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RESUMO 

 

 

Vivemos um período de grandes modificações de cunho tecnológico, 

especialmente no que diz respeito às Tecnologias de Informação e 

Comunicação, as TIC’s. Ao mesmo tempo em que essas mudanças oferecem 

aos professores e às escolas um novo leque de possibilidades de utilização 

didática, também tornam imperativo que estes saibam se posicionar 

adequadamente para obter o máximo proveito desse novo potencial. Neste 

contexto, este trabalho realiza um estudo sobre o uso da TV como apoio ao 

desenvolvimento da consciência crítica na educação. O objetivo é refletir sobre 

as implicações da aplicação educacional da tecnologia televisiva na escola e 

na sociedade. Para tanto, a abordagem utilizada consiste em pesquisa 

bibliográfica sobre os principais conceitos que envolvem essa temática, como a 

aplicação das TIC’s na educação, os recursos da TV analógica e digital, os 

principais programas educacionais da TV brasileira e projetos de aplicação da 

TV na educação. Com base nesse referencial, verifica-se a importância da 

aplicação da TV na educação sob uma abordagem crítica, apoiada na atuação 

do professor e no planejamento pedagógico utilizado.   

 

Palavras-chave: educação, tecnologias de informação e comunicação, TV 

analógica e Digital. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo passou por várias transformações desde a globalização ao 

desenvolvimento de novas tecnologias, que por sua vez possibilitaram o 

surgimento de novos sistemas e equipamentos como computadores, scanners, 

impressoras, internet e TV digital.  

Através das novas tecnologias criam-se oportunidades que ajudam a 

enfrentar os desafios (Cebrián, 1999), podendo encurtar distâncias e facilitar a 

vida das pessoas. É importante estar atento aos avanços tecnológicos, e às 

oportunidades criadas por eles além de, por outro lado, também observar a 

validação (ou não) de diferentes abordagens e aplicações, nem todas 

benéficas.  

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) estão presentes em 

diversas atividades humanas possibilitando a integração por meio das 

telecomunicações. A televisão é um dos veículos de comunicação de maior 

abrangência e exerce influencia tanto positiva como negativa na sociedade. 

Crianças e jovens muitas vezes acabam recebendo desde cedo uma educação 

paralela à dos pais, através da televisão. Sem tempo para dar atenção a seus 

filhos, os pais não controlam o que eles assistem e nem o tempo que “gastam” 

com essa mídia, que fascina e entretém, mas que também poderia educar e 

complementar a formação escolar.  

Desse modo, torna-se importante preparar as crianças e adolescentes 

para que sejam criteriosos e atentos quanto às informações recebidas, para 

que tenham o discernimento necessário para avaliar a relevância dessas 

informações, utilizando-as como subsídio para contribuir com seu crescimento 

pessoal. Relacionando esta capacidade de obter e assimilar as informações 



10 
 

muito rápidas, Martin-Barbero (1999) diz que os adolescentes possuem 

“plasticidade neuronial” o que os torna mais ágeis na captação das 

informações. Aproveitando-se dessa receptividade natural, o uso da televisão 

pode ser um excelente aliado no desenvolvimento cognitivo, mas deve-se 

realizar orientações e trazer questões norteadoras sobre o conteúdo e a forma 

de ser trabalhado, já que o seu foco, na maioria das vezes, não possui cunho 

educacional.  

Fazer uso da televisão como ferramenta educacional pode apoiar a 

construção do conhecimento, aliando o encantamento que ela proporciona 

através das imagens, linguagem e movimento, e as disciplinas que fazem parte 

do currículo educacional. Dessa forma, a mídia televisiva poderá se tornar 

aliada do professor, contribuindo para o enriquecimento das aulas, gerando 

melhorias e transformações para a educação; para isso se torna “[...] urgente a 

busca de aprimoramento por parte dos professores, para que eles trabalhem 

de forma criativa com a finalidade de ganhar a atenção de seus alunos e 

facilitar o aprendizado dos mesmos” (SANTOS, 2010). 

A TV digital, evolução do sistema de televisão em uso atualmente, é 

uma nova ferramenta tecnológica que poderá trazer muitos benefícios para o 

sistema educacional se bem aproveitada. Esta tecnologia inovadora promete 

auxiliar no ensino ajudando pais e professores na busca por melhores 

conteúdos educativos. Para Neves (2005) não devemos ignorar os novos 

caminhos abertos pela TV digital, que proporcionará oportunidades 

educacionais. Já Neto et al (2009), salienta que esta tecnologia irá possibilitar 

que professores e alunos desenvolvam projetos usufruindo e incorporando 

experiências adquiridas através da linguagem da comunicação.  

Estas tecnologias que encantam as pessoas, principalmente as 

crianças e adolescentes, estão tomando um espaço cada vez maior na 

sociedade. O desafio está em utilizar estas tecnologias de forma a obter o 

maior beneficio no desenvolvimento intelectual do individuo, transformando 

conteúdo em conhecimento e realização para a vida.  

Desse modo, este trabalho esta focando no uso da televisão na educação, 

já que com o surgimento da televisão digital, aumentam as possibilidades 
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proporcionadas por essa TIC e, consequentemente, a necessidade de um 

pensamento crítico sobre a sua aplicação na educação, para que então 

possam ser desenvolvidas metodologias pedagógicas que possibilitem o 

desenvolvimento crítico e reflexivo sobre os conteúdos veiculados por essa 

mídia. Para isso, primeiramente será realizada uma abordagem sobre as TIC’s 

e a sua aplicação pedagógica (seção 2.1). Na sequência são abordados os 

principais recursos da TV analógica e digital (seção 2.2); a programação 

educativa na televisão brasileira (seção 2.3) - contemplando alguns 

programas educativos infantis (seção 2.3.1), Jovens e adultos (2.3.2) - e 

alguns Projetos de aplicação da TV na educação (seção 2.4). Após, será 

realizado um estudo sobre o uso da TV como apoio ao desenvolvimento da 

consciência crítica na educação (capítulo 3). Para isso, será analisado o 

uso da TV na educação (seção 3.1); o papel do professor na aplicação da 

TV na sala de aula (seção 3.2) e a necessidade de um planejamento 

pedagógico (seção 3.3). Para fechamento, algumas considerações finais 

são descritas no capítulo 4. 
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2 O PROBLEMA 

Devido aos meios de comunicação - especialmente a televisão - 

possuírem uma influência grande na sociedade, não se pode ignorar a sua 

atuação no dia-a-dia, em especial nas crianças e nos adolescentes, que 

passam grande parte do tempo em contato com a linguagem televisiva.  

Desta forma é importante refletir sobre o uso da televisão na educação. 

Deve-se também considerar a importância do professor no desenvolvimento da 

consciência critica do aluno frente aos programas veiculados, bem como a 

necessidade de um planejamento pedagógico adequado para a utilização da 

mídia televisiva no processo educativo. Neste contexto, algumas questões 

requerem atenção e serão abordadas nas seções a seguir. Como as 

tecnologias da educação e informação podem ser aplicadas na educação? 

Quais são as principais funcionalidades da TV analógica e digital? Existe uma 

preocupação com a elaboração de uma programação educativa? Que 

programas educativos podem ser destacados na programação brasileira? 

Quais as suas possibilidades? Que projetos de aplicação da TV na educação 

podem ser destacados?  

2.1 Tecnologia da informação e comunicação  

As tecnologias se tornaram parte essencial da nossa vida. Desde a 

hora em que acordamos, com o auxílio do despertador, até a hora que vamos 

dormir, estamos permanentemente em contato com as mais diversas 

tecnologias, as quais nos auxiliam e assim garantem nosso bem estar, ao qual 

estamos cada vez mais acostumados. Não sabemos viver sem o conforto 
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tecnológico; não vivemos sem luz elétrica, sem geladeira ou sem fogão, para 

citar apenas os itens mais essenciais. 

 

Uma vez assimilada a informação sobre a inovação, nem a 
consideramos mais como tecnologia. Ela se incorpora ao nosso 
universo de conhecimentos e habilidades e fazemos uso dela na 
medida de nossas possibilidades e necessidades (KENSKI, 2007, 
p.44). 

 

Mas tecnologia não são somente equipamentos e aparelhos, como diz 

Kenski (2007, p.22/23): “tecnologias engloba a totalidade de coisas que a 

engenhosidade do cérebro humano conseguiu criar em todas as épocas, suas 

formas de uso, suas aplicações”. Ainda segundo a autora atualmente quando 

falamos de novas tecnologias estamos nos referindo a produtos vindos da 

eletrônica, microeletrônica e das telecomunicações, que se caracterizam por 

estarem em constante evolução. 

As TIC’s - tecnologias da informação e comunicação – segundo 

Mendes (2008), são um conjunto de recursos tecnológicos, usados para reunir, 

distribuir e compartilhar informações, proporcionar a automação e/ou a 

comunicação em diversas áreas. Para Ponte (2002, p.2) as TIC’s são 

tecnologias que “[...] constituem tanto um meio fundamental de acesso à 

informação (Internet, bases de dados) como um instrumento de transformação 

da informação e de produção da nova informação [...]”. O referido autor ainda 

ressalta que as TIC’s são os meios de comunicação que proporcionam 

ferramentas para se trabalhar à distância, permitindo o trabalho colaborativo 

através de envio de mensagens, (documentos e mesmo vídeos e software1) 

entre dois pontos, possibilitando assim “[...] a construção de novas identidades 

pessoais” (PONTE, 2002, p.2). Esta pesquisa, portanto, irá adotar o conceito 

de tecnologia da informação e comunicação sob a concepção desses dois 

autores, já que visualiza-se um alinhamento dessas duas definições das TIC’s 

no ambiente escolar atual. 

                                                           
1
 Software é a parte lógica, ou seja, o conjunto de instruções e dados processado pelos 

circuitos eletrônicos do hardware (Lemos, 2008). 
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Na área educacional, com o advento das TIC’s, como o computador, 

internet, vídeo e televisão, surgiram novas perspectivas, possibilitando novas 

formas de apoiar a construção do conhecimento e novos modos de 

interatividade2, proporcionando rapidez e agilidade na obtenção das 

informações. Kenski (2007) afirma que as tecnologias estão intimamente 

ligadas à educação e que quando uma tecnologia é introduzida na escola 

poderá acarretar profundas mudanças na forma de organizar o ensino. Porém, 

como toda mudança de paradigma, há que se atentar para o uso adequado das 

TIC’s como forma de promover o aprendizado e o crescimento dos envolvidos. 

Segundo Almeida (2003) pode-se utilizar uma tecnologia tanto para 

simular a educação presencial como criar novas possibilidades de ensino. Ela 

ainda acrescenta que com o surgimento das TIC’s possibilitou-se a 

reestruturação dos cursos realizados a distância – chamados de educação por 

correspondência - que antes era feito especialmente através do rádio e da 

televisão associado com a distribuição de material impresso. Esse método, 

porém, apresentava altos índices de desistência, talvez pelo caráter impessoal 

e não interativo dessas abordagens.  Na reestruturação – através das TIC’s – a 

educação por correspondência ultrapassou barreiras espaciais e temporais, 

possibilitando novas formas de interação3 como e-mail4, chat5 e fórum de 

discussão6, entre outros. Desse modo, foi possível ampliar as suas 

possibilidades, fornecendo novas perspectivas para essa prática, que, com o 

advento da internet, passou a denominar-se EAD – Educação a Distância. 

Atualmente, cada vez mais tecnologias, antes utilizadas de maneira 

distinta, como o computador, celular, internet, TV, mp3 e câmera digital, estão 

convergindo em uma única direção, cada vez mais integradas. A mais recente 

mídia a tornar-se digital integrando diferentes tecnologias é a televisão 

(MORAN, 2007), ultrapassando novos paradigmas e gerando novos desafios.  

                                                           
2
 Relação entre o individuo e a máquina (Lemos, 2002) 

3
 Interação virtual entre as pessoas, para troca de ideias ou de informações. (Pessoa; 

Netto; Menezes, 2002). 
4
 Serviço de transmissão de documentos e mensagens entre indivíduos (Pessoa; Netto; 

Menezes, 2002). 
5
 Sala de encontro virtual onde as pessoas se encontram para um bate-papo em tempo 

real (Pessoa; Netto; Menezes, 2002). 
6
 Ferramenta de comunicação assíncrona entre dois ou mais participantes (Pessoa; 

Netto; Menezes, 2002). 
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A preparação para a chegada da TV digital com interatividade se torna 

importante uma vez que, segundo Neves (2005), afetará a vida de todos, 

inclusive na escola. Para a autora é importante que se comece a refletir sobre 

as mudanças que a TV digital interativa irá propiciar, como por exemplo, a 

modificação do perfil do usuário, que de receptor passará a interator. Visualiza-

se assim, novas possibilidades ao seu uso educacional: o apoio ao 

desenvolvimento da autonomia, interação e interatividade, que possibilitarão ao 

aluno uma ação mais ativa e crítica sobre o conteúdo estudado. 

A partir dessa perspectiva, esta pesquisa irá focar o seu estudo na 

tecnologia televisiva, objetivando refletir sobre possíveis formas de uso crítico e 

educacional. 

2.2 Conceituando a TV analógica e a Digital 

A televisão analógica surgida no mundo por volta de 1930 nos Estados 

Unidos só chegou ao Brasil por volta de 1950, através do jornalista Assis 

Chateaubrind, dono da rede de empresas de comunicação “Diário Associados”, 

que importou equipamentos e aparelhos dos Estados Unidos e criou a primeira 

emissora de televisão brasileira a “TV Tupi” (Silva, 2008). O modelo adotado foi 

igual ao americano, modelo que já estava estabelecido desde o inicio das 

transmissões de radiodifusão, em 1923. Esse modelo difere bastante do 

Europeu, de empresas estatais mantidas por imposto especifico 

(BITTENCOURT, 2007). 

Com a TV Tupi surgem os programas de telejornais, novelas, 

teleteatros, seriados, programas infantis, etc. Com o tempo surgem novas 

emissoras de televisão, como, por exemplo, a TV cultura, com programação 

voltada para a educação e cultura. Por muito tempo eram poucos que 

possuíam uma televisão na sua residência, era privilégio das classes alta e 

média, aos menos afortunados, só restava o rádio. Atualmente cerca de 45 

milhões de domicílios no país possuem televisão das quais 92% recebem TV 

aberta (gratuita) e 7,8% TV por assinatura (BITTENCOURT, 2007). 

Uma das principais características da televisão convencional, 

analógica, tem a ver com a forma com que os conteúdos televisivos são 
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difundidos. Os dados são transmitidos na forma de vídeo e áudio analógicos, 

com poucos conteúdos adicionais, limitados a um canal de áudio alternativo 

(SAP, ou Second Audio Program 7) e legendas para assistência a deficientes 

auditivos. Os conteúdos são criados para atingir um grande público 

simultaneamente, com pouca ou nenhuma segmentação e interatividade. O 

número de canais (emissoras) possíveis em uma dada região geográfica é 

limitado pelas características técnicas do meio de transmissão. 

Uma das limitações da televisão convencional está no fato de que 

possui uma linguagem monóloga, onde o espectador ouve passivamente sem 

poder se manifestar, a não ser desligando o aparelho ou trocando de canal. 

Segundo Tranche (2008, p.28) a estratégia das concessionárias de televisão é 

visar altos índices de audiência, por isso a grade de programação possui 

estratégias de mercado para condicionar o público criando “[...] hábitos e 

costumes que serão disseminados no meio social”.  

Ao longo destes quase 60 anos de televisão analógica no Brasil, a 

principal mudança tecnológica ocorrida foi a migração do sistema original 

monocromático para o sistema em cores, ocorrida na década de 70. Tal 

mudança, no entanto, foi planejada de forma a preservar a compatibilidade com 

a base instalada de aparelhos, de forma que não fosse imperativo comprar 

novos televisores a partir da implantação do novo sistema. De fato, se fosse 

possível encontrar hoje um aparelho receptor de televisão dos primórdios da 

TV no Brasil, este não teria problemas em receber a programação aberta 

(BITTENCOURT, 2007). Tal não decorre na atual mudança para o sistema 

digital, fundamentalmente diferente. Para a recepção dos sinais da nova 

televisão brasileira faz-se necessário adquirir novos aparelhos receptores, ou 

então dotar os existentes de conversores externos apropriados. Ambas são 

opções de custo elevado, mesmo com subsídios federais, criando um 

obstáculo à adoção massiva do novo padrão, ao menos por enquanto. 

Para tornar a transição menos onerosa para a população, optou-se por 

operar ambos os sistemas analógico e digital simultaneamente durante um 

período de transição, o qual prevê a expansão da cobertura digital para todo o 

                                                           
7
 Recurso para programa secundário de áudio. 
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território nacional em sete anos a partir de julho de 2006, e o encerramento das 

transmissões analógicas, que está previsto para ocorrer no ano de 2016 

(FILHO, 2007). Como resultado de um longo período de debates e avaliações 

técnicas que se estenderam por cerca de dez anos, em junho de 2006 o então 

Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, assinou o decreto de 

número 5820, que estabelece o sistema brasileiro de televisão digital 

(FRANCO, 2007). 

Segundo Vieira; Bolano (2004), a televisão digital é mais eficiente na 

recepção de sinais do que a televisão analógica; adicionalmente, apresenta 

inovações estéticas tais como: imagem mais larga, maior resolução, som 

estéreo envolvente além de vários programas num mesmo canal. Mas a maior 

novidade, para eles, é a possibilidade de ter vários meios de comunicação 

combinados em um único equipamento, como telefone, rádio e internet. 

 A TV digital interativa é uma integração da TV analógica com o mundo 

das telecomunicações, como a internet. A TV digital terá mais canais, mais 

opções de conteúdos e principalmente interatividade. Com isso permite-se 

ampliar o alcance social das tecnologias às camadas mais carentes da nossa 

sociedade (NEVES, 2005). 

Assim, com a chegada da TV Digital e a interatividade possibilitada, o 

telespectador deixa de ser um receptor de informações passivo para tornar-se 

participante ativo, podendo assim interagir com o conteúdo veiculado 

duramente a programação, e também através da televisão ter acesso ao 

Ensino a Distância, comércio eletrônico, supermercados ou até mesmo bancos. 

Provavelmente, seguindo o exemplo do computador e da internet, a TV Digital 

logo vai estar acessível à grande maioria da população de um modo geral. 

Segundo o autor Silva (2008), a TV digital já é uma realidade em quase 

todo o mundo e no Brasil ocorrerá nos próximos anos a transição do sistema 

analógico para o digital de forma gradual, assim como ocorreu quando da 

substituição do sistema de televisão em preto e branco pelo sistema colorido. 

Espera-se com isso, ressalta o autor, que a qualidade dos programas 

suportados pela nova mídia contribua para enriquecer a educação. No que diz 

respeito ao cronograma de implantação, no entanto, o que se observa é que no 



18 
 

final de 2010 a TV digital ainda não está plenamente difundida em todo o 

mundo, embora esteja progredindo em sua penetração. No Brasil as 

transmissões digitais estão sendo iniciadas gradualmente em várias regiões, 

paralelamente ao sistema analógico, porém neste momento ainda sem o 

componente de interatividade. 

Amaral et al (2004) já previa que em 2010, com a chegada da TV 

digital, a preocupação seria muito maior com a informação advinda dessa nova 

tecnologia e que seria necessário incorporar ao currículo escolar a preparação 

dos alunos para o recebimento  dessas informações. Segundo ele a TV será 

como um grande computador de diversos tamanhos e grande capacidade de 

processamento de informação. 

Para que a que TV digital possa ser usada como ferramenta de 

inclusão social na educação é necessária a realização de estudos sobre a 

usabilidade dos serviços proporcionados por ela, bem como oferecimento de 

cursos que possibilitem o pleno entendimento de tecnologias como a TV digital. 

Dessa forma espera-se que no futuro os telespectadores possam inclusive 

“criar produtos e encontrar espaços de novas empregabilidades”. Além disso, 

salienta-se a importância do desenvolvimento de interfaces que sejam 

reconhecidas pelos usuários e facilitem a sua compreensão, e o oferecimento 

de banda larga e Wi-Fi8 para facilitar a acessibilidade de todos. (CASTRO, 

2009, p.11). 

Muito embora esse processo ainda esteja em desenvolvimento, ainda 

assim é necessário que o professor se informe sobre esta nova tecnologia para 

poder guiar e auxiliar os alunos. Conforme Neves (2005) além dos professores, 

também se faz necessário que os gestores “reflitam e sejam artífices” dessas 

transformações. O referido autor ainda acrescenta que com a chegada da TV 

digital ocorrerão grandes alterações, como na distribuição e disponibilização 

dos programas, produção de programas e de conteúdos pedagógicos e, com 

isso, a necessidade da capacitação por parte dos educadores e alunos.  

Entre as possibilidades criadas pela TV Digital está a disponibilização de 

aulas sem a presença física do professor, em que o aluno tanto pode estar em 
                                                           
8
 Protocolo de comunicação para redes locais de computadores sem fios e de alta 

velocidade. 
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sua casa como na escola; a realização de palestras e discussões na forma de 

vídeo conferência; a disponibilização de enciclopédias virtuais e mesmo jogos 

educacionais, com a formação de grupos de alunos para participarem de 

gincanas educacionais (NETO; JUNIOR; NETO, 2009). Cada uma dessas 

abordagens apresenta um desafio próprio para o melhor aproveitamento do 

potencial pedagógico, com requisitos particulares de treinamento ou mesmo 

material de apoio. É o que já está ocorrendo, por exemplo, através da criação 

do aplicativo TV Mimica. Com o intuito de explorar o potencial da TV Digital 

dentro da educação de Ensino Fundamental I das escolas públicas de 

Macaíba, Rio Grande do Norte, está sendo criado um aplicativo chamado - TV 

Mimica. Segundo os autores: Aquiles Burlamaqui, Diogo Bezerra, Igor 

Rosberger e Akynara Aglaé, a TV Mimica foi criada para auxiliar os professores 

da alfabetização infantil. Com ambientes lúdicos e descontraídos o projeto 

possui como objetivo: 

 

[...] a realização de experimentos de inserção digital envolvendo a TV Digital Interativa 

em escolas, reforçar conhecimentos gramaticais, fazer associações e trabalhar o raciocínio 

lógico, auxiliando assim, no processo de alfabetização, explorando as potencialidades da 

tecnologia como forma de auxiliar no trabalho realizado pelas professoras da instituição e por 

fim minimizar a questão da exclusão digital (SILVA, et al, 2008). 

 

Nesse contexto de educação fundamental, Neto et al (2009) afirma que 

a TV digital abre as portas para a construção da alfabetização audiovisual, e 

que é uma das formas de promover educação que contribui para a formação 

critica do cidadão. Segundo eles, para que se garanta a qualidade do ensino é 

preciso que professores e alunos estejam estimulados a buscar o 

conhecimento fora da sala de aula acrescentando valor à sua formação. 

2.3 Programação Educativa na Televisão Brasileira 

Um programa educativo, segundo Scupham apud Siqueira (2004) pode 

ser dividido em dois grupos: no primeiro grupo estão os programas criados 

para o ensino formal, com finalidade pedagógica, para serem usados em sala 
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de aula. E no segundo grupo aqueles criados para o lazer, mas que poderão 

ajudar as pessoas a desenvolver seus conhecimentos.  

Tranche (2008) relata que o primeiro programa educacional no Brasil 

surgiu em 1961, através da fundação João Batista do Amaral (TV Rio), a qual 

produziu um curso de alfabetização de adultos, que permaneceu no ar até 

1964. Neste mesmo ano, segundo Guedes (2001), a TV Continental possuía o 

programa “Mesas Redondas” com debates sobre educação. 

Conforme Tranche (2008, p.60) o objetivo inicial da televisão educativa 

era de “disseminar a educação e cultura através da TV, por meio de programas 

e projetos” e não a “criação de emissoras com finalidades educacionais”. O que 

segundo Guedes (2001) acarretou em uma programação “maçante” que não 

atraia a atenção dos telespectadores, que comparavam a TV educativa às 

aulas escolares.  

Em poucos anos o conceito se disseminou e, segundo Guedes (2001), 

em 1975 o País já contava com sete emissoras educativas: Fundação 

Televisão Educativa do Amazonas, Fundação Maranhense de Televisão 

Educativa, Televisão Universitária do Rio Grande do Norte, Televisão 

Educativa do Ceará, Televisão Universitária de Pernambuco, Centro de 

Televisão Educativa do Rio Grande do Sul e TV Cultura. Em novembro de 75, 

foi ao ar a primeira transmissão da TVE-Brasil, em caráter experimental e, no 

ano seguinte, em definitivo. A seguir, destaca-se algumas dessas emissoras. 

TV Cultura 

A TV Cultura, principal emissora educativa do Brasil, iniciou seus 

trabalhos em 1961. Na ocasião ela fazia parte do grupo “Diários Associados” 

com dois horários de sua programação cedidos para a Secretaria de Educação 

do estado de São Paulo (GUEDES, 2001).  

Em 1964 criou-se uma comissão para a “viabilização de uma TV 

educativa” e em 1965 o “Ministério da Cultura pede reserva de cem canais para 

a TV educativa”. Mas somente em 1969 é que a TV Cultura começa a funcionar 

como emissora educativa, com aulas, conferências, palestras e debates. Em 

1996 surge a TV Escola e em 1997 o Canal Futura. A prioridade desses canais 
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educativos era a educação de adolescentes e adultos sem habilitação 

educacional (GUEDES, 2001). 

Segundo Busetto (2005), na década de 80 deu-se a ampliação e 

melhoria na programação educativa da TV Cultura de São Paulo, que em 

reconhecimento recebeu vários prêmios concedidos pela critica especializada 

nacional e internacional. 

TV Escola 

Dentro desta concepção de contribuir para a educação formal, foi 

criada a TV Escola, canal de televisão do Ministério da Educação (MEC), 

gerenciada pela Secretaria de Ensino e Educação à Distância. A TV Escola 

surge com a proposta de aperfeiçoar, atualizar e capacitar educadores da rede 

pública, e encontra-se em operação desde 1996.  Dessa forma começam a 

existir programas voltados para a valorização do professor, um passo 

importante na consolidação da televisão como veículo capaz de apoiar e 

promover a educação de qualidade. 

Para integrar o programa e garantir o acesso à TV Escola as 

instituições interessadas devem pertencer à rede pública, possuir mais de cem 

alunos em seus quadros e ter instalações com energia elétrica, podendo sua 

localização ser rural ou urbana. As escolas que se integram ao projeto recebem 

um conjunto de equipamentos composto por: televisor, videocassete, antena 

parabólica, receptor de satélite e fitas de vídeo. Em 2005, com a intenção de 

garantir a universalização e elevar o padrão de qualidade o governo enviou 

para 50 mil escolas públicas, um aparelho de DVD e uma caixa com 50 mídias 

DVD com programas produzidos pela TV Escola (SCHNEIDER, 2008). 

A TV escola possui programas destinados às escolas, especialmente 

concebidos para serem trabalhados com alunos de ensino fundamental, 

visando à melhoria do desempenho pedagógico. Segundo Rocco (1998), os 

programas foram criados com o objetivo de serem veiculados na televisão, mas 

a meta é a educação na escola. Com uma programação bastante diversificada, 

professores e alunos podem ter acesso aos conteúdos que falam de saúde, 

meio ambiente, educação de trânsito, entre outros tantos. 



22 
 

Salto para o Futuro é um programa da Secretária Nacional de 

Educação Básica do Ministério da Educação em convênio com a Fundação 

Roquete Pinto e as Secretarias Estaduais de Educação, sendo realizado pela 

TV Escola e produzido pela TVE Brasil. A proposta do programa é a formação 

continuada e o aperfeiçoamento de professores e alunos de magistério. Criado 

em 1992, o programa propõe segundo Barreto (1999, p.87) “contribuir para que 

o professor chegue à formulação de um referencial teórico-metodológico 

adequado às séries iniciais do 1º grau e à pré-escola”. 

Canal Futura 

O Canal Futura, no ar desde 1997, é um canal educativo privado, 

fundado pela fundação Roberto Marinho.  Segundo Foresti (2001) o objetivo 

desde canal é integrar a educação e as técnicas televisivas. Com o slogan: 

“Futura: canal do conhecimento” apresenta programas como Sala de Notícias e 

Futura profissão que mostram a relação comunicação-educação. Sala de 

noticias é um programa que discute os temas que estão em destaque na mídia 

sempre auxiliados por especialistas e participação dos telespectadores. Já 

Futura profissão possui como objetivo preparar os jovens do ensino médio para 

ingressarem no mercado de trabalho. 

Com uma programação bastante diversificada o Canal Futura aborda 

assuntos como sustentabilidade, ecologia, educação ambiental, sexualidade e 

responsabilidade social. Segundo Gonçalves; Souza (2010, p.13) a emissora, 

através de sua vasta programação, é “[...] mais que uma simples via 

informacional, figura como ator estratégico de um campo vasto de intenções”, 

concentrador de questões éticas que aproximam o homem. 

A programação educativa oferecida por este canal rompe com modelos 

tradicionais exibidos por outras emissoras educativas como a TV Escola, 

trazendo programas de qualidade apresentados por artistas conhecidos do 

público, como forma de cativar o telespectador. Com o bordão “É o Futura aqui 

no canto da tela e a gente fazendo educação em todo canto do país”, a 

emissora investe em propagandas veiculadas em diversas emissoras de 

televisão, exibindo imagens de sua aplicação ao ensino formal e no cotidiano 

das pessoas. (BUSETTO, 2005). 
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2.3.1 Programação Infantil 

A existência de uma programação especialmente voltada para o 

público infantil é de grande valia, pois a televisão não encanta somente aos 

adultos. Poder educar para o mundo real através dos contos de fadas, do 

mundo imaginário, é a proposta de alguns programas que existem na televisão 

brasileira. 

Em um estudo realizado com crianças por Scharamm, Lyle e Parker 

em 1968, se constatou que o que o público infantil queria era algo diferenciado: 

eles queriam diversão juntamente com o aprendizado (CARNEIRO apud 

GUEDES, 2001).  

 

A fantasia seria o uso preferido, através da identificação com 
personagens, fuga às chatices da vida e a possibilidade de ir além 
dos limites do cotidiano. A diversão seria o principal motivo para que 
a TV fosse ligada, enquanto a aprendizagem seria uma consequência 
natural (GUEDES, 2001, p.35). 

 

Para o educador e terapeuta Bettelheim (2000) as crianças necessitam 

de um significado na vida, uma ajuda especial, e através dos contos de fadas 

elas aprendem a enfrentar e a solucionar seus problemas interiores com muito 

otimismo. 

 

Como toda grande arte, os contos de fadas tanto agradam como 
instruem; sua genialidade especial é que eles o fazem em termos que 
falam diretamente às crianças. Na idade em que estas estórias são 
mais significativas para a criança, seu problema principal é colocar 
alguma ordem no caos interno de sua mente de modo a poder-se 
entender melhor – uma preliminar necessária para adquirir alguma 
congruência entre suas percepções e o mundo externo 
(BETTELHEIM, B. 2000, p.69). 

 

Programas como Vila Sésamo, Castelo Rá-Tim-Bum, Sitio do Pica Pau 

Amarelo, O Mundo de Beakman, foram criados com o intuito de educar através 

da diversão, aliando assuntos pedagógicos à linguagem televisiva.  

Exemplos de Programas Educativos infantis 
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Vila Sésamo 

 

         Figura 1: Garibaldo e Bel na Vila Sésamo. Fonte: (http://www.tvcultura.com.br) 

Referência mundial de série educativa infantil, Vila Sésamo (Sesame 

Street) figura 1, foi criado em 1969 nos Estados Unidos, sendo o primeiro 

programa de televisão a ensinar conceitos e divertir (CARNEIRO, 1999-a). Em 

1972, começou a ser exibido no Brasil e em 1974 a ser produzido localmente. 

O programa mesclava educação com diversão e humor. Segundo a autora 

(1999-a, p.31) “o programa era estruturado por quadro ou módulos de curta 

duração” e que o objetivo pedagógico de cada módulo tinha “formato inspirado 

em técnicas publicitárias”. Embora seus princípios pudessem ser considerados 

por alguns como inovadores, alguns críticos afirmavam que a sua limitação foi 

“[...] ter considerado o entretenimento de modo superficial, esvaziado de 

emoções” Carneiro (1999-a, p. 31).   

 

Seus princípios constituem indicações observadas por produtores e 
realizadores de programas educativos inovadores. Mas, muitos 
críticos afirmam que sua limitação foi ter considerado o 
entretenimento de modo superficial, esvaziado de emoções 
(CARNEIRO, 1999-a, p.31). 

 

Mattelart (Mattelart apud Carneiro, 1999) reconhece Sesame Street 

como o “primeiro empreendimento educacional a relacionar educação, 

tecnologia audiovisual e cultura de massa” e complementa que a autora atribui 

“ênfase no aspecto cognitivo, nas operações mentais, na aprendizagem útil, em 
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detrimento do aspecto emocional como decorrente das pressões das 

instituições de avaliações”. 

O programa conta com conteúdos voltados à pré-escola, mostrando 

noções de números, cores, geometria, alfabeto e geografia. Com algumas 

mudanças em relação à versão americana, é exibido atualmente na TV Cultura. 

Muitos educadores consideram o programa como uma influência positiva na 

alfabetização das crianças. 

Castelo Rá-Tim-Bum 

Castelo Rá-Tim-Bum, figura 2, programa infantil produzido pela TV 

cultura de São Paulo, idealizado por Flávio de Souza e dirigido por Cao 

Hamburger, teve sua estreia em maio de 1994.  

 

Figura 2: Cena dos amigos de Nino com a caipora. Fonte: (http://www.tvcultura.com.br) 

Segundo Carneiro (1999) Castelo Rá-Tim-Bum possui uma estrutura 

que constitui o “entretenimento educativo”, porque possui a intenção 

pedagógica, mas mistura “formatos industriais” com “padrões comerciais”. Para 

a autora este programa cativa o público através da atração pela narrativa junto 

com o “gosto de contar histórias”, mostrando quatro modelos clássicos: mundo 

mundano, mundo da sala de aula, mundo do especialista e o mundo fantástico. 

Para a autora Carneiro (1999), Castelo Rá-Tim-Bum deixa de ser um 

programa do gênero escolar e mostra que é possível fazer um programa 

pedagógico através da televisão:  
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O programa Castelo Rá-Tim-Bum rompe com a concepção 
hegemônica de programa educativo como “gênero escolar”, que 
pressupõe público cativo e mediação na sala de aula. Mostra a 
possibilidade de mediar pedagogicamente a produção em televisão 
por meio da inscrição da intencionalidade em diversos formatos de 
televisão. Desmente a incompatibilidade de convivência da finalidade 
educativa com as linguagens, o timing e o interesse maior da 
televisão: audiência (CARNEIRO, 1999, p.33). 

 

Para Guedes (2001) Castelo Rá-Tim-Bum é um programa que 

conseguiu unir educação e entretenimento, “É consensual entre audiência, 

crítica e meio acadêmico os méritos, a qualidade e a importância do Castelo 

Rá-Tim-Bum como programa de entretenimento, programa educativo, obra 

televisiva [...]” (GUEDES, 2001, p. 66). 

Sítio do Pica-Pau Amarelo 

O Sítio do Pica-Pau Amarelo, figura 3, foi criado pelo escritor brasileiro 

Monteiro Lobato e adaptado para a TV brasileira pela primeira vez a partir 

1952, permanecendo em exibição na TV Tupi por dez anos. Porém naquela 

época, segundo Guedes (2001), eram programas de teleteatro, sem definição 

da linguagem e transmitidos ao vivo.  

 

         Figura 3: As Emilias de 1977 e 2004. Fonte: (http://www.globo.com.br) 

Somente em 1977 foi lançada a série, através de uma parceria entre a 

Rede Globo e a TVE-Rio, como proposta de educação com entretenimento. A 

versão tinha formato de telenovela e tinha o acompanhamento pedagógico de 
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uma equipe da Universidade de Campinas, sendo que “as sinopses eram 

discutidas por psicólogos, pedagogos e gerentes de marketing” (GUEDES, 

2001, p.39). Sua nova versão foi lançada em 2001 e como as histórias eram 

contadas em um ritmo rápido, logo as histórias baseadas nos livros de Monteiro 

Lobato acabaram e então foram criadas novas versões para a televisão. 

As histórias contadas neste programa estimulam a imaginação das 

crianças, as cenas se passam em um sitio onde mora Dona Benta com sua 

neta Narizinho, que possui uma boneca chamada Emília que ganha vida e a 

partir daí os personagens vivem muitas aventuras. Para o autor Paiva (2001), o 

Sítio do Pica-Pau Amarelo, é um programa de qualidade reconhecido 

internacionalmente e serve para “contemplar aspectos da formação cultural 

brasileira”.   

A importância do Sítio está na construção das “imagens do Eros e da 

psique por meio do lúdico”. Muitos programas infantis trabalham 

essencialmente a competição o que não ocorre com o Sitio do Pica-Pau 

Amarelo que se preocupa com o afeto, a sensibilidade e a curiosidade da 

criança, contribuindo assim para a educação, distraindo e despertando o 

público para “experiências fundamentais da estética, da poética e da catarse” 

(PAIVA, 2001, p.44).  

O mundo de Beakman  

 

         Figura 4: Professor Beakman e seus assistentes. Fonte: (http://www.efeitoazaron.com.br) 
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O Mundo de Beakman, figura 4, é um programa dirigido às crianças 

e/ou adolescentes, destinado à disseminação da educação e da cultura com 

enfoque na ciência e divulgação cientifica. A série foi transmitida no Brasil pela 

TV Cultura entre 1994 e 2002, na Rede Record em 1997 e no canal de TV por 

assinatura Boomerang em 2006. 

O personagem principal é o professor Beakman, que tem como 

ajudante Lester – o rato de laboratório – e Phoebe – a assistente. O programa 

conta também com telespectadores virtuais que participam com perguntas, às 

quais o professor Beakman responde com a ajuda de invenções para ilustrar a 

explicação. Em meio às explicações dadas pelo professor aparece o discurso 

pedagógico através do lúdico com intenção de prender a atenção do público 

infanto-juvenil, com o objetivo de transformar a ciência em algo prazeroso e de 

fácil compreensão (ALFERES; AGUSTINI, 2008). 

Ainda segundo Alferes e Agustini (2008) o objetivo do programa é fazer 

com que o telespectador assista ao programa por curiosidade, interagindo e 

apreendendo com as informações científicas divulgadas. O professor 

Beakman, personagem principal, é aquele que detém o conhecimento, sendo 

questionado através de cartas enviadas pelos telespectadores (fictícios) os 

quais relacionam suas dúvidas quanto ao universo cientifico. 

Para Rocco (1998) o Mundo de Beakman mostra situações de sala de 

aula com os conteúdos sendo associados a brincadeiras da linguagem 

televisiva, mas num contexto didático pedagógico. 

Entreter unindo o discurso científico, midiático, lúdico e pedagógico 

pode ser positivo não só para as crianças e adolescentes, mas também para os 

pais que veem nos programas um espaço para a educação de seus filhos na 

hora da recreação (ALFERES; AGUSTINI, 2008). 

2.3.2 Programação jovem e adulta 

A maior parte da programação destinada a jovens e adultos não 

assume compromisso com a formação e informação dos telespectadores, mas 

sim prioriza uma programação voltada para criar uma necessidade de 
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consumo, ou simplesmente oferecer entretenimento desprovido de conteúdo 

didático, não procurando desenvolver raciocínio crítico.  

Dessa forma observa-se na mídia em geral um discurso hegemônico, 

onde os meios de comunicação assumem o papel de mediadores da realidade 

junto à população, em especial nas camadas mais carentes, onde o acesso a 

outras fontes de informação é mais restrito. Em meio à diversidade de 

programação disponível existem todavia alguns exemplos de programas que 

escapam da hegemonia dominante para tratar de assuntos de cunho 

educacional, como ecologia ou educação. Mas estes programas, apesar de seu 

inerente valor educativo, são exceção à regra nas grades de programação das 

emissoras, e geralmente estão relegados a horários de menor valor econômico 

para a emissora – e consequentemente com público reduzido. (SILVA, 2006) 

Exemplos desse tipo de programação educativa na rede privada 

comercial de televisão são programas como o Globo Ecologia e o Telecurso, 

descritos a seguir. 

Exemplos de Programas Educativos para jovens e adultos 

Globo Ecologia 

O programa Globo Ecologia, figura 5, estreou em 1990, com uma 

proposta voltada para questões ambientais, como consciência ecológica, 

educação ambiental e preservação do patrimônio natural. Segundo Andrade 

(2003, p.139) o Globo ecologia foi o primeiro programa de caráter não ficcional 

que “inovou no setor se propondo a uma abordagem híbrida e livre [...]”.  

O programa é considerado por muitos como “programa educativo” 

como é o caso dos autores Correa e Guindani (2009, p. 5) que dizem que o 

programa se enquadra na “[...] linha mais reflexiva e instigadora de 

conhecimentos”. 

Numa crítica ao espaço alocado a este tipo de programação, Carneiro 

(2005, p. 102) diz que se alguém quer assistir um programa educativo deve 

acordar muito cedo, em torno de 5h de sábado ou domingo, o que de fato 

procede, pois o programa Globo Ecologia é exibido às 6h50 na Rede Globo. No 
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horário nobre da televisão brasileira não se veem programas educativos, muito 

menos abordando a questão da ecologia. 

Conforme Andrade (2003), inicialmente o programa era exibido aos 

domingos e logo no princípio sua aceitação pelo público foi muito grande. 

Atualmente o programa é exibido aos sábados pela manhã, mas aqueles que 

possuem acesso ao Canal Futura podem escolher um horário mais apropriado, 

pois são exibidas reprises em vários horários e dias da semana. 

Dessa forma se conclui que o programa Globo Ecologia contribui com a 

educação trazendo conteúdos pedagógicos de fácil assimilação e com 

linguagem acessível, sem a utilização de termos técnicos. Segundo Consentino 

(2007, p.86) o programa possui um “[...] discurso mais didático para atingir um 

leque maior de telespectadores, independentemente do seu grau de instrução”.  

 

         Figura 5: Imagem da gravação em Timor Leste, 2002. Fonte: (http://www.globo.com.br) 

 

Novo Telecurso  

Em 1960 foi exibido o primeiro telecurso, criado pela TV Cultura e 

organizado pela Secretaria da Educação de São Paulo. O objetivo era a 

preparação de candidato para o exame de admissão ao ginásio. 

 Já em 1978 surgia o Telecurso 2º Grau, criado pela Fundação Padre 

Anchieta, mantenedora da TV Cultura, e a Fundação Roberto Marinho e em 

1981 foi criado o Telecurso 1º Grau, com conteúdos para atingir alunos das 

quatro últimas séries do atual ensino fundamental. Segundo Busetto (2005) o 
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programa alcançou significativos índices de adesão à sua proposta entre as 

pessoas com baixo nível de escolaridade, porém muitos foram discriminados 

pelos coordenadores do ensino formal; a justificativa era que os estudantes do 

telecurso não se encontravam adequadamente preparados. 

 Em 1994 o programa passou chamar-se Telecurso 2000, sendo 

promovido pela Fundação Roberto Marinho e a Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo (FIESP). Com reestruturação na metodologia e 

adaptação da teledramaturgia para o ensino, tinha o objetivo de atingir a 

parcela da população que ainda não havia completado os estudos de ensino 

fundamental e ensino médio, além de atingir as pessoas que buscavam cursos 

profissionalizantes (CASTRO, 2009). 

Em 2004, a Fundação Roberto Marinho realizou uma pesquisa com o 

público do Telecurso 2000 que relevou que 7 milhões de brasileiros assistiam 

ao programa regularmente e que destes, 400 mil pessoas tinham intenções de 

continuar com seus estudos. O estudo também mostrou que a maioria 

daqueles que assistiam ao programa estavam procurando Edutainment – 

educação com entretenimento (CASTRO, 2009). 

 

         Figura 6: Imagem do curso profissionalizante de mecânica. Fonte: 
(http://www.tvcultura.com.br) 

Em 2008 o programa foi reestruturado e passou a se chamar Novo 

Telecurso, figura 6. Atualmente o programa é exibido pelas seguintes 

emissoras: TV Globo, Canal Futura, TV Cultura, TV Brasil, Rede Vida, TV 

Aparecida, Rede Minas e Rede Gênesis.  Segundo Castro (2009, p.4), os 
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cursos “podem ser ministrados em classe ou por ensino a distância, por meio 

de correspondência, uso de rádio, televisão e, hoje, pela internet”. 

Assim pode-se concluir que, de uma forma geral, a grande maioria da 

programação televisiva brasileira está voltada a interesses comerciais 

desprovidos de compromisso com a educação. E no entanto existem ainda 

assim algumas exceções; estes programas educativos que se destacam devem 

ser analisados sob o ponto de vista do serviço que prestam à sociedade. Cabe 

ao educador selecionar, promover e utilizar os programas que julgar mais 

adequados para inserção no programa de aulas. 

2.4 Projetos de aplicação da TV na educação  

A existência de projetos para a utilização da TV digital na educação já 

é realidade com o projeto SAPSA (Serviço de Apoio ao professor em Sala de 

Aula) realizado pelo Centro de Pesquisas e Desenvolvimento em 

Telecomunicações (CPqD) e pela Faculdade de educação da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) com recursos do Fundo para o 

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), que em 2008 

implantou um projeto-piloto na escola municipal de Hortolândia, São Paulo.  

Segundo o site do CPqD, no programa quatro salas de aulas 

equipadas com uma TV com um setop box por onde são transmitidos 

conteúdos multimídia para reforçar a capacitação das informações que estão 

sendo ministradas. A transmissão dos programas é feita por radiodifusão via 

rede Wimax, com apoio da prefeitura do município, onde ficam localizados os 

servidores. Na sala de aula o professor busca pelo conteúdo de acordo com a 

série e com as disciplinas que necessita através de uma busca linear. 

Segundo Amaral et al (2004) o sistema será oferecido à comunidade 

escolar que terá acesso a materiais de vídeo para serem utilizados como 

material de apoio em sala de aula através do MEC e as Secretarias de 

Educação Estaduais e Municipais, ou as redes de escolas privadas. 

Além de oferecer material de apoio ao professor, o serviço proporciona 

recuperação de material multimídia didático, a navegação em tempo real, 

armazenamento de conteúdo educacional para uso posterior e também um 



33 
 

serviço similar ao da internet para navegação. A estrutura do serviço conta com 

preparação de material didático elaborado por especialistas, o qual conforme a 

necessidade do professor será enviado para as emissoras, as quais farão a 

distribuição para a escola via radiodifusão.  
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3 O ESTUDO 

 

Com o surgimento da TV digital, essa TIC possivelmente estará 

propiciando a ultrapassagem de um número cada vez maior de paradigmas na 

sociedade. Dessa forma, torna-se importante refletir, desde já, sobre as formas 

que essa TIC pode apoiar a educação do cidadão na sociedade, de modo a 

não subestimá-la. Portanto, esta pesquisa foca o seu estudo no uso da TV 

como forma de desenvolvimento da consciência crítica na educação.  

Desse modo, este trabalho objetiva fazer uma analise do uso da 

televisão (analógica e Digital) na educação. Para isso, adota-se uma pesquisa 

bibliográfica como metodologia de trabalho. O Intuito é verificar as relações 

existentes entre a televisão e a educação, seja no âmbito escolar ou 

extraescolar. Neste contexto, este estudo pretende responder a seguinte 

questão-problema: 

Como a TV pode apoiar o desenvolvimento da consciência crítica 

na educação? 

O objetivo é salientar o papel do uso da TV não apenas na 

comunicação de conceitos, mas na transformação da informação recebida em 

conhecimento.  

3.1 O uso da TV na educação 

A televisão é um dos principais veículos de comunicação de massa 

presentes na vida das pessoas - Neto et al, (2009) aponta que no Brasil,  89% 

dos lares possuem uma televisão - sendo essa uma grande fonte de 

informação e entretenimento. Ela exerce um fascínio muito grande na vida das 
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pessoas, modelando comportamentos, induzindo ao consumismo, ditando 

regras comportamentais, interferindo nas atitudes de toda a sociedade. Para 

alguns a TV é fascinante, pois proporciona oportunidade para desvendar fatos 

que se desconhece, para outros é repulsiva, pois, dita regras e estilos, 

massificando comportamentos. Apesar disso, não se pode afirmar que a 

televisão tenha o poder de modificar a sociedade, mas com certeza pode-se 

dizer que ela exerce forte influência sobre muitas pessoas.  

A televisão apresenta muitas cenas - fictícias ou por vezes reais, porém 

desprovidas de contexto - como se fossem retratos da vida real. Por exemplo, 

quadros de violência dentro dos lares, talvez com a intenção de manter a 

população informada sobre os perigos a que se encontra submetida todos os 

dias, porém intencionalmente ou não alimentando a cultura do medo. Para 

Bordieu (1997) a televisão exerce uma violência simbólica: 

 

A violência simbólica é uma violência que se exerce com a 
cumplicidade tácita dos que sofrem e também, com frequência, dos 
que a exercem, na medida em que uns e outros são inconscientes de 
exercê-la ou sofre-la. A sociologia, como todas as ciências tem por 
função desvelar coisas ocultas; ao fazê-lo, ela pode contribuir para 
minimizar a violência simbólica que se exerce nas relações sociais e, 
em particular, nas relações de comunicação pela mídia. (BORDIEU, 
1997, p.22).  

 

Provavelmente muitas pessoas saberão distinguir entre a ficção e a 

realidade, e avaliar criticamente aquilo que lhes é apresentado. As crianças, no 

entanto, precisam de uma atenção especial neste sentido: é importante o 

acompanhamento para que saibam fazer esta distinção, função que cabe não 

somente aos educadores, mas também à família, já que esses programas são 

vistos com maior frequência no ambiente do lar.  

As emissoras de televisão, tanto comerciais como educativas, 

apresentam uma grande variedade de tipos de programas. A maioria dos 

programas da TV comercial possui o intuito de entreter, sem uma preocupação 

primária com a educação e, portanto deixando de lado os efeitos que causam 

na sociedade, o que para Castro e Coutinho (2008) faz com que ela receba 

muitas críticas especialmente no que diz respeito à banalização da violência e 
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exploração gratuita de conteúdo de caráter sexual. Apesar de utilizar-se do 

mesmo suporte técnico que a TV comercial, a TV educativa possui objetivos 

diferenciados, sendo focada na educação com entretenimento. Entretanto, a 

TV Educativa ainda não encontrou o equilíbrio entre esses dois pontos 

CASTRO; COUTINHO (2008). 

Apesar dessas questões, observa-se que existem produções de 

qualidade e com conteúdo educativo, como é o caso da emissora da TV 

educativa de São Paulo com programas infantis como Castelo Rá-Tim-Bum e 

Vila Sésamo e da TV comercial Rede Globo, com o Globo Ecologia – já citados 

no capítulo anterior. 

Segundo Rocco (2008) a televisão e a educação são antagônicas, a TV 

é um veiculo que traz informações e divertimento que pode educar, apesar de 

não ser o foco principal, já a escola é o local “formal da educação”. Apesar das 

diferenças existentes entre e educação e a TV, Rocco (2008) acredita que a TV 

pode auxiliar no trabalho pedagógico contribuindo para o desenvolvimento dos 

indivíduos.  

Para que a televisão possa contribuir para uma consciência critica é 

necessário que seja desenvolvido um trabalho eficiente para fazer com que o 

aluno desenvolva uma postura criativa e critica. O trabalho na escola deve ser 

bem orientado, com aulas com temas disseminados por esse meio de 

comunicação com o intuito de fazer com que os alunos reflitam e pensem 

criticamente sobre os programas aos quais estão assistindo, contribuindo 

assim para a sua formação.  

Segundo Schneider (2008), para que aconteça o aprimoramento critico 

do individuo é necessário uma proposta de educação que melhore o 

entendimento do que acontece na sociedade da informação. Cabe à escola 

selecionar as informações e relacioná-las com a realidade do aluno fazendo 

com que ele possa discernir sobre o significado dos meios de comunicação e 

mídias a que estão expostos. Mello (1998) diz que na escola não se deve ter a 

televisão somente como recurso para melhorar as aulas, mas sim para se 

trabalhar os conteúdos disseminados por ela, por se tratar do cotidiano do 

aluno. 
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[...] A escola tem que utilizar e tratar as linguagens que se 
desenvolvem em seu ambiente, no cotidiano de seus alunos. E não 
só como um recurso didático, mas como cultura que efetivamente 
são. Não pode persistir a situação de que a escola esteja fechada 
para manifestações e práticas que envolvem seus alunos, e que 
assim que entram na escola de qualquer maneira, transformando-se 
em relações esquizofrênicas. A escola, por exemplo, tem que utilizar 
a televisão, conhecê-la mais, até o sentido de interferir em seus 
processos, e não ao contrário, como inclusive muitos acreditam que 
deva ser – para gratificar emoções, facilitar situações e fazer das 
aulas um espetáculo, fugindo das verdadeiras relações de 
conhecimento, que nem sempre são fáceis. (MELLO, 1998, p.141). 

 

Almeida (2001, p.1) também diz que a escola deve analisar e refletir 

sobre o conteúdo veiculado na televisão e acrescenta que com isso irá 

contribuir para formar “cidadãos emancipados, críticos e conscientes” 

desenvolvendo assim a autonomia que deve levar alunos e professores a uma 

“[...] relação consciente com o processo de conhecimento, o qual deve estar 

comprometido com a universalidade e a historicidade do homem, reconhecido 

como um ser de relações com o mundo [...]”. 

Com o intuito de auxiliar a escola com recursos didáticos e contribuir 

para a utilização da TV na escola, foi lançado em 1996 pela Secretaria de 

Educação a Distância do Ministério da Educação, o programa TV na Escola, 

um curso para ajudar a melhorar a qualidade da educação. Segundo Junior 

(2009), este curso tinha o proposito de capacitar os professores no uso da TV e 

do vídeo. 

Ainda segundo Junior (2009) a educação através da televisão 

proporciona vantagens como rapidez no acesso das informações. Não há 

necessidade de deslocamento e também é um meio de possibilita o 

atendimento de um grande número de pessoas. Segundo ele a televisão como 

recurso audiovisual estimula a captação das informações através de analises 

de fatos comparados com o cotidiano do aluno. 

Almeida (2001) cita várias vantagens pedagógicas que a TV pode 

oportunizar ao aluno, contribuindo para seu crescimento como cidadão. Entre 

estas vantagens está o fato de poder relacionar o que aprendeu com fatos 

reais; o “desenvolvimento de valores” estimulando mudanças nos referenciais 
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do aluno, melhorando a postura ética; fazer com que o aluno tenha opiniões 

formadas sobre diversos assuntos deixando de ser alienado; e habilitar no 

aluno a capacidade de desvendar as mensagens que estão subentendidas nos 

textos televisivos. Diante disso a televisão pode proporcionar diversidade de 

conteúdos e com metodologias e objetivos e bem definidas poderá auxiliar no 

desenvolvimento de um cidadão consciente. 

3.2  O Papel do professor na aplicação da TV na sala de aula  

As tecnologias de informação e comunicação revolucionam o mundo 

de diversas formas, e a educação não é exceção. Diante de tantas informações 

disponíveis e de acesso imediato, seja pela internet ou mesmo televisão, torna-

se necessário repensar as formas de se utilizá-las de forma critica, de modo a 

aplica-las para suprir os desafios e necessidades cotidianas. Faz-se necessário 

que os educadores sejam sujeitos ativos na construção do conhecimento, pois, 

como diz Almeida: 

 

Inserir-se na sociedade da informação não quer dizer apenas ter 
acesso à tecnologia de informação e comunicação (TIC), mas 
principalmente saber utilizar essa tecnologia para a busca e a seleção 
de informações que permitam a cada pessoa resolver os problemas 
do cotidiano, compreender o mundo e atuar na transformação de seu 
contexto (ALMEIDA, 2005-b, p.71). 

 

Por mais que ocorra uma transformação na educação com as a 

inserção das novas tecnologias é o professor que, através do seu 

posicionamento frente às tecnologias, é quem deverá ser o mediador, revendo 

seu papel como educador. Para Moran (1995) cabe ao professor estimular o 

aluno para que ele queira buscar mais informações.  

Muitas vezes os professores utilizam as tecnologias de informação e 

comunicação como complemento para suas aulas, mas frequentemente as 

informações são apenas repassadas passivamente. O professor fala e o aluno 

ouve apenas recebendo e não desenvolvendo suas competências. Mas os 

alunos não podem ficar somente recebendo e consumindo passivamente as 

informações; é preciso que eles interajam ativamente, questionem os 
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conteúdos e os conceitos recebidos, critiquem e debatam aquilo que lhes é 

fornecido, e cabe ao professor o papel de incentivador e mediador nessa 

dinâmica.  

É importante que o professor seja questionador e motivador, e não 

apresente respostas prontas ou verdades absolutas. Ele deve criar 

oportunidades para desafiar o aluno e contribuir para seu crescimento. 

Segundo Almeida (2005-b), o professor que utiliza as tecnologias “desenvolve 

a habilidade técnica relacionada ao domínio da tecnologia e, sobretudo, articula 

esse domínio com a prática pedagógica e com as teorias educacionais que o 

auxiliem a refletir sobre a própria pratica e transformá-la [...]”.   

Para Moran, Masetto e Behrens (2000) o professor aprende com a 

prática e a partir daí vai ensinar. Segundo eles, seu papel é de um 

orientador/mediador, que ele caracteriza de quatro tipos, tais como: o 

orientador/mediador intelectual, que além de informar vai ajudar na seleção das 

informações mais relevantes; o orientador/mediador emocional, que é dinâmico 

e autêntico motivando e incentivando os alunos com muito carisma; o 

orientador/mediador gerencial e comunicacional, que organiza com muito 

equilíbrio grupos para realização de atividades ele serve como elo entre os 

alunos e a comunidade; e por último, o orientador ético, que ajuda na 

construção dos valores do aluno, no desenvolvimento emocional, intelectual e 

ético. 

Porém não é fácil ser um orientador/mediador; o professor se depara 

com muitas situações difíceis ao propor um projeto pedagógico. Tranche (2008, 

p. 44) cita alguns desses problemas como sendo “[...] a impaciência e 

indisciplina do aluno, a falta de recursos da escola (financeiros tecnológicos) e 

até mesmo o seu despreparo diante das novas linguagens”. 

Para Rocco (1998, p.87) é importante ter um método pedagógico para 

a utilização dos meios, mas em um segundo momento, primeiramente deve-se 

ter o “[...] laço, a relação pedagógica primeira, original, que é entre professor e 

aluno, sala de aula e professores”. Ainda segundo Tranche, o empenho do 

aluno também é importante para a realização de uma boa educação:  
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A motivação por parte do discente facilita o processo ensino e 
aprendizagem. Quando o aluno é parceiro do educador, ambos 
aprendem e ensinam com cumplicidade, partindo do ponto de vista de 
que o educador também aprende com as experiências individuais e 
vivência do aluno. (2008, p. 45). 

 

Para que o professor oriente o aluno é necessário que ele esteja 

preparado para as mudanças. Cebrián (1999) diz que o professor deve estar 

sempre se atualizando para não ser ultrapassado por seus alunos, que 

geralmente estão melhores capacitados. Segundo Martin-Barbero (1999), os 

jovens possuem uma maior facilidade de assimilação através das tecnologias, 

não só as visuais, mas também no campo da informática; por isso o professor-

adulto terá que ter maior desempenho para desvendar e acompanhar as 

mudanças tecnológicas. 

A atualização do professor não deve necessariamente se dar somente 

nos conteúdos – onde geralmente ele domina bem – mas é preciso também 

estar atualizado no contexto desse conteúdo e o meio social onde conteúdo 

está inserido.  

 

Cada dia mais estudantes testemunham uma experiência simultânea 
e desconcertante: reconhecer como seu professor conhece bem a 
matéria, mas ao mesmo tempo constatar que esses conhecimentos 
se encontram seriamente defasados em relação aos conhecimentos e 
linguagens que - seja sobre Biologia, Física, Filosofia ou Geografia - 
circulam por fora.(MARTIN-BARBERO, 1999, p. 27). 

 

Além da preparação é necessário que o professor goste do que faz, 

das inovações e das mudanças, pois não basta ter equipamentos e mídias de 

ponta se não existe o interesse correspondente. É preciso estar preparado para 

as mudanças e para aceitar não ser mais o detentor absoluto de todas as 

informações e sim um mediador. 

É claro que para toda essa mudança ocorrer com o professor é preciso 

além da vontade deste, que se disponha de tempo para elaboração de uma 

prática pedagógica eficiente. Por vezes isso pode ser um desafio, se o 

professor estiver com sobrecarga de trabalho. 
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Com as tecnologias se abriu novos caminhos e maneiras para que 

todos busquem melhorar seus conhecimentos sobre o meio onde vivem. 

Sabendo aproveitar o potencial inovador que os recursos tecnológicos 

oferecem e sabendo integrar esses meios no dia-a-dia, podemos facilitar o 

entendimento de conteúdos contribuindo para a construção de um ensino de 

qualidade. 

 

Há uma preocupação com ensino de qualidade mais do que 
educação de qualidade. Ensino e educação são conceitos diferentes. 
No ensino organiza-se uma série de atividades didáticas para ajudar 
os alunos a compreender áreas específicas do conhecimento 
(ciências, história, matemática). Na educação o foco, além de 
ensinar, é ajudar a integrar ensino e vida, conhecimento e ética, 
reflexão e ação e ter uma visão de totalidade. Educar é ajudar a 
integrar todas as dimensões da vida, a encontrar nosso caminho 
intelectual, emocional, profissional, que nos realize e contribua para 
modificar a sociedade que temos (MORAN apud TRANCHE, 2008). 

 

A televisão é um dos veículos de massa de mais encantam as 

pessoas. Segundo Kenski (2005, p.92) ela possui um domínio muito grande 

sobre a vida dos telespectadores, tanto que ela deixou de ser vista como 

tecnologia é sim como “[...] complemento, como companhia, como continuação 

do espaço de vida das pessoas”.  Para Moran (2005, p.97) a televisão domina 

os códigos de comunicação de forma a envolver e encantar, falando primeiro 

dos sentimentos, das sensações, transmitindo “mensagens que facilitam a 

interação com o público”.  

 

A eficácia de comunicação dos meios eletrônicos, em particular da 
televisão, deve-se também à capacidade de articulação, de 
superposição e de combinação de linguagens diferentes – imagens, 
falas, música, escrita – com uma narrativa fluida, uma lógica pouco 
delimitada, gêneros, conteúdos e limites éticos pouco precisos, o que 
lhe permite alto grau de entropia, de flexibilidade, de adaptação à 
concorrência, a novas situações. Num olhar distante tudo parece 
igual, tudo se repete, tudo se copia; ao olhar mais de perto, por trás 
da fórmula conhecida, há mil nuances, detalhes que introduzem 
variantes adaptadoras e diferenciadoras (MORAN, 2005, p.97). 

 

Kenski (2005) diz que um dos maiores desafios da escola é fazer com 

que as pessoas deixem de serem “teledependentes” e sejam mais críticos em 
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relação ao conteúdo veiculado pela televisão, no que concorda Carneiro (2005) 

quando diz que o papel da escola é o de contribuir para a formação do aluno, 

fazendo com que ele seja capaz de desenvolver suas competências para 

analisar o que assiste. Garcez (2005) diz que é preciso criar com urgência 

estratégias para que a escola possa trabalhar o desenvolvimento dos jovens, 

fazendo com que eles sejam capazes de compreender e interpretar todas as 

informações recebidas pela TV.  

O professor deve promover o desenvolvimento de atividades que 

provoquem a participação do aluno, fazendo com que ele descubra a 

importância de se ter critérios, saber refletir, questionar e analisar todo o 

conteúdo veiculado na TV.  

 

“Os professores e os alunos passam a serem parceiros solidários que 
enfrentam desafios a partir de problematizações reais e do mundo 
contemporâneo e demandam ações conjuntas que levem à 
colaboração, à cooperação e à criatividade, para tornar a 
aprendizagem colaborativa, critica e transformadora” (BEHRENS, 
2005 p.76).  

 

Carneiro (2005) diz que cabe ao professor impor “intenções 

pedagógicas” a um programa televisivo que originalmente não foi produzido 

com intenção educativa. Portanto, ao educador cabe a responsabilidade de 

ajudar no desenvolvimento crítico do aluno para que ele tenha um 

entendimento competente do mundo a sua volta, sabendo o que quer e o que 

faria com os meios de comunicação ao seu dispor. Saber aproveitar as 

oportunidades que esses meios oferecem, incluindo a capacidade de discernir 

o que é um programa bom para a sua formação e crescimento pessoal é uma 

tarefa importante para caracterizar o uso apropriado das TIC’s na educação. 

Outro ponto importante é saber distinguir a qualidade das informações 

disponíveis, pois quantidade não quer necessariamente dizer qualidade 

(CEBRIÁN, 1999).  

As escolas devem acompanhar as inovações surgidas com as novas 

tecnologias, e inserir no seu programa educacional propostas viáveis para o 

crescimento do aluno. Caso contrário, as escolas podem vir a cair no ensino 
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obsoleto. Não basta que tenham estes recursos, é necessário orientar sobre a 

maneira mais eficiente de “aproveitá-los” do ponto de vista pedagógico. 

Outro ponto importante é a escola ser consciente no uso das 

tecnologias e proporcionar a todos os alunos, sem exceção de classe social, 

um ensino de qualidade com o auxílio dos meios de comunicação. 

 

O mais grave da situação que os desafios da comunicação colocam 
para a educação é que, enquanto os filhos da burguesia entram em 
interação com o ecossistema informacional e comunicativo a partir do 
seu próprio lar, os filhos dos pobres - cujas escolas não têm a menor 
interação com o meio informático (sendo que para eles a escola é um 
espaço decisivo para o acesso às novas formas de conhecimento) - 
estão ficando excluídos do novo espaço de trabalho profissional que 
a cultura tecnológica configura (MARTIN-BARBERO, 1999, p. 40). 

 

Tranche (2008) relata os resultados positivos e negativos do Seminário 

Internacional TV Q, Criança, Adolescente e Mídia que aconteceu em dezembro 

de 2003 em São Paulo. Como negativo os conferencistas disseram que “A TV 

brasileira faz mal ao público infanto-juvenil” e positivo “foi que a sociedade 

precisa começar a se organizar para exigir uma TV de qualidade, por meio de 

campanhas, projetos de lei, denúncias e outras formas de mobilização” 

(TRANCHE, 2008, p. 48). 

Ainda segundo Tranche (2008) a revista Produção Profissional de 2004 

revelou que muitos pais acham a TV importante para o crescimento de seus 

filhos, pois através dela eles têm acesso a conhecimento e acesso ao mundo 

digital. 

Dessa forma, verifica-se que o professor necessita refletir sobre o 

objetivo da aplicação da TV em suas dinâmicas em sala de aula. Baseado 

nesses pontos de interesse, ele precisa elaborar práticas pedagógicas que 

apoiem a instigação e a investigação do conteúdo abordado e, acima de tudo, 

apoiar o desenvolvimento do pensamento crítico sobre os acontecimentos e 

objetos de estudo. 
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3.3  A Necessidade de Planejamento Pedagógico 

A realidade tecnológica está presente cada vez mais na vida das 

pessoas. Atualmente as crianças já nascem inseridas nesse contexto. Em meio 

a tantas referencias do mundo digital e uma infinidade de possibilidades cada 

vez mais acessíveis e interativas, dentro e fora das salas de aula, torna-se 

necessário um olhar mais atento à educação das crianças e jovens. É como 

relata Sadex (1999): 

 

Construir conhecimentos, criar conexões, relacionar fatos, analisar 
argumentos, duvidar de algumas verdades, descobrir ou inventar 
outras são alguns movimentos fundamentais na educação. Podemos 
entender educação como o estado de espírito, a disposição interior 
de aprender, de descobrir, de relacionar, de construir. É um estado de 
permanente movimento. Ou deveria ser. (SADEK, 1999, p.13). 

 

Para Sadek (1999), é perda de tempo ficar discutindo sobre o “papel da 

mídia na escola”. Para o autor esta dúvida já é ultrapassada, pois já está 

comprovada a importância da televisão dentro da sociedade e também do 

mercado profissional, e acrescenta: “é melhor usar o tempo e a energia para 

pesquisar como trabalhar os movimentos provocados pelas novas tecnologias” 

(1999, p.15). 

Gimeno Sacristán e Fernández Pérez apud Sanchez (1999, p. 64/65) 

diz que os meios de comunicação possuem três funções dentro do ensino. Os 

autores citam: “um recurso para aprimorar e manter a motivação do 

aprendizado; uma função informativa de conteúdos; e funcionar como guias 

metodológicos do processo de aprendizagem”.  

Zabalza apud Sanchez (1999, p. 65) acrescenta ainda outras funções: 

a “função inovadora” - onde o meio vai proporcionar a interação para que 

ocorra mudança no ensino; “função motivadora” - possibilitar o acesso à 

realidade de quem está aprendendo; “função estruturadora da realidade” – 

propõe uma interpretação da realidade; “função solicitadora ou operativa” – os 

meios agem para beneficiar as ações dos alunos e “função formativa global” – 

os meios favorecem a criação dos espaços didáticos.  
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Do ponto de vista educacional, Carneiro (2005) relata que é objetivo da 

escola focar em um estudo sobre a TV, conhecendo e entendendo todo o 

funcionamento televisivo e incorporando pedagogicamente; desenvolvendo 

competências nos alunos, tornando-os mais críticos quando assistem a um 

programa de TV. 

A utilização das tecnologias da informação e comunicação, como a 

televisão no contexto escolar deve acontecer de forma contextualizada, na 

ação pedagógica no desenvolvimento de projetos. Sendo controlada e 

orientada, devendo acompanhar as transformações que ocorrem no meio 

midiático.  

É importante preparar os jovens para serem conscientes quando 

assistem a um programa televisivo em suas casas. Martin-Barbero (1999) diz 

que é justamente no ambiente doméstico que ocorre desordem cultural, onde 

não há controle dos pais sobre a programação que os filhos assistem. 

 

Com a desordem introduzida no cenário doméstico, a televisão está 
desordenando também as sequências do aprendizado: por 
idades/etapas, ligadas ao processo escalonado da leitura, e pelas 
hierarquias baseadas na "polaridade complementar" entre fatos e 
mitos. (MARTIN-BARBERO, 1999, p.22). 

 

 Todos podem ter acesso às informações o que não significa que 

tenham conhecimento; deve-se saber discernir sobre o que está assistindo e 

compreender as informações recebidas. Valente confirma isso quando diz: 

 

O conhecimento é o que cada indivíduo constrói como produto do 
processamento, da interpretação, da compreensão da informação. É 
o significado que atribuímos e representamos em nossa mente sobre 
a nossa realidade. É algo construído por cada um, muito próprio e 
impossível de ser passado – o que é passado é a informação que 
advém desse conhecimento, porém nunca o conhecimento em si 
(2005, p.24). 

 

Por isso a importância da criação de ações pedagógicas. Desenvolver 

as competências e habilidades dos alunos para a interpretação dos programas 

de televisão a partir do conhecimento adquirido deve ser abordado pela escola, 
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porque só assim, com cidadãos conscientes, críticos e atentos, ocorrerão um 

maior comprometimento das emissoras de televisão com uma programação 

mais significativa para a formação das crianças e adolescentes. 

Rocco (1998, p.77) enfatiza que “é preciso distinguir o que é educação 

na televisão e o que é programa didático via televisão”. No que concorda 

Carneiro (2001, p.7) quando diz que “Deve-se estudar a relação educação e 

televisão de três perspectivas diferentes e complementares: educação para uso 

seletivo da TV; educação com a TV; e educação pela TV”.  

Segundo Rocco é importante educar o aluno para que ele desenvolva a 

capacidade de discernir sobre os tipos de programas que assiste de modo a 

conseguir fazer uma analise crítica. Magaldi apud Busatto (2005, p.226) 

salienta para o fato de que a “educação para a TV consiste em introduzir um 

processo pedagógico de aprendizagem de leitura e análise dos produtos 

televisuais”. 

Na educação com a televisão, devem-se utilizar programas prontos, 

retirados da televisão, como estratégias pedagógicas, estimulando o 

conhecimento e a curiosidade a partir das informações obtidas nessas 

produções. Na educação pela televisão deve haver o comprometimento das 

emissoras com a formação de jovens, através de mais e melhores programas 

para o público infanto-juvenil. O que para Lazar (1999) só será possível se as 

emissoras produzirem programas de qualidade. Para que isso ocorra é 

necessário, além de profissionais qualificados, que a sociedade seja mais 

exigente culturalmente. 

Com a televisão pode-se criar atividades dinâmicas que proporcionam 

ao aluno um espaço para que possam se expressar, propiciando a identificação 

das várias formas de linguagens através de ações pedagógicas. Segundo 

Almeida, através da televisão a mídia audiovisual pode trazer contribuições ao 

ensino:  

 

Assim, pode-se buscar temas que se articulam com os conceitos 
envolvidos nos projetos em desenvolvimento, selecionar o que for 
significativo para esses estudos, aprofundar a compreensão sobre 
estes, estabelecer articulações com informações provenientes de 
outras mídias, desenvolver representações diversas que entrelaçam 
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forma e conteúdo nos significados que os alunos atribuem aos temas 
(2005-a, p. 41). 

 

Almeida (2005-a) cita um exemplo de projeto desenvolvido por um 

grupo de alunos no Rio Grande do Norte, que participaram de uma filmagem na 

escola. Nesta reportagem os alunos levantaram questões diversas sobre o 

funcionamento e apresentação da televisão fazendo com que eles pudessem 

desenvolver o senso crítico diante das programações da televisão. 

A educação à distância (EAD) cria oportunidades de acesso à 

educação, para a população carente que não possui acesso as escolas. 

Segundo Amaral et al: 

 

As mudanças no sistema escolar em função da chegada das novas 
tecnologias do conhecimento nos indica a necessidade de estudar a 
relação entre comunicação e educação de modo interdisciplinar, pois, 
os atuais estudiosos dessas áreas estão procurando resgatar a 
unidade intrínseca destes tratados que nem sempre se encontraram 
unidos (2004, p. 54). 

 

Enfim, o aluno deve desenvolver a leitura dos produtos da televisão em 

uma prática apoiada e orientada, expandindo a capacidade de distinguir e 

integrar conteúdos e formas, melhorando a sua percepção cognitiva. Entender 

o processo de criação da programação de televisão, as etapas de criação, 

produção e edição, percebendo a complexidade inerente à produção de 

programas de qualidade e informativos (MAGALDI apud BUSATTO, 2005). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As tecnologias estão constantemente sofrendo modificações e 

contribuindo para facilitar o dia a dia dos indivíduos, criando oportunidades e 

ajudando a enfrentar os desafios surgidos. Elas estão incorporadas de tal 

forma da vida das pessoas que é difícil se imaginar sem elas, difícil se imaginar 

sem luz elétrica, sem geladeira, sem a presença do computador, que pode ser 

apenas para uma pesquisa ou mesmo para se comunicar através das 

comunidades virtuais. 

As tecnologias de informação e comunicação, como o computador e a 

televisão estão presentes na educação. A televisão está presente em mais de 

40 milhões de lares, encantando e entretendo muitas gerações, desde crianças 

até adultos. Com programações das mais variadas, consegue exercer um 

enorme fascínio, ditando regras e induzindo ao consumo. Mas é claro que nem 

todas as pessoas aceitam esse papel exercido pela TV: na TV algumas 

pessoas possuem verdadeira aversão por este meio de comunicação, pois não 

gostam da maneira como a TV impõe modas, dita regras de comportamento, 

etc. 

Como a televisão influencia muitas gerações, é importante esclarecer e 

prepará-las para discernir as muitas informações recebidas e conseguir 

transformar essas informações em conhecimento. É importante saber distinguir 

entre a ficção e a realidade, pensar criticamente sobre os programas televisivos 

e sua real contribuição com a formação do individuo. 

Especialmente com a chegada da TV digital novos desafios se 

apresentam, dada a maior amplitude educacional da mídia. Neste novo modelo 

de tecnologia o telespectador passa a poder interagir com a programação ou 

mesmo interferir, passando de espectador passivo a participante ativo na 
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programação. Dessa forma, a televisão digital interativa possui grande 

potencial para proporcionar mudanças profundas no âmbito educacional, com a 

distribuição e disponibilização de programação com conteúdo pedagógico 

especialmente voltado ao contexto educacional. 

A existência de programação educativa via televisão já é realidade há 

vários anos, com exemplos notáveis entre as emissoras como a TV Cultura, TV 

Escola e Canal Futura. Algumas com propostas que valorizam o trabalho do 

professor, e outras oferecendo uma contribuição para a formação continuada. 

As crianças, por sua vez, gostam de passar parte do seu dia na frente 

da televisão, assistindo programas que lhes agradem. Os pais, muitas vezes 

sem tempo para cuidar da educação de seus filhos, acabam delegando esta 

função, a babás ou as escolas, ou mesmo não controlando o que seus filhos 

estão assistindo. Os pais que conseguem selecionar e interferir na 

programação de seus filhos contribui significativamente para seu crescimento 

intelectual. 

Como forma de auxiliar os pais na educação, programas como Sitio do 

Pica-Pau Amarelo e Castelo Rá-Tim-Bum apresentam uma proposta educativa 

combinada com entretenimento; porém é lastimável que sejam poucos os 

programas com esta proposta. 

Sabe-se que a educação começa em casa, com a família; mas essa, 

ganha novos rumos quando as crianças começam a frequentar a escola. 

Devido a influencia da televisão, muitos valores já estão previamente inseridos 

nesses jovens, o que constitui um desafio adicional para os educadores.  

O caminho a ser trilhado consiste em incorporar a televisão na prática 

educativa, e isto só acontecerá com programas educativos de qualidade e, 

principalmente, com um olhar critico sobre o que se veicula nesse meio. A 

escola, através da educação, pode oferecer valores e criar padrões sociais 

através do desenvolvimento crítico do aluno; cabendo aos professores atuarem 

como agentes dessa transformação. 

Assim na escola se torna necessário um planejamento pedagógico 

para se conhecer e entender a televisão, com o intuito de desenvolver a 

habilidade e competência primeiramente dos educadores, e em seguida dos 
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próprios alunos. Desenvolver projetos, aprofundar a compreensão das 

informações vindas das mídias, propiciar espaço para que os alunos possam 

se expressar e mostrar seu desenvolvimento é algumas das ações que a 

escola através do professor deve promover. 

O professor possui o papel fundamental como orientador/mediador 

desse contexto, pois não basta ter tecnologias de ponta, tem que ter 

educadores que assumam a função de criar oportunidades de desafio, de 

motivação, que contribuam para o crescimento do aluno. 

A partir deste estudo, objetiva-se gerar algumas reflexões a respeito da 

utilização da TV na educação, de modo a colaborar com a elaboração de 

práticas pedagógicas que apóiem o desenvolvimento da consciência crítica na 

Educação. 
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