “por incrementar motivação na aula e prolongar a aprendizagem fora dela”, 

evita-se a dicotomia televisão só para emocionar e aula só para pensar”. 

Durante a pesquisa ficou evidente a presença de conteúdos televisivos em 

sala de aula trazidos tanto pelos estudantes pesquisados, quanto pelos próprios 

professores.  Quando 85% dos alunos disseram que os professores manifestam 

opiniões sobre a televisão dentro da sala de aula, e 64% confirmaram que os 

professores, de alguma forma, fazem comentários nas aulas sobre os programas 

que eles assistem na televisão.  

 O gráfico expositivo sobre as opiniões dos professores em relação à televisão 

(Gráfico13) apresenta que os professores também são responsáveis por levar para 

dentro da escola assuntos que envolvem a mídia, e é através das manifestações de 

suas opiniões que os educadores tornam a escola local de discussão sobre as 

ações midiáticas.  

 

          Gráfico 13. Opinião dos professores sobre a televisão. 

 

 
              Fonte: Dados coletados pela autora.   
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Neste ensejo, uma vez que a televisão já está em volta desse espaço, e que 

90% dos alunos afirmaram que a utilização de programas de televisão em sala de 

aula ajuda no aprendizado, faz-se interessante e necessário propor uma preparação 

para a entrada desse meio na escola. Tal fato pode ser explicado através da 

facilidade no processo de aproximação entre o universo considerado sério, como a 

escola, e o universo ficcional, como os programas de televisão, mas que 

indiretamente trazem em si, exemplos da realidade cotidiana, provocando maior 

envolvimento e fascínio nos alunos.   

O gráfico abaixo relacionado à opinião dos estudantes sobre o uso da 

televisão na escola apresenta que os alunos aprovam acreditam e aprovam esse 

aprendizado.  

 

 

        Gráfico 14. Opinião dos estudantes ao uso de programas em sala de aula.  

 

 
 

        Fonte: Dados coletados pela autora.  

 

 

Essa ação pode contribuir também para aproximar o ambiente educacional 

com o cotidiano e realidade dos estudantes. Dessa forma, Martín – Barbero (2000) 

afirma 

 

O cidadão de hoje pede ao sistema educativo que o capacite a ter acesso à 
multiplicidade de escritas, linguagens e discursos nos quais se produzem as 
decisões que o afetam, seja no campo de trabalho como no âmbito familiar, 
político e econômico. (MARTÍN-BARBERO, 2000, p.58) 
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       Essa ação desafiadora desperta no jovem telespectador o interesse de praticar, 

e desenvolver a ideia de leitura crítica, bem como a formação e construção de 

opinião social sobre os vários assuntos lançados no mundo globalizado. Assim, o 

jovem telespectador se encanta, e se dispõe a observar e tentar entender qual o 

sentido da mensagem.  

Discutir a relação entre TV e Escola a partir da perspectiva dos estudantes do 

ensino médio, parte da premissa de que, ao contrário do que muitos educadores 

avaliam, o público jovem manifesta sim interesse por programas de cunho 

jornalístico, e mais que isso, prefere esses conteúdos para serem abordados pelos 

professores em sala de aula. Dessa forma, entre os programas a serem trabalhados 

em sala, 40% dos alunos disseram que programas de debates e entrevistas 

poderiam ser relacionados nas aulas.  

O Gráfico que mostra a preferência dos alunos por programas informativos 

apresenta que a maioria dos jovens prefere esses conteúdos para serem abordados 

nas aulas.  

 

           Gráfico 15. Tipos de programas que os alunos julgam poder relacionar as aulas.  

   

 
          Fonte: Dados coletados pela autora.  

 

 

 Essa informação atesta que a escola é um campo de atuação da mídia. Uma 

vez que as ações midiáticas são levadas para dentro desse espaço, o ambiente 

escolar é conduzido pelas manifestações causadas em decorrência da divulgação e 

tratamento as informações ocasionadas por todo o mundo.   

Um caminho que poderia ser seguido, no qual a escola proporcionaria aos seus 

alunos uma vivência televisiva consciente, crítica e reflexiva é a partir do momento 
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em que a instituição escolar se disponha a exercer claramente seu papel de 

orientador, quanto a tudo que se refere ou impede o processo de educação dos 

jovens, seja em assuntos de dentro ou exteriores do ambiente escolar. 

Portanto, a melhor saída é a de se pensar nos elementos positivos e negativos 

oferecidos pela televisão e se aproveitar de ambos. Os elementos positivos podem 

ser aproveitados naquilo que eles têm de instrutivo e enriquecedor, como em 

programas jornalísticos. Os elementos negativos, geralmente relacionados ao 

entretenimento, podem ser objeto de uma crítica que leve ao seu aproveitamento 

positivo, através da reflexão dos elementos que constituem sua negatividade. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 
 

Diante dos resultados mostrados neste trabalho, pode-se afirmar que apesar 

do surgimento de outros meios de comunicação e informação, possuidores da mais 

alta tecnologia, a televisão não deixou de ser o principal meio atrativo, envolvente e 

informativo.  

Através da obtenção de dados e análises desenvolvidas nesta pesquisa, 

avalia-se que o consumo televisivo tanto dos professores, quanto dos alunos 

acontece de forma direta, tendo em vista sua fácil acessibilidade, intensa em 

decorrência da elevada audiência e tamanha popularidade, e espontânea no que diz 

respeito à naturalidade na transmissão da linguagem, bem como a forma 

multifacetada como informações são transmitidas.  

Com base nas análises desenvolvidas por meio da interpretação dos 

questionários, pode-se constatar também que a televisão é colocada 

espontaneamente no espaço escolar, por meio de informações trazidas para dentro 

desse ambiente através de alunos e professores.  

Depoimentos nas entrevistas realizadas indicam que ocorrem manifestações 

e discussões sobre os conteúdos da televisão em sala de aula, trazidas diariamente 

por alunos e professores.  

A proposta de utilizar a televisão na escola como recurso pedagógico, aceita 

pelos professores, pressupõe tornar o ambiente escolar um espaço de 

representação das transitoriedades vividas no mundo contemporâneo, frente às 

mediações televisivas. Possibilitando assim, formar os estudantes, cidadãos mais 

críticos e reflexivos.   

O desenvolvimento da pesquisa pode comprovar que os estudantes 

entrevistados sentem a necessidade de que os professores comentem, relacione e 

discutam o conteúdo televisivo em sala de aula. E, que a possibilidade de explorar e 

trabalhar conteúdos da televisão em sala de aula teve louvável aceitação dos dois 

perfis entrevistados.  

O estudo dessa pesquisa também proporcionou o conhecimento, em relação 

à preferência dos jovens e dos professores entrevistados por programas de cunho 

informativo para serem debatidos pelos professores nas aulas.  

Deste modo, uma vez que a televisão, enquanto meio de comunicação e 

informação fortemente inserida no convívio das pessoas, é importante destacá-la 
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como uma ferramenta tecnológica potencialmente necessária a educação social, 

propondo a ideia de ter a televisão como fonte de apoio e apreensão do 

conhecimento.  

Frente às informações, programações e fatos cotidianos, se faz necessário a 

realização de um estudo baseado na educação para as mídias, buscando 

compreender as situações entre mídia – realidade - experiências sociais do 

cotidiano. Neste sentido, proporcionando uma avaliação mais crítica, subjetiva e 

reflexiva das ações e situações exploradas na mídia.  

Nesta perspectiva, a sociedade hoje, participa do desencadeamento de novas 

tendências relacionadas ao campo da comunicação: a TV digital interativa. Esse 

novo modelo estabelece mudanças que se desenvolvem a partir da digitalização das 

produções e dos processos técnicos de transmissão das programações. O 

surgimento dessa nova mídia propõe mudanças que oportunizam inovações em todo 

o cenário comunicativo, e em especial a área da educação, que encontrará múltiplas 

opções de programação e oportunidades de trabalhar a interação em sala de aula.  

O estudo em questão oportuniza conhecer as formas de aproximação da 

escola frente às inovações ocorridas no mundo, permitindo conhecer as 

manifestações ocorridas no espaço escolar, a respeito do consumo midiático, bem 

como a ampliação do desenvolvimento criativo e elaboração de novos projetos 

educacionais por meio da mediação dos professores.  
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APÊNDICE  
  



 
 

APÊNDICE A 
 
 

Questionário Alunos 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN 
Departamento de Comunicação Social – DECOM 

Grupo de Comunicação, Cultura e Sociedade 
Projeto a Televisão na Escola 

 

Este questionário é uma pesquisa que faz parte do Projeto de Conclusão de Curso 

(TCC) do curso Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. 

Nosso objetivo é estudar a percepção do uso de programas televisivos como recurso 

pedagógico por parte dos professores, bem como da perspectiva de alunos do ensino médio. 

  
Ano\ Série: ____________ 
Turno: (  ) matutino       (  ) vespertino      (  ) noturno 
Idade: _____ 
Sexo: (  ) feminino    (  ) masculino  
 
 

PARTE I 
 

1. Você assiste televisão? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
2. Quantos aparelhos de televisão têm na 
sua casa? 
(  ) Um 
(  ) Dois ou Três 
(  ) Mais de Três 
 
3. Na sua casa tem televisão 
(  ) Com antena parabólica; 
(  ) Sem antena parabólica; 
(  ) Com TV a cabo (TCM); 
(  ) Com TV por assinatura via satélite (Sky, 
Via Embratel, etc.) 
 
4. Quais os canais que você mais assiste? 
 
(  ) Globo, Record, SBT, Bandeirantes 
(  ) Canais religiosos (Rede Vida, Canção 
Nova, etc.); 
(  ) Canais de filmes (TNT, Telecine, HBO, 
Canal Brasil, etc.); 
(  ) Canais de esportes (SporTV, ESPN, 
Fox Sport, etc); 
(  ) Canais de desenho animado (Nick, 
Discovery Kids, Gloob, etc.) 
(  ) Canais de documentário (Discovery, 
NationalGeographic, HistoryChannel, etc.) 
(  ) Canais de entretenimento (Multishow, 
GNT, MTV, etc.) 
 
5. Quantos dias por semana você assiste 
televisão? 

(  ) Todo dia; 
(  ) Cinco a seis dias por semana; 
(  ) Três a quatro dias por semana; 
(  ) Um a dois dias por semana; 
 
6. Quanto tempo você passa assistindo 
televisão por dia? 
(  ) De uma hora a duas horas; 
(  ) De três a quatro horas 
(  ) Cinco horas ou mais; 
 
7. Quais os horários que você mais assiste 
televisão? 
(  ) Das sete horas da manhã ao meio dia; 
(  ) De uma da tarde às seis da noite; 
(  ) De sete da noite à meia noite; 
(  ) De madrugada. 
 
8. Quais os tipos de programas que você 
mais assiste? 
(  ) Só programas de entretenimento 
(filmes, novelas, desenhos animados, 
programas de auditório etc.); 
(  ) Só programas informativos (telejornal, 
documentários, programas de debates e 
entrevistas); 
(  ) Só programas educativos ( TV escola); 
(  ) Programas informativos e de 
entretenimento, mas dedica mais tempo 
aos programas de entretenimento; 
(  ) Programas informativos e de 
entretenimento, mas dedica mais tempo 
aos programas informativos; 
(  ) Só programas educativos, programas 
informativos e de entretenimento. 



 
 
 
9. A televisão é o único meio de 
comunicação que você usa para se manter 
informado (a)? 
(  ) Sim, é meio único meio de informação; 
(  ) É meu principal meio de informação, 
mas também outros meios de comunicação 
para me informar; 

(  ) Eu também uso a televisão para me 
informar, mas ela não é meu principal meio 
de informação; 
(  ) Eu não uso a televisão para me 
informar, só assisto televisão para meu 
divertimento; 
(  ) Eu não acredito na televisão como meio 
de informação educativo. 

 

PARTE II 
 

10. O que você acha da utilização de 
programas de televisão em sala de aula? 
(  ) Atrapalha o aprendizado 
(  ) Ajuda no aprendizado 
 
11. Você acredita que o professor pode 
usar programas de televisão para ensinar o 
conteúdo das disciplinas? 
(  ) Sim, com certeza; 
(  ) Não é possível; 
(  ) Apenas programas informativos e 
educativos; 
(  ) Apenas para matar o tempo. 
 
12. Você gostaria que seus professores 
abordassem em sala de aula programas de 
televisão? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
(  ) Indiferente 
 
13.  Em sua opinião como o professor 
poderia estabelecer ligação entre a 
televisão e as aulas? 
 
(  ) Trazendo para discussão em sala de 
aula programas que eles assistem 
(  ) Fazendo relação entre o conteúdo 
escolar e o programa de TV 
(  ) Propondo debates em sala de aula 
sobre os conteúdos veiculados pela 
televisão 
(  ) Gostaria que os professores usassem 
durante a aula exemplos de programas de 
televisão nos conteúdos da escola. 
 
14. Que tipos de programas você acha que 
podem ser usados? (pode marcar mais de 
uma alternativa). 
(  ) Programas de telejornal 
(  ) Programas de debates e entrevistas 
(  ) Programas de humor 
(  ) Programas de auditório 
(  ) Novelas, filmes, desenhos animados  
   
 15. Seus professores manifestam ou já 
manifestaram alguma opinião sobre a 
televisão?  
(  ) Sim 

(  ) Não 
 
16. Quais opiniões ele já manifestou ou 
manifesta? 
(pode marcar mais de uma alternativa). 
 
(  ) A televisão é legal, interessante porque 
diverte 
(  ) A televisão é importante porque é 
educativa 
(  ) A televisão é ruim porque não é 
educativa 
(  ) A televisão só ensina besteira 
 
17. Você concorda com essa opinião do 
seu professor? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
18. Por que você concorda? (caso não 
concorde, passe para a próxima questão) 
 
(  ) Gosto da televisão porque ela diverte 
(  ) Acho que a televisão ensina e diverte 
(  ) Acho que a televisão é educativa 
(  ) Aprendo mais com a televisão do que 
com a escola. 
 
19. Por que você não concorda? 
 
(  ) Acho que a televisão é só para diversão 
(  ) A televisão só atrapalha o ensino 
(  ) A televisão traz más influências 
(  ) A televisão só passa besteira 
 
20. Seus professores costumam usar 
programas de televisão para ensinar o 
conteúdo das disciplinas (telejornal, 
documentário, mini-série, novela, desenho 
animado, programa de entrevista, etc.)? 
 
(  ) Sim 
(  ) Não, usam nas para matar o tempo 
(  ) Não, eles usam apenas o conteúdo do 
livro 
(  ) Não, eles usam outro meio de 
comunicação 
 



 
 
21. Os programas que seus professores 
utilizam ajudam a aprender o conteúdo da 
disciplina? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
22. Você costuma comentar com seus 
professores em sala de aula sobre os 
programas de televisão que você assiste 
em casa?  
 

(  ) Sim, porque acho importante; 
(  ) Sim, quando a aula está chata; 
(  ) Não, porque não acho importante; 
(  ) Não, porque o professor não deixa. 
 
23. Sobre quais tipos de programas você 
costuma comentar nas aulas? 
 
(  ) Apenas programas informativos 
(telejornal, reportagens, programas  de 
debates e entrevistas

(  ) Apenas programas de entretenimento 
(filmes, novelas, desenhos animados, 
programas de auditório, Big Brother Brasil 
etc.); 
(  ) Apenas programas educativos ( TV 
escola, TV Cultura, TV Brasil e 
documentários); 
(  ) Programas informativos e de 
entretenimento (telejornal, reportagens, 
programas de debates e entrevistas, filmes, 
novelas, desenhos animados, programas 
de auditório, Big Brother Brasil etc.); 
(  ) Programas educativos e de 
entretenimento ( TV escola, TV Cultura, TV 
Brasil e documentários, filmes novelas, 
desenhos animados, programas de 
auditório, Big Brother Brasil etc.); 
 
24. Seus professores comentam em sala 
de aula sobre os programas de televisão 
que eles assistem? 
(  ) Sim 
(  ) Apenas para matar o tempo 
(  ) Não 
 
25. Sobre quais tipos de programas os 
professores comentam nas aulas? 
 
(  ) Apenas programas informativos 
(telejornal, reportagens, programas  de 
debates e entrevistas); 
(  ) Apenas programas de entretenimento 
(filmes, novelas, desenhos animados, 
programas de auditório, Big Brother Brasil 
etc.); 
(  ) Apenas programas educativos ( TV 
escola, TV Cultura, TV Brasil e 
documentários); 
(  ) Programas informativos e de 
entretenimento (telejornal, reportagens, 
programas de debates e entrevistas, filmes, 

novelas, desenhos animados, programas 
de auditório, Big Brother Brasil etc.); 
(  ) Programas educativos e de 
entretenimento ( TV escola, TV Cultura, TV 
Brasil e documentários, filmes, novelas, 
desenhos animados, programas de 
auditório, Big Brother Brasil etc.); 
 
26. Seus professores relacionam os 
programas de televisão que eles comentam 
com as disciplinas deles? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
 
27. Se seus professores não usam 
programas de televisão para ensinar o 
conteúdo, você gostaria que eles 
usassem? 
(  ) Sim, porque acho que pode ajudar no 
aprendizado; 
(  ) Não, porque não acho que a televisão 
ajuda no aprendizado. 
 
 
 
28. Caso tenha respondido sim na questão 
anterior, que tipos de programas de 
televisão você gostaria que fossem 
utilizados pelos professores em sala de 
aula? (marque mais de uma opção se 
achar necessário) 
 
(  ) Novelas, mini-séries, filmes 
(  ) Programas jovens (Malhação, Rebelde 
etc.) 
(  ) Reportagens, documentários, 
programas educativos 
(  ) Propagandas 
(  ) Programas de esportes (jogos, Globo 
Esporte, etc.).  
(  ) Desenhos animados 

 
 
 
 
 



 

 

APÊNDICE B      
             

Questionário Professores 
 
 

1. Qual o seu sexo? 
(A) Feminino 
(B) Masculino 
 
2. Qual sua opinião sobre a televisão?  
 
(A) Eu gosto porque ela é legal, interessante e 
diverte 
(B) Eu gosto porque é meu principal meio de 
informação 
(C) Gosto porque é uma forma de 
entretenimento e lazer 
(D) Não gosto porque só passa bobagem  
(E) A televisão é importante porque é 
educativa 
(F) A televisão é ruim porque não é educativa 
 
3. Você acredita que os programas de 
televisão podem ser usados como recurso 
pedagógico? 
 
(A) Sim, mas apenas os programas 
informativos ou educativos 
(B) Sim, os programas educativos, 
informativos e de entretenimento 
(C) Não o conteúdo da televisão é muito pobre 
(D) Não tenho opinião formada 
 
4. Que tipo de conteúdos da televisão você 
comenta em suas aulas? 
 
(A) Programas informativos (telejornal, 
reportagens, programas de debates e 
entrevistas); 
(B) Programas de entretenimento (filmes, 
novelas, desenhos animados, programas de 
auditório, Big Brother Brasil etc.); 
(C) Programas educativos (TV escola, TV 
Cultura, TV Brasil e documentários); 
(D) Programas informativos e de 
entretenimento 
 
5. Você usa a televisão na sala de aula? 
(A) Sim 
(B) Não 
(C) Às vezes 
 
6. Como você usa a televisão nas suas aulas? 
(A) Faz comentários dos programas que você 
assiste 
(B) Critica toda a programação da televisão 
(C) Relaciona os programas com os conteúdos 
da sua disciplina 

(D) Faz um rápido comentário construtivo de 
um programa que você assiste   
(F) Exemplifica um assunto da sua aula com 
um programa da televisão 
 
7. Seus alunos comentam sobre o que eles 
assistem na televisão em suas aulas? 
 
(A) Sim, sempre comentam 
(B) Às vezes 
(C) Não comentam 
(D) Ainda não observei 
 
8. Sobre quais tipos de programas seus alunos 
comentam em sala de aula? 
 
(A) sobre os capítulos de novelas 
(B) Sobre as notícias do telejornal 
(C) Sobre os programas de humor 
(D) Sobre programas do Globo Ciências 
(E) Sobre propagandas, filmes, seriados 
 
9. Você costuma interagir com seus alunos 
quando eles fazem comentários sobre 
programas de televisão em sala de aula? 
 
(A) Não. Porque não acho interessante 
(B) Não. Porque planejo todas as minhas 
aulas, então não sobra tempo 
(C) Sim. Mas só quando eles pedem minha 
opinião 
(D) Sim. Porque procuro saber sobre o que 
meu aluno pensa 
(E) Não. Porque não acho que tenham relação 
com as minhas aulas 
 
10. Que tipos de programas de televisão 
abaixo você utilizaria nas suas aulas? 
 
(A) Programas informativos, porque acho que 
esses são mais fáceis de relacionar com a 
disciplina 
(B) Apenas programas educativos, porque 
acho que tem mais relação com as disciplinas 
(C) Programas de entretenimento, porque 
acho que esses podem chamar mais atenção 
dos alunos e envolvê-los 
(D) Programas educativos, informativos e de 
entretenimento, porque acho que de alguma 
forma trazem algum tipo de conhecimento 
(E) Não utilizaria nenhum tipo de programa de 
TV nas minhas aulas, porque não vejo relação 
com as disciplina 


