
 

 

FERNANDA CRISTINA NUNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍDIA TELEVISIVA E FORMAÇÃO DOCENTE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Londrina 

2012



 

FERNANDA CRISTINA NUNES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÍDIA TELEVISIVA E FORMAÇÃO DOCENTE 
 

  

 

 

 

Trabalho de Conclusão do Curso dePedagogia 

apresentado ao Departamento de Pedagogia, do 

Centro de Educação, Comunicação e Artes da 

Universidade Estadual de Londrina, como 

requisito parcial à obtenção do título de 

Pedagoga. 

 

Orientador: Profª. Diene Eire de M. Bortotti de 

Oliveira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Londrina 

2012  



 

FERNANDA CRISTINA NUNES 

 

 

 

 

 

MÍDIA TELEVISIVA E FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 
Trabalho de Conclusão do Curso dePedagogia 

apresentado ao Departamento de Pedagogia, do 

Centro de Educação, Comunicação e Artes da 

Universidade Estadual de Londrina, como 

requisito parcial à obtenção do título de 

Pedagoga. 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

 

 

____________________________________ 

Diene Eire de M. Bortotti de Oliveira. 

Prof. Orientador 

Universidade Estadual de Londrina 

 

 

____________________________________ 

Dirce Aparecida Foletto de Moraes. 

Prof. Componente da Banca 

Universidade Estadual de Londrina  

 

 

 

____________________________________ 

Rejane Christine de Barros Palma. 

Prof. Componente da Banca 

Universidade Estadual de Londrina 

 

 

 

Londrina, ______de ___________de _____. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus e à minha 

família, por  tê-los ao meu lado durante 

esses quatro longos anos, me apoiando, me 

ajudando em todos os momentos em que eu 

precisei e me mostrando que esse sonho era 

possível de ser alcançado. 

 

 



 

AGRADECIMENTO (S) 

À Deus pela vida e por ter me iluminado nestes anos de alegria, 

dificuldades, conflitos,aprendizagem, conhecimento, reflexão e formação humana. 

À minha família por acreditarem em mim, por todo amor, compreensão e 

incentivo que me deram fazendo de tudo para que eu pudesse concluir esse curso. 

À minha orientadora Diene que, com paciência, dedicação em todos os 

momentos e apoio direcionou-me neste trabalho, a que  foi fundamental  na realização desse. 

Aos docentes que contribuíram, cada um com seu conhecimento e de sua 

maneira na minha formação como pessoa e educadora. 

À todos meus amigos que me motivaram e incentivaram para conclusão 

deste curso. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Crescer como Profissional, significa ir localizando- 

se no tempo e nas circunstâncias em que vivemos, 

para chegarmos a ser um ser verdadeiramente capaz 

de criar e transformar a realidade em conjunto com 

os nossos semelhantes para o alcance de nosso 

objetivos como profissionais da Educação".  

(Paulo Freire). 



 

NUNES, Fernanda Cristina. Mídia televisiva e formação docente.2012. 64 p. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia – Universidade Estadual de Londrina, 

Londrina/PR, 2012. 

 

 

RESUMO 

 

 

As questões que envolvem a mídia televisiva e sua inserção nos lares e na vida dos indivíduos 

são extremamente complexas. Desta forma emerge a seguinte questão: Como os futuros 

docentes estão sendo formados para lidar frente aos conteúdos veiculados pela mídia? Existe 

uma discussão/reflexão e proposição didática no currículo de formação de docentes que trate 

do conteúdo em questão? Nesse sentido, o presente estudo buscou compreender em que 

medida o curso de formação de docentes em nível médio prepara os alunos para lidar com a 

mídia televisiva em sala de aula. O presente estudo de caráter exploratório, por meio de uma 

abordagem qualitativa buscou compreender e dar resposta à questão de pesquisa. Utilizou-se 

como instrumento de coleta de dados um questionário com questões abertas que fora aplicado 

a um grupo de estudantes do 4º ano do Curso de Formação de Docentes em nível médio no 

município de Faxinal-PR. Utilizou-se ainda o Projeto Pedagógico do Curso em questão para 

verificar conteúdos, disciplinas e temáticas que envolvam os estudos da mídia. Por meio da 

análise dos dados coletados, foi possível perceber que os futuros docentes possuem uma visão 

ingênua acerca da mídia televisiva e que o curso de maneira geral trata deste veículo como 

mero recurso, não como objeto de estudo e análise. 

 

Palavras-chave: Mídias televisivas. Formação de docentes. Informação. Conhecimento. 

Pedagogia. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Ao chegar ao final deste curso surgiu a difícil tarefa de produzir um texto 

que pudesse imprimir o desejo por desenvolver um trabalho que possibilitasse expor parte dos 

estudos e saberes adquiridos até então. As áreas referentes aos Anos Iniciais e à Educação 

Infantil, que são áreas em que suscitam muitos questionamentos acerca deste tema, 

especialmente no que tangia a formação destes níveis de ensino. 

A escolha justifica-se primeiramente pelo amplo envolvimento ao longo do 

curso, pela admiração por vários profissionais que atuam nesta área, e pelo interesse em 

compreender a relação da mídia televisiva com a escola, sua influencia sobre a vida das 

crianças e o preparo dos futuros profissionais para trabalhar com conteúdos veiculados na 

mídia. 

As questões que envolvem a mídia, especialmente a imersão dos indivíduos 

nos diversos tipos de programação. Desta forma emerge a seguinte questão: Como os futuros 

docentes estão sendo formados para lidar frente aos conteúdos veiculados pela mídia? Existe 

uma discussão/reflexão e proposição didática no currículo de formação de docentes que trate 

do conteúdo em questão? 

Desta forma, o presente estudo pretendeu compreender em que medida o 

curso de formação de docentes em nível médio possibilita ao que se refere ao preparo para 

lidar com a mídia televisiva em sala de aula. Ao refletir sobre a temática, foram definidos os 

seguintes objetivos: (1) Traçar um panorama histórico sobre o surgimento da televisão no 

Brasil. (2) Conhecer a relação entre a escola e a TV, bem como verificar as possíveis 

influências da televisão na vida das crianças. (3) Verificar a formação dos docentes para a 

mídia televisiva com foco no currículo. (4) Analisar e avaliar a realidade formativa e 

profissional dos futuros docentes dos Anos Iniciais e Educação Infantil ao que se refere à 

utilização das mídias televisivas tendo como parâmetro a voz dos estudantes de um curso de 

formação de docentes em nível médio. 

Para tal, este trabalho foi organizado em tópicos, no intuito de organizar as 

ideias apresentadas, desde a história da televisão até a análise e conclusão da pesquisa de 

campo. No primeiro tópico, contextualizado historicamente são apresentados os aspectos que 

envolvem o surgimento da televisão, sua evolução e o espaço conquistado ao longo das 

décadas na vida das pessoas. 

No segundo, são apresentadas considerações sobre a relação escola e a TV e 

a influência da TV no cotidiano e na formação das crianças, à luz das perguntas realizadas na 
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área.  

No terceiro, discute-se a formação de docentes para a mídia televisiva.  

No quarto tópico é apresentada a abordagem metodológica utilizada para a 

realização do trabalho e a caracterização da pesquisa, onde se expõe as características do 

município de Faxinal, o número de escolas no município, características da turma pesquisada, 

do currículo do curso objeto da investigação. 

No quinto tópico apresenta-se os resultados e a análise dos dados, 

estabelecendo uma relação entre os dados coletados e as pesquisas na área. A partir dos dados 

coletados, apresenta-se uma análise geral a respeito dos conhecimentos adquiridos e das 

considerações a respeito do objeto de estudo.  
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2 HISTÓRIA DA TELEVISÃO 

 

2.1 O INÍCIO DAS TRANSMISSÕES DE IMAGENS 

 

Segundo Valim, Costa e Fiordelisio (2012) a história da televisão deve-se a 

grandes matemáticos e físicos, pertencentes às ciências exatas que entregaram para as ciências 

humanas um grande e poderoso veículo. Desde o início do século XIX, os cientistas estavam 

preocupados com a transmissão de imagens a distância, [...] em 1817, o químico sueco Jakob 

Berzelius descobriu o Selênio, mas só 56 anos depois, em 1873, que o inglês Willoughby 

Smith comprovou que o Selênio possuía a propriedade de transformar energia luminosa em 

energia elétrica. Através desta descoberta pôde-se formular a transmissão de imagens por 

meio de corrente elétrica. Em 1892, Julius Elster e Hans Getiel inventaram a célula 

fotoelétrica.  

Ainda de acordo com os autores, em 1906, Arbwehnelt desenvolveu um 

sistema de televisão por raios catódicos
1
 , sendo que o mesmo ocorreria na Rússia por Boris 

Rosing. O sistema empregava a exploração mecânica de espelhos somada ao tubo de raios 

catódicos. Em 1920, realizaram-se as verdadeiras transmissões, graças ao inglês John Logie 

Baird, através do sistema mecânico baseado no invento de Nipkow. Quatro anos depois, em 

1924, Baird transmitiu contornos de objetos a distância e no ano seguinte, fisionomias de 

pessoas. Já em 1926, Baird fez a primeira demonstração no Royal Institution em Londres para 

a comunidade científica e logo após assinou contrato com a BBC para transmissões 

experimentais.  

Valim, Costa e Fiordelisio (2012) ainda explicam que o padrão de definição 

possuía 30 linhas e era mecânico. Nesse período, em 1923, o russo Wladimir Zworykin 

patenteou o iconoscópio, invento que utilizava tubos de raios catódicos. Em 1927, também 

Philo Farnsworth patenteou um sistema dissecador de imagens por raios catódicos, mas com 

nível de resolução não satisfatório. Zworykin foi convidado pela RCA a encabeçar a equipe 

que produziria o primeiro tubo de televisão, chamado orticon, que passou a ser produzido em 

escala industrial a partir de 1945. Em março de 1935, emite-se oficialmente a televisão na 

                                                 
1
 Segundo Roberto A. Salmeron (2007) os raios catódicos são elétrons, que são arrancados do catodo por causa 

da diferença de potencial existente entre o catodo e o anodo, e são atraídos pelo anodo. (...) Os raios catódicos 

permitiram a descoberta do elétron, fato que constituiu a origem da Física Atômica. Eles permitem a medida da 

carga elétrica e da massa do elétron, que são dados muito importantes para a Física moderna. Na indústria e na 

técnica suas aplicações crescem dia a dia. Assim, a imagem fornecida pelos aparelhos de televisão é dada por um 

tubo de raios catódicos Disponível em: http://efisica.if.usp.br/moderna/conducao-gas/cap1_08/ Acesso em 

05/09/12. 
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Alemanha, e em novembro na França, sendo a Torre Eiffel o posto emissor.  

Londres, em 1936, utilizou imagens com definição de 405 linhas e 

inaugurou a estação regular da BBC. No ano seguinte, três câmeras eletrônicas transmitem a 

cerimônia da Coroação de Jorge VI, com cerca de cinqüenta mil telespectadores. Na Rússia, a 

televisão começa a fazer suas transmissões regulares em 1938. Em 1939 iniciam-se as 

transmissões nos Estados Unidos. A National Broadcasting Company (NBC) transmitia, 

inicialmente, para cerca de 400 aparelhos na cidade de Nova Iorque, utilizando uma resolução 

de 340 linhas com trinta quadros por segundo (Valim, Costa e Fiordelisio, 2012). 

 

2.1.1 História da Televisão no Brasil: décadas 1950 - 1990 

 

Segundo Valim, Costa e Fiodelisio (2012) a televisão no Brasil teve sua pré-

estreia no dia 3 de Abril de 1950 com a apresentação de Frei José Mojica, padre cantor 

mexicano. As imagens não passavam do saguão dos Diários Associados na Rua 7 de Abril em 

São Paulo, onde haviam aparelhos de TV instalados. No dia 25 de Março, os equipamentos 

comprados da RCA (Radio Corporation of America) por Chateaubriand são retirados por seus 

funcionários no porto de Santos. Do dia 20 à 26 de Julho, acontecem transmissões de um 

show chamado "Vídeo Educativo", no auditório da Faculdade de Medicina de São Paulo.   

Os autores ainda relatam que em 10 de Setembro, realizou-se pela TV Tupi 

(ainda em fase experimental) a transmissão de um filme em que Getúlio Vargas fala sobre seu 

retorno à vida política. O pioneiro Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, 

nascido em Umbuazeiro, Paraíba, no dia 05 de Outubro de 1892, dono dos Diários 

Associados, cadeia de jornais e emissoras de rádio, realiza seu grande sonho: inaugura no dia 

18 de Setembro, a TV Tupi de São Paulo, PRF-3 TV, canal 3, cuja razão social é Rádio e 

televisão Difusora.   

O primeiro programa transmitido de acordo com Valim, Costa e Fiordelisio 

(2012) é o "TV na Taba", apresentado por Homero Silva. "Está no ar a TV no Brasil", frase 

dita por Sônia Maria Dorce, então com 5 anos, como uma indiazinha com um cocar e umas 

peninhas na cabeça. Sua imagem é a primeira a aparecer na TV brasileira. O primeiro 

telejornal, "Imagens do Dia", vai ao ar em 19 de Setembro, não tem horário fixo, podendo 

entrar no ar às 9h30 ou 10h. Sampaio (2012) relata que em 22 de Novembro são autorizadas 

as concessões para TV Record e TV Tupi (São Paulo), TV Jornal do Comércio (Recife). Em 

1951, já existiam, aproximadamente, 7 mil aparelhos de televisão entre São Paulo e Rio de 

Janeiro. No dia 20 de janeiro iniciaram as operações da TV Tupi do Rio de Janeiro, o 
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apresentador anuncia as atrações, entre elas, o “Garotos da Lua”. Começaram a serem 

fabricados os primeiros receptores de televisão no Brasil, por Bernardo Kocubej, com a marca 

“Invictus”. Apesar de tornar-se mais acessível, ainda era um produto caro e possuir um 

televisor passou a ser símbolo de status. As agências Mccann Erickson e J.W. Thompson 

trouxeram nesse ano a experiência americana, criando, redigindo e produzindo programas, 

devido à falta de profissionais capacitados em televisão. 

Ainda de acordo com Costa Filho (2012) também foi ao ar neste ano, a 

primeira telenovela brasileira “Sua Vida me pertence”, escrita por Walter Forster, sendo o 

primeiro beijo televisivo entre a protagonista Vida Alves e o próprio Forster. Era transmitida 

ao vivo em dois capítulos semanais pela TV Tupi. No fim do ano estreou “Grande teatro das 

Segundas-feiras”, dando inicio à teledramaturgia na programação. Valim, Costa e Fiordelisio 

(2012) ainda relatam que em 1952, e por vários anos seguidos, os telejornais e alguns 

programas possuem o nome do patrocinador, como: "Tele notícias Panair", "Repórter Esso", 

"Telejornal Bendix", "Reportagem Ducal", "Telejornal Pirelli", "Gincana Kibon", "Sabatina 

Maizena", "Teatrinho Trol".  

Segundo Costa Filho (2012) em 1954, o Brasil possuía 34 mil aparelhos de 

televisão. Em 1955 como não havia um código de leis de telecomunicações no Brasil, cabia às 

emissoras arcar com o ônus total da iniciativa de implantar as torres de transmissão situadas 

de 40 a 50 quilômetros umas das outras, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1958 já são 344 

mil aparelhos de televisão no Brasil. 

Em 1960 já existiam 200 mil aparelhos receptores de televisão e segundo 

Valim, Costa e Fiordelisio (2012) as emissoras do Rio de Janeiro e de São Paulo iniciaram o 

processo de produções gravadas que são vendidas às emissoras situadas fora desse eixo. Em 

Abril, com a inauguração de Brasília, o governo teve o interesse em atingir o maior número 

de telespectadores, sendo o marco das transmissões à distância. Em setembro de 1960 a TV 

Cultura de São Paulo vai ao ar, pertencente aos Diários Associados de Assis Chateaubriand, 

juntamente com a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo cria-se a experiência 

pioneira do ensino através da televisão com o telecurso, que visava preparar os candidatos ao 

exame de admissão ao ginásio (5ª a 8ª série).  

Em 1962 Roberto Marinho, dono do Jornal "O Globo", ganha as concessões 

dos canais de TV no Rio de Janeiro e em Brasília. Em 24 de Julho, Roberto Marinho assina 

contrato com o grupo americano Time Life de 5 milhões de dólares juntamente com pessoal 

especializado e equipamentos sofisticados para criar a TV Globo. Em 1964, as emissoras de 

rádio como as de televisão, operam canais concedidos pela administração federal, os quais 
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podem ser cassados, enquanto os veículos da mídia impressa necessitam apenas de um 

simples registro. De 1964 à 1988, a concessão de licenças para exploração de frequências 

reforça o controle exercido pelo Estado, pelo simples fato de que tais permissões só são 

concedidas a grupos que originalmente apoiam as ações adotadas pelo mesmo.  

Os autores relatam que foi concedido um canal de televisão às Organizações 

Globo, de propriedade de Roberto Marinho. Já são 34 estações de televisão e mais de 1 

milhão e 600 mil aparelhos receptores (televisores). O movimento de 64 traz um período de 

centralização política e censura nos meios de comunicação. Em 1965, o Estado investe na 

propagação da televisão: constrói um moderno sistema de micro-ondas com o dinheiro 

arrecadado pelo Fundo Nacional de Telecomunicações e gerenciado pela recém-criada 

EMBRATEL; abre crédito para a compra de receptores; fornece infraestrutura para a sua 

expansão. Em Julho, o Ministério da Educação e Cultura - MEC formaliza o pedido de 

reserva de 100 canais de televisão para fins educativos. A TV Cultura de São Paulo é vendida 

por Chateaubriand para o governo estadual (Valim, Costa e Fiordelisio, 2012). 

No inicio da década de 1970, de acordo com os mesmos autores, em 1970 o 

censo demográfico nacional registrou que 27% das residências brasileiras já estavam 

equipadas com televisores e devido a Copa do Mundo ser ao vivo do México, chegaram ao 

número de 4 milhões os lares que possuíam aparelhos de televisão no Brasil, equivalendo, 

aproximadamente, a 25 milhões de telespectadores. A transmissão da Copa do Mundo de 

1970 foi gerada do México no sistema NTSC (National Television System Committee). No 

Brasil o sinal chegou na Embratel nesse sistema e ela monitorava em cores, montando até um 

auditório para uma seleta plateia. 

 Foi em 19 de fevereiro em 1972 que segundo Valim, Costa e Fiordesilio 

(2012) aconteceu a primeira transmissão em cores, via Embratel, com a Festa da Uva de 

Caxias, Rio Grande do Sul, para todo o país. A geração da nova imagem fica a cargo da TV 

Difusora, com a colaboração do caminhão de externas e pessoal técnico da TV Rio, além do 

apoio das TVs Gaúcha, Piratini e a de Caxias. É apresentado nos intervalos dos desfiles os 

mais famosos contratados, astros e estrelas das novelas e shows. A Rede Globo foi grande 

atração do evento.  

Ainda de acordo com estes autores, em 1973, Silvio Santos quis comprar a 

TV Excelsior que havia falido, mas o ministro Higino Corsetti não quer dar a concessão a ele, 

mas sim ao "Jornal do Brasil". Silvio aluga os estúdios da Vila Guilherme, antigo estúdio da 

TV Excelsior, canal 9, com 4 mil metros quadrados. Compra duas máquinas de videoteipe 

para gravar seus programas e na semana seguinte está no Brasil inteiro. Financia seu 
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programa e cria uma gravadora. Em 1974, começam a operar as estações rastreadoras de 

satélites de Tanguá, Manaus e Cuiabá, com o objetivo de distribuir os sinais de televisão. São 

43% dos domicílios existentes no país equipados com televisores. Existem 8 milhões 781 mil 

aparelhos entre preto e branco e em cores. No Brasil, em 1977, 50% dos domicílios não 

possuíam televisão e dos que possuíam 80% localizavam-se nas regiões Sul e Sudeste.  

No inicio da década de 1980, conforme afirmam Valim, Costa e Fiordesilio 

(2012), já existiam no País, 106 emissoras comerciais e 12 estatais. O censo nacional 

constatou que 55% de um total de 26,4 milhões de residências já estavam equipadas com 

aparelhos de TV. O crescimento do número de residências com aparelhos de TV entre 1960 e 

1980 é de 1.272%. São 18 milhões e 300 mil aparelhos em preto e branco e em cores.  

Em 1981 a Rede Globo com 16 anos de vida, tem uma participação de 60% 

na audiência e de 75% na publicidade. A TV Record, com 7% de share no bolo publicitário, 

alcança 28% de audiência; ao contrário da Rede Bandeirantes, que em audiência não passa de 

12%, mas atinge uma fatia de 18% no investimento publicitário.  

Valim, Costa e Fiordesilio (2012) afirmam que em 1987, a TV alcançou 

uma audiência de aproximadamente 90 milhões de telespectadores, equivalente a 63% da 

população brasileira e que já existiam 31 milhões de aparelhos de TV no país, dos quais 12,5 

milhões eram em cores, também são outorgadas 12 concessões de canais de televisão.  

No início da década de 1990, conforme Valim, Costa e Fiordesilio (2012) 

foi transmitida a posse de Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente civil eleito pelo 

voto direto depois do golpe de 1964. Em março, foi criado pelo decreto n° 99.180, o 

Ministério da Infraestrutura, que entre outros órgãos absorve o Ministério das Comunicações, 

e o antigo Ministério foi transformado na Secretaria Nacional de Comunicações. Em julho, o 

Departamento Nacional de Serviços Privados da Secretaria Nacional de Comunicações do 

Ministério da Infraestrutura, baixa a Instrução n° 04, estabelecendo procedimentos para a 

solicitação de instalações de estações dos serviços de Radiodifusão e Especiais de televisão 

por assinatura e de Retransmissão de televisão. Devido ao Plano Brasil, política econômica 

imposta pelo novo Governo Federal, as emissoras de televisão precisam cortar gastos e muitas 

demitem funcionários. Apesar do custo alto, a Copa Mundial de Futebol tem cobertura de 

todas as emissoras.  

Ainda de acordo com os autores, em 1992, as emissoras transmitem, ao 

vivo, o impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, assumindo o vice-presidente, 

Itamar Franco. Em 1993, o governador Mário Covas corta verbas da Rede Cultura, o 

orçamento anual que é de 57 milhões de reais, cai para 35 milhões, gerando a demissão de 
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250 funcionários. Em 1994, o total de aparelhos televisores em todo o mundo chega a 1,24 

bilhão. Nos Estados Unidos são realizadas as primeiras transmissões digitais pelo sistema 

DirecTV. Em 1995, 81% dos 39 milhões de lares do Brasil possuem televisão. Em 1996, o 

Brasil é o sexto produtor de aparelhos de TV, produzindo cerca de 7,5 milhões e é o terceiro 

maior consumidor, perdendo para os EUA e Japão. IBOPE cria o Painel Nacional de 

televisão, PNT. 

 

2.2 TV EDUCATIVA 

 

Existe um longo caminho percorrido pela TV Educativa até chegar aos 

moldes atuais. A TV Cultura foi lançada em junho de 1969 e trouxe pela primeira vez ao 

Brasil o conceito de TV pública. Trazida por Assis Chateaubriand em 1950, ainda que 

limitadamente, a televisão tornou-se a principal fonte de informação dos brasileiros. E “em 20 

de setembro de 1960 entrava no ar a TV Cultura, cujos objetivos eram de educar, informar e 

divertir, correspondendo integralmente à responsabilidade do nome que levava” (KUNSCH, 

1999; p. 200).  

As transmissões da programação da TV Cultura foram encerradas em 

janeiro de 1968, pois os telespectadores estavam aguardando a estreia de uma “TV 

Educativa”, que segundo comentava-se seria transmitida no ano seguinte. De acordo com 

Miriam Goldfeder (1981), a TV Cultura surgiu no auge de um período de transição política e 

econômica que iniciou-se quatro anos antes do golpe militar de 1964. 

Os primeiros programas educativos foram veiculados na televisão por 

imposição do governo. Segundo Teresa Otondo: 

 

Em 1961, os Diários Associados abriram espaço para a Secretaria de Educação do 

Estado de São Paulo. Com quatro horas de cursos diários, foi o primeiro passo para 

a criação da TV Cultura. (...) Em 1967, o próprio governo comprou a emissora dos 

Diários Associados, naquela época totalmente arruinada, e com dívidas por toda 

parte. (...) Em 69, uma vez analisados os problemas jurídicos e financeiros, o 

governo criou a Fundação Padre Anchieta e a TV Cultura começou a funcionar, em 

16 de julho. Em 1975, sete dos 21 Estados brasileiros já tinham o seu canal 

educativo regional estatal. (OTONDO, 2002, p. 271-272). 

 

As TVs educativas nacionais eram proibidas por lei de veicular publicidade 

e sua programação deveria ser composta de cursos e programas educacionais. Por força do 

Decreto-Lei 236 de 28 de fevereiro de 1967 que apregoava,  
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Art. 13. A televisão educativa se destinará à divulgação de programas educacionais, 

mediante a transmissão de aulas, conferências, palestras e debates. Parágrafo único. 

A televisão educativa não tem caráter comercial, sendo vedada a transmissão de 

qualquer propaganda, direta ou indiretamente, bem como o patrocínio dos 

programas transmitidos, mesmo que nenhuma propaganda seja feita através dos 

mesmos. Art. 14. Somente poderão executar serviço de televisão educativa: a) a 

União; b) os Estados, Territórios e Municípios; c) as Universidades Brasileiras; d) as 

Fundações constituídas no Brasil, cujos Estatutos não contrariem o Código 

Brasileiro de Telecomunicações. (DECRETO LEI Nº 236, 2012). 

 

A TV Cultura foi reinaugurada em 16 de julho de 1969 e trouxe para o 

Brasil o conceito de TV pública. De acordo com Leal Filho (1988, p. 20), “logo depois de ser 

vendida para o governo de São Paulo, a emissora iniciaria sua segunda fase, desta vez, 

inteiramente dedicada a finalidades educativas e culturais”. 

Em 26 de setembro de 1967, foi criada a Fundação Padre Anchieta – Centro 

Paulista de Rádio e televisão Educativas, com dotação do Estado e autonomia administrativa, 

que fora criada pelo governo do Estado de São Paulo com o objetivo de tornar viável a nova 

TV Cultura, bem como conseguir mantê-la. A fundação seguiu as diretrizes da Lei Estadual nº 

9849 que autoriza “o Poder Executivo a formar uma entidade destinada a promover atividades 

educativas e culturais por meio do rádio e da televisão”. E a primeira cobertura realizada pela 

então nova TV Cultura foi o discurso do então governador Abreu Sodré, em 1969. Nesse 

período a nova TV Cultura atraiu olhares de muitos intelectuais que viam no novo veículo 

uma forma de “retomar o projeto de preencher o vazio intelectual que existia no Brasil desde 

a década de 1930” (KUNSCH, 1999; p. 201).  

Dessa forma, conforme postula Santos (1998) o nascimento da TV Cultura 

pode ser compreendido como “fruto de uma confluência de interesses e propostas”. A autora 

ainda afirma que a TV Cultura “seria o resultado da linha político-econômica do regime 

militar e do esforço de um grupo para a implementação de projetos na área da educação, 

enquanto a elite intelectual, ligada a esse projeto educativo, vivia um clima de euforia, pois 

acreditava que a televisão seria um “moderno método de educação de massa” (p. 30). 

Kunsch (1999) diz que nesse período é possível perceber que a filosofia da 

emissora estava baseada em alguns princípios como a produção para a elite, reservas quanto 

ao veículo e forte dose de regionalismo, além de uma visão conservadora. Esses princípios 

ficaram mais claros no discurso de José Bonifácio Coutinho Nogueira, durante a inauguração 

da TV Cultura. Seu discurso dizia: 

 

A Fundação Padre Anchieta, afirmando-se legionária do regime de liberdade, não 

terá qualquer posição política que não seja a de divulgadora dos postulados da 

democracia. Todas as formas de proselitismo serão recusadas. Sem quaisquer 
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preconceitos religiosos, adotaremos a posição ecumênica, que unem a todos que 

creem em Deus. Aos espíritos jovens de todas as idades e condições sociais 

dirigiremos a nossa mensagem (...) a filosofia do nosso trabalho busca a 

democratização do ensino pela cultura (KUNSCH, 1999, p. 201 e 202). 

 

De acordo com Rocha (2010) a história da TV Cultura foi marcada por 

intervenções do Estado, que começaram quando o então diretor da emissora José Bonifácio 

Coutinho Nogueira se recusou a atender as imposições autoritárias do governo militar. O 

então diretor da emissora foi demitido a pedido do governador Laudo Natel, que ameaçou 

fazer cortes no orçamento da emissora. Foram convocadas novas eleições para a diretoria da 

Fundação e Raphael Souza Noschese, que pertencia ao grupo indicado pelo governador. O 

novo diretor tentou resistir às pressões do governo, mas com o aumento das exigências 

decidiu demitir-se, gerando dessa forma uma nova crise. Coutinho (2003, p. 47-48) explica 

que “os políticos procuraram fazer da emissora uma espécie de porta voz oficial”. Então, 

Antônio Guimarães Ferri tornou-se presidente da Fundação, no entanto, isso não foi suficiente 

para encerrar a crise que já estava instaurada.  

Coutinho (2003, p. 59) postula que “durante a gestão de Paulo Maluf (1979-

1982), a TV Cultura obteve uma certa atenção especial, sendo beneficiada com liberação de 

verbas e ampliação da rede no interior do Estado. Evidente que tais benefícios não seriam 

ofertados gratuitamente, em troca, o governo exigia mais espaço na programação”.  

A partir do fim do regime ditatorial a TV Cultura se aproxima do conceito 

de televisão pública, iniciou-se então um período de democratização, com alterações no 

estatuto, a emissora também apresentou excelentes índices de audiência, chegando a marcar 

14 pontos. Mas, em 1986, um incêndio destruiu todas as instalações da emissora, causando 

um enorme prejuízo, diminuído em 90% a capacidade de produção da emissora, gerando uma 

crise significativa sobre a emissora que passou a transmitir seus programas em estúdios que 

ainda estavam em construção, mas um gesto solidário das TVs Globo, Bandeirantes e 

Manchete permitiu que a Cultura permanecesse no ar. As emissoras cederam horários em suas 

ilhas de edição e emprestaram imagens e equipamentos. O ponto positivo deste incêndio é que 

os problemas estruturais foram revistos (Rocha, 2010).  

Nesse período a TV Cultura sofreu mudanças importantes, entre elas, a TV 

se tornou de fato uma emissora pública, foi desvinculada ao máximo a TV Cultura do governo 

estadual, o que foi uma tarefa difícil de ser realizada, pois era o governo que arcava 

financeiramente com as despesas da emissora (Galvão e Galvão, 1989). Dessa forma, buscou-

se a independência financeira, mas havia um impedimento no artigo 12, item 1, do Decreto-lei 
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282 de 1967 que proibia as televisões educativas de buscarem patrocínio, tendo em vista que 

estas não tinham um caráter comercial. E a partir de então, a programação da emissora 

assumiu um caráter mais informativo e menos educativo, onde o público infanto-juvenil 

tornou-se o alvo principal.  

 

2.2.1 A escola e a TV 

 

A televisão não é simplesmente uma tecnologia de transmissão de sons e 

imagens, sabemos que ela faz parte do cotidiano das pessoas e que ao transmitir seu conteúdo 

como referencia da realidade também interfere na formação de opiniões, na visão de mundo 

das pessoas sejam elas adultas ou crianças, enfim, pode-se dizer que a televisão é parte 

constituidora da cultura das pessoas.  

Nesse sentido, Viana (2012) postula que entreter, informar, mobilizar 

pessoas e instituições são algumas atribuições que podemos identificar como características 

da televisão, e aí nos vem a questão central: educar é função da televisão? Também, mas, 

talvez, não só explicitamente por meio da programação identificada como educativa. 

A temática televisão e escola tem sido objeto de interesses e discussões de 

vários pesquisadores da educação. Não apenas educação formal, mas o processo social em 

que se envolve e onde são formadas novas gerações. Baccega (2003, p. 09) expõe que “na 

contemporaneidade, a realidade que nos cerca passou a ser conhecida e reconhecida a partir 

da mídia, sobretudo da televisão”. Nesse sentido, a autora argumenta que “vivemos num 

mundo editado, e é com ele, nele e a partir dele que se constroem novas variáveis históricas”. 

Podemos dizer que a televisão está entre as invenções que teve um dos 

maiores números de críticas e elogios. Tornou-se acessível a maior parte da população, 

transformou-se em uma forma de companhia para muitos, de diversão, de informação e de 

formação, influenciando dessa forma diretamente a educação. 

 

Por isso mesmo, é objeto de acirradas discussões a respeito do seu conteúdo, daquilo 

que veicula, do papel que vem desempenhando na educação das novas gerações. [...] 

Ela tornou-se, na verdade, um totem da sociedade moderna, ao qual se referencia 

tanto nos lares quanto nos espaços públicos, tendo se infiltrado com essa 

característica no imaginário social. Por isso quando tratamos da educação para a 

televisão, a prioridade é desmistifica-la. Ela precisa passar a ser vista como 

produção dos homens para os homens. Como instrumento a serviço da coletividade. 

(BACCEGA, 2003, p. 11). 

 

É justamente nesse sentido que a utilização da televisão não pode ser 
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negligenciada pela comunidade educativa e pela sociedade como um todo. É nesse contexto 

que atribui-se a importância de alguns cuidados por parte dos educadores ao inserirem a 

utilização da televisão em sua pauta educativa, para que dessa forma o processo de ensino e 

aprendizagem sejam viabilizados positivamente. Por este motivo, de acordo com Lopez 

(2002) é imprescindível colocar a mídia como objeto de estudo e análise nos currículos 

escolares. Se a televisão é um meio de tanta influência sobre nossas vidas, que preenche 

várias horas diárias de crianças e adultos seria um absurdo se a educação institucionalizada, a 

escola, não tomasse medidas a seu respeito sistematicamente. De acordo com Lopez: 

 

Não se trata de sobrecarregar a escola com mais uma responsabilidade além das que 

ela já tem, nem de torna-la a única responsável pelas consequências da televisão 

sobre as crianças e os adolescentes, mas de pensar que a TV deve ser contemplada 

em todo o projeto educacional global, em que devem somar os esforços da família e 

da escola. (LÓPEZ, 2002, p. 135). 

 

No entanto, ainda há uma visão de que a utilização da TV em sala de aula 

além de ser inútil, ainda pode atrapalhar o bom andamento da aprendizagem escolar, há ainda 

aqueles que ao ouvirem dizer sobre TV na escola, logo lhes vem à cabeça os programas 

educativos, na forma mais tradicional desse termo.  

Baccega (2003) diz que a televisão constitui-se num objeto que pode ser 

orientado e transformado pelo conjunto de telespectadores. A autora destaca que trata-se, 

portanto, de inverter o sentido do olhar: em vez de um olhar dirigido para cima, o nosso olhar 

deverá ser dono de si mesmo, livre e soberano diante da televisão, diante das propostas de sua 

telinha.  

Napolitano (1999), diz que a escola deve procurar "alfabetizar" visualmente 

os alunos e os ensinar a "ler" televisão. De acordo com o autor, é a leitura e o domínio da 

palavra escrita que dão um repertório linguístico mais amplo ao aluno e o habilita a ser um 

espectador crítico. Levar a televisão para a sala de aula implica também em analisar junto aos 

alunos as imagens e representações contidas nesta mídia. 

Nesse sentido, somos levados a compreender que o educador precisa refletir 

sobre o fato de que a educação é também um instrumento de comunicação, e que a utilização 

da televisão como recurso didático pode ampliar o acesso a uma variedade de materiais 

pedagógicos, sendo possível dessa forma, preparar os alunos para ler a televisão, tendo em 

vista que estes estarão sendo alfabetizados visualmente pelos seus docentes, que os 

capacitarão a entender as mensagens transmitidas com criticidade, tornando-se estes 

questionadores, construtores de ideias, formadores de opinião.  
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Todavia, cabe ressaltar que é de responsabilidade do docente criar meios de 

interagir e repassar os conhecimentos, a fim de retirar a abstração sentida pelos alunos 

adquirida no vago conteúdo teórico transmitido. Sendo assim vale citar Zabala: 

 

É ele quem dispõe as condições para que a construção que o aluno faz seja mais 

ampla ou mais restrita, se oriente num sentido ou noutro, através da observação dos 

alunos, da ajuda que lhes proporciona para que utilizem seus conhecimentos prévios, 

da apresentação que se faz dos conteúdos, mostrando seus elementos essenciais, 

relacionando-os com o que os alunos sabem e vivem proporcionando-lhes 

experiências para que possam explorá-los em situações diversas, avaliando a 

situação em seu conjunto e reconduzindo-a quando considera necessário, etc. 

(Zabala, 1998, p.38). 

 

Nesse sentido, conforme De Paula e Steinke (2009), utilizar estímulos 

audiovisuais para os alunos de Ensino Fundamental é de extrema importância e eficaz no 

despertar da assimilação e interpretação do conteúdo correlato.  

De acordo com Ferrés [199 -] a convivência intensa com alguns meios dos 

quais são desconhecidas a dinâmica interna de funcionamento e seus mecanismos de 

produção de significado tem gerado uma série de equívocos, confusões e reducionismos 

evidenciados quando se tenta uma abordagem educativa deste âmbito, ou quando se pretende 

integrar o audiovisual como técnica ou como recurso para o ensino. Por isto, antes de entrar 

nesta área, é conveniente desimpedir o caminho, desfazer equívocos, esclarecer termos 

confusos e facilitar a superação de alguns reducionismos. 

Entre as terminologias utilizadas, a palavra audiovisual é uma das mais 

equivocadas da terminologia comunicativa. Segundo Ferrés [199-], é necessário destacar a 

distinção entre o audiovisual como meio ou recurso tecnológico e o audiovisual como forma 

diferenciada de expressão. No campo de ensino, esta distinção é fundamental, pois 

frequentemente são utilizados em sala de aula meios audiovisuais sem a forma de codificação 

que lhes é própria. Nesse sentido, “o conceito de audiovisual inclui desde o simples 

audiovisual de apoio, posto a serviço do discurso verbal do informante ou do professor, até as 

obras que utilizam o audiovisual como forma de expressão autônoma” (FERRÉS, [199 -], p. 

128). 

Sobre as concepções reducionistas, conforme postula o mesmo autor, 

frequentemente, o uso didático do audiovisual fica reduzido ao uso didático do vídeo, onde 

com frequência se limita ao uso de retroprojetores, esquecendo-se de outras possibilidades, às 

vezes muito mais criativas (por exemplo, o uso de material audiovisual não didático, ou a 

utilização da máquina fotográfica). Além disto, o autor ressalta que também ocorrem 
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reducionismos no campo da formação audiovisual (quando a formação fica limitada a cobrir a 

dimensão técnica), pois não pode ser feita uma boa utilização didática do audiovisual a partir 

de uma formação simplesmente técnica. Sendo assim, cada tecnologia possui uma forma de 

expressão, e somente com o conhecimento e com o aproveitamento da especificidade técnica 

e expressiva de cada meio se pode pensar em uma adequada utilização didática. 

Ainda, é importante esclarecer dois outros conceitos muito importantes 

quando falamos de tecnologias audiovisuais, é preciso distinguir pedagogia com os meios e 

pedagogia dos meios. 

Ferrés [199 -] explica que os meios audiovisuais são tanto um meio ou um 

recurso que os docentes podem utilizar em sala de aula como uma realidade comunicativa na 

qual os alunos vivem submersos em todos os momentos fora da sala de aula. O ensino deveria 

se interessar pelos dois âmbitos: pelo primeiro, porque estas técnicas e recursos permitem 

otimizar o processo de ensino e aprendizagem; pelo segundo, porque o ensino não pode 

esquecer de alguns meios que têm uma grande importância no processo de socialização das 

novas gerações de alunos. 

De acordo com o mesmo autor, no caso da pedagogia dos meios, trata-se de 

fazer uma abordagem do audiovisual como matéria de estudo. No caso da pedagogia com a 

imagem, trata-se de usar o audiovisual como um recurso ou uma técnica para o ensino. Nesse 

sentido, compreende-se que, a pedagogia dos meios terá como objetivo oferecer pautas para 

uma análise crítica dos meios de comunicação de massas audiovisuais, e, a pedagogia com os 

meios terá como objetivo incorporar da maneira adequada todos aqueles meios, técnicas e 

recursos que sirvam para potencializar a aprendizagem, entre eles, os próprios meios de 

massas audiovisuais. 

Giacomantonio (1981), ao analisar pesquisas e artigos científicos que 

descrevem o uso de diferentes recursos didáticos, percebeu que os mesmos prendem a atenção 

do aluno nas aulas ministradas favorecendo a construção do conhecimento adquirido, em 

particular, os recursos audiovisuais como veículo de informação preferencial na comunicação 

trazem a possibilidade de penetração e condicionamentos perceptivos e psicológicos, 

maximizando a participação consciente do receptor, em relação às condições normais de 

aprendizado. 

De acordo com López (2002), quando, numa escola, se analisa o projeto 

educacional, em que aparecem as metas gerais que se pretende alcançar, será necessário 

considerar o papel dos atuais meios de comunicação de massa, entre os quais se destaca a 

televisão. Ainda, conforme postula a autora, será preciso traçar um plano de ação, que procure 
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tanto aproveitar os elementos positivos que a televisão pode oferecer como desenvolver o 

espírito crítico com o qual sempre se deve vê-la. “A educação em face da televisão é um 

projeto de responsabilidade compartilhada entre a escola e a família porque afeta os valores 

que ambas querem promover. Além disso, a escola não pode esquecer que a televisão influi 

nos próprios conteúdos culturais que, até há pouco, essa mesma escola transmitia quase com 

exclusividade” (LÓPEZ, 2002, p. 136). 

Algumas considerações feitas por López (2002, p. 137): 

 

Em suma: 

- A indubitável influencia da televisão sobre nossas vidas justifica que seja objeto de 

consideração educacional. A família e a escola devem, pois, tratar dela. 

- O uso racional da televisão consiste em não a converter em substituto do diálogo 

familiar nem em permanente ruído de fundo do lar. A primeira recomendação é 

decidir a cada momento acerca do programa que se deseja ver. 

- Será preciso impedir que os filhos assistam a programas inadequados a sua idade, 

tal como se faria com outro tipo de espetáculo, por mais que isso implique certo 

esforço por parte dos pais. 

- A escola deve procurar desenvolver o espírito crítico perante a televisão, como um 

meta a mais de seu projeto educacional. 

 

Ainda é importante mencionar a grande quantidade de informação que os 

alunos podem encontrar a partir dos meios de comunicação, principalmente a internet, diante 

deste cenário, conforme Oliveira, Santos e Rezende (2011, p. 168), “o professor passa a não 

ser mais o detentor da informação e da novidade em sala de aula”, e, consequentemente, esta 

situação está gerando uma grande problemática entre docentes e alunos, pois, conforme as 

autoras, a quantidade de informações acaba por tornar as leituras e trabalhos realizados pelos 

alunos repletos de informações, mas carentes de profundidade, sem que se realize em muitos 

casos a construção do conhecimento. Moran (1998) diz que conhecer se dá ao filtrar, 

selecionar, comparar, avaliar, sintetizar, contextualizar o que é mais relevante, significativo. 

Estas considerações nos levam a refletir sobre o trabalho do docente ao 

tratar as informações adquiridas pelos alunos e o conhecimento por eles absorvidos, tendo em 

vista que “o professor deixa de ser transmissor de conhecimento para ser mediador entre a 

informação e o aluno, para que possa ser transformado em conhecimento” (OLIVEIRA, 2011, 

p. 169).  

Ainda de acordo com as mesmas autoras, muitos autores têm caracterizado 

as diferenças existentes entre informação e conhecimento, fazendo-se importante retomar tais 

significados, pois apesar das diferenças sutis, estas terminologias são importantes para o 

trabalho do docente. Segundo as autoras, “informação é a gama de dados que chega até nós 

pelas diversas mídias, enquanto conhecimento é a interpretação, é análise crítica gerada a 
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partir da informação” (OLIVEIRA, 2011, p. 169).  

Nesse sentido, pode-se compreender que o papel da escola é trabalhar a fim 

de que informação seja transformada em conhecimento, ou seja, “a escola, desvelando os 

processos de produção da notícia e edição do mundo, pode ajudar a transformar a informação 

veiculada pelos meios de comunicação em conhecimento” (Baccega, 2003, p. 38). "Com 

serenidade e isentos de preconceitos, iremos perceber que a TV, mesmo não sendo instrutiva 

em alguns momentos, pode também revelar-se grande aliada da escola, desde que saibamos 

enxergá-la em suas dimensões próprias e desde que ajudemos nossos alunos a se tornarem 

sujeitos agentes e criticamente responsáveis pela construção de seu próprio processo de 

recepção” (ROCCO, 1994, P. 63). 

Para Santos e Okada (2003), a prática educativo-crítica deve estar 

fundamentada na natureza e no potencial do ser humano e no importante papel da educação de 

possibilitar que cada um encontre em si próprio sua potencialidade. O sujeito só constrói e 

reconstrói sua realidade, quando se conscientiza de que pode fazê-lo pela leitura e reescrita do 

mundo, da busca de própria linguagem (textual, visual, sonora...) e da sua forma de expressar, 

dialogar, agir e refletir. 

 

2.2.2 A Influência da TV no Cotidiano e na Formação das Crianças 

 

De acordo com os PCN’s (1997) a escola deve ser um espaçõ de formação e 

informação, em que a aprendizagem de conteúdos deve necessariamente favorecer a inserção 

do aluno no dia-a-dia das questões sociais marcantes e em um universo cultural maior. A 

formação escolar deve propiciar o desenvolvimento de capacidades, de modo a favorecer a 

compreensão e a intervenção nos fenômenos sociais e culturais, assim como possibilitar aos 

alunos usufruir das manifestações culturais nacionais e universais. 

 

Cabe ao educador, por meio da intervenção pedagógica, promover a realização de 

aprendizagens com o maior grau de significado possível, uma vez que esta nunca é 

absoluta — sempre é possível estabelecer alguma relação entre o que se pretende 

conhecer e as possibilidades de observação, reflexão e informação que o sujeito já 

possui. (BRASIL, PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1997, p. 38). 

 

A presença dos meios de comunicação no cotidiano é crescente. Segundo 

Alvetti et al (2012) por um lado, as teorias têm explicado que não é só a televisão que 

influencia na formação do olhar para o mundo da criança. Também outras mediações são 

determinantes. Ou seja, o processo de recepção da televisão é mediado por uma série de 
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fatores, inclusive o cotidiano, a família, a escola e os amigos. De acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997, p. 67) “todo material é fonte de informação, mas nenhum deve 

ser utilizado com exclusividade. É importante haver diversidade de materiais para que os 

conteúdos possam ser tratados da maneira mais ampla possível”. Ainda de acordo com o 

documento, o livro didático é um material de forte influência na prática de ensino brasileira, 

entretanto, [...] é importante considerar que o livro didático não deve ser o único material a ser 

utilizado, pois a variedade de fontes de informação é que contribuirá para o aluno ter uma 

visão ampla do conhecimento. 

 

Materiais de uso social frequente são ótimos recursos de trabalho, pois os alunos 

aprendem sobre algo que tem função social real e se mantêm atualizados sobre o que 

acontece no mundo, estabelecendo o vínculo necessário entre o que é aprendido na 

escola e o conhecimento extraescolar. A utilização de materiais diversificados como 

jornais, revistas, folhetos, propagandas, computadores, calculadoras, filmes, faz o 

aluno sentir-se inserido no mundo à sua volta. (BRASIL, PARÂMETROS 

CURRICULARES NACIONAIS, 1997, p. 67). 

 

De acordo com os objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 1997 

(PCN’s):  

 

Os alunos devem ser capazes de: saber utilizar diferentes fontes de informação e 

recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos; questionar a 

realidade formulando-se problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o 

pensamento lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 

selecionando procedimentos e verificando sua a adequação. (BRASIL, 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, 1997, p. 69). 

 

Manuel Pinto (2000) diz que as crianças veem televisão cada vez mais cedo, 

dominam com maestria o controle do aparelho desde tenra idade e consomem com interesse 

programas não apenas destinados a elas, mas também aqueles dirigidos aos adultos. Para ele, 

ver televisão, por exemplo, não é um ato individual, mas social, porque os meios se 

encontram na dimensão do cotidiano infantil e o que circula por esse aparato suscita e 

alimenta as interações infantis. 

Pela mídia as crianças têm acesso a “[...] inumeráveis situações, 

informações e problemas em torno da vida social e natural, próxima e distante, sobre diversas 

facetas e dimensões do tempo e do espaço, numa linguagem complexa que resulta de uma 

combinação de várias linguagens” (Pinto, 2000, p. 266). 

As crianças começam seu primeiro contato com a televisão, a partir dos 

primeiros anos de vida, na maioria das vezes sem critérios e limites adequados de conteúdos 
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por seus pais. Essas famílias que na sua maioria, os pais trabalham o dia todo, deixam seus 

filhos expostos a televisão no qual para eles servem de instrumento de “segurança” não 

deixando seus filhos nas ruas, utilizando e servindo como “babas eletrônicas” (Domingues, 

2008). 

Conforme ressalta Moreira (1996) muitos pais procuram compensar as 

falhas de sua própria educação exigindo demais ou sendo excessivamente permissivos. Nesse 

sentido, Domingues (2008) postula que o papel social que a televisão desenvolve, 

principalmente com as crianças no mundo contemporâneo, se torna evidente nesse processo 

em que os pais sem tempo livre adequado para cuidar e educar os seus filhos utiliza esse 

aparelho de representações de imagens para auxiliá-los na educação das suas crianças. A 

autora ressalta também que, está claro que o papel da escola não seria o de direcionar ou 

dissuadir, o educando a não assistir determinado conteúdo na televisão, mas sim aproveitar as 

situações apresentadas por esse veículo e que são tão conhecidas pelos educando como ponto 

de reflexão a respeito dos significados das suas varias narrativas.  

Nesse contexto, Machado cita que: 

 

Pode-se amar a televisão sem necessariamente precisar fazer concessões a qualquer 

espécie de banalidade e sem correr o risco de se passar por ignorante. Tudo é uma 

questão de mudança de enfoque. Em lugar de prestar atenção apenas às formas mais 

baixas de televisão, a ideia é deslocar o foco para a diferença iluminadora, aquela 

que faz expandir as possibilidades expressivas desse meio, (2005, p. 10). 

 

Diante do exposto, somos levados a refletir acerca do papel da televisão na 

vida das crianças. Porém, encontrar respostas acerca de tais influências não é uma tarefa 

simples, tendo em vista que é preciso um amplo estudo acerca da recepção televisiva por parte 

das crianças em inúmeros contextos. É preciso reconhecer que a televisão se usada de maneira 

consciente pode ensinar muito, principalmente quando tratamos de aspectos como atitudes, 

valores culturais e sociais, entre outros. Nesse sentido, é importante tratar da TV em uma 

perspectiva mais ampla.  

Nesse sentido, Lima e Avelino [2000?] postulam que a mídia tem exercido 

forte influência na vida das pessoas, e com a criança, não é diferente. Por ser um indivíduo 

ainda em formação, aprende de forma espontânea tudo que vê, reproduzindo com pequena 

possibilidade de criticidade. Desta forma, a televisão exerce forte influência na formação dos 

pequenos, interferindo na sua subjetividade. 

Ainda de acordo com as autoras, em decorrência deste fato, as crianças 

acabam mudando de comportamento a partir das informações que veem na programação da 
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televisão, dos jogos de vídeo game, dos sites da internet, etc. Nesse sentido, as influências 

exercidas pelos meios de comunicações são percebidas no cotidiano das crianças, nas suas 

relações com outras crianças, com os adultos e com o meio, consequentemente, também 

presentes nas salas de aulas.  

A televisão, “se ‘ingerida em pequenas doses’ poderia ser uma ajuda 

preciosa, pois ela seria dominada, limitada, discutida e elaborada” (Santanche, 1994, p. 19). 

Dessa forma, compreende-se que se a televisão for utilizada com a mediação dos pais, que 

tem o papel de selecionar os programas e discutir seus conteúdos com os filhos, não cabe 

somente à escola a responsabilidade pelas discussões e reflexões, a família tem papel 

extremamente importante. 

Ainda de acordo com Alves (2012), é possível tornar o mundo “pequeno”, 

os seres humanos mais próximos, diante das cenas transmitidas das mais diversas partes do 

mundo, tem-se a impressão de que, de fato, nosso planeta é uma grande “tribo” colorida que 

gira nesse imenso universo. 

Santanche (1994, p. 26) afirma inclusive que “a televisão também 

proporciona lazer. É possível – infelizmente nos canais abertos não é tão possível assim – 

escolher um bom programa e divertir-se sem sair de casa, a família toda reunida, com a 

pipoca e o refrigerante à mão”.  

No entanto, Alves (2002) postula que quando mal empregada, a televisão 

pode se tornar nociva, pode, por exemplo, comprometer aspectos indispensáveis ao saudável 

desenvolvimento infantil, como a curiosidade, a iniciativa e a atividade física. “A criança que 

assiste demais à televisão – às vezes até tarde da noite, sem critério algum – corre o risco de 

ter a curiosidade e a sede de conhecer reduzidas ao desfrutamento passivo de estereótipos 

distantes do mundo infantil” (SANTANCHE, 1994, p. 28). Ao que se refere à atividade física 

todos sabemos que movimentar o corpo é indispensável para a aquisição de todos os pré-

requisitos para a aprendizagem escolar, como a lateralidade e a estruturação espaço-temporal. 

Contudo, hoje é grande a preocupação com o alto índice de crianças e adolescentes obesos, 

que não fazem qualquer atividade física, não praticam esportes, antes “ocupam” o tempo 

diante da TV, comendo balas, doces, sanduíches e refrigerantes (Alves, 2012). 

 

O excessivo e sem critérios uso da televisão pode causar também defasagem no 

rendimento escolar, posto que, habituados que se tornam às respostas prontas, à lei 

do menor esforço, desinteressam-se pelos jogos e atividades escolares, que requerem 

dinâmica, criatividade e esforço. Se a escola for tradicional também é problema, pois 

a tecnologia e as cores da TV ofuscam a rotina da escola. (IÓNATA, 1993, p. 10). 
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A autora complementa dizendo que pior que tudo isso, é a influência sobre 

os valores. Desde cedo muitas vezes mesmo nos programas preparados para as crianças, elas 

aprendem o triunfo da esperteza, do furto, do ganho fácil; aprendem a discriminar pela cor, 

raça, credo ou classe social, ou seja, a não valorizar o diferente; aprendem os fortes vencem os 

fracos, os grandes derrotam os pequenos; que as leis podem ser burladas desde que ninguém 

esteja olhando e muitos outros contra valores. Antigamente – não faz muito tempo – 

identificava-se, nos desenhos animados, o bem do mal porque os personagens do bem eram 

bonitos, coloridos, de voz doce e temperamento meigo, e os do mal eram monstrinhos.  

Alves (2012) relata uma experiência própria, onde diz que hoje, inclusive, 

até os personagens do bem vêm em forma de monstros e brigam entre si. Um exemplo disso é 

o desenho japonês Pokémon, campeão entre a garotada, - minha irmãzinha de seis anos, 

infelizmente, não escapou da febre Pokémon. Um dia, assistindo a um episódio com ela 

perguntei-lhe: “Quem é do bem e quem é do mal?”, ela disse-me que ambos eram do bem. Eu 

fiz nova pergunta: “Por que o bem precisa brigar contra si, não é mais lógico brigar contra o 

mal?”, mas ela acha a coisa mais natural do mundo: “É porque eles precisam das 

insígnias”. Mas justifica brigar contra os bons? Perguntei insistente. Ela, para finalizar a 

“discussão”, disse: “É porque tem de ser assim mesmo e pronto”. Nessas últimas férias, fui 

com ela ao cinema e fiquei indignada por ela ter gostado mais do filme Pokémon do que do 

Caminho para o El Dourado. Ou seja, aos poucos, os pequenos acostumam-se e modelam-se 

– linguajar, roupas, comportamentos, mentalidades, valores – segundo a ditadura televisiva. 

Não é raro encontrarmos notícias e reportagens que dizem que nos dias 

atuais, vivemos em uma sociedade intitulada de “Sociedade do Consumo”, onde a televisão 

tem um papel fundamental no momento de tornar um produto objeto de desejo de muitas 

pessoas, independentemente da idade. Nesse sentido, compreendemos que a televisão, com 

uma linguagem que pode ser capaz de “hipnotizar” consegue estabelecer no sujeito um 

pensamento maravilhoso, quase mágico sobre determinado produto e/ou serviço, induzindo 

dessa forma, a ação em direção a aquisição de poder e status. 

Sabemos que, inicialmente a criança não é vista pelo mercado com valor 

econômico, porém, posteriormente ela é vista como influenciadora do adulto no ato da 

compra, ou seja, hoje, a criança é compreendida pelo mercado, com um consumidor, cliente. 

Tavares (2004) diz que a criança é inserida na economia, seja como um 

produto, ao vender sua mão de obra, seja como consumidora, ao induzir ou realizar a compra 

de um bem ou serviço. E como consumidora distingue-se em três papeis: a criança 

potencialmente consumidora, que vem adquirindo os valores de consumo e apropriando-se 



 32 

dos signos trazidos pela propaganda e a criança consumidora, que decodifica, transforma os 

signos em algo não inerente ao objeto na busca por algo que não se configura como a 

necessidade material real. Há também a criança como catalisadora do consumo de terceiros, 

enquanto existem muitos produtos cujas propagandas são direcionadas imediatamente às 

crianças, mas que visam atingir aos pais/responsáveis como alvo.   

Ainda, de acordo com Souza Junior, Fortaleza e Maciel (2012), no decorrer 

de seu desenvolvimento, a criança apropria-se de normas que regem seu comportamento, 

sendo adquiridas no âmbito familiar e posteriormente na escola – também motivadora de 

práticas consumistas. A tendência é: crescer e padronizar-se aos demais – ter o que todos tem, 

consumir o que todos consomem, ir onde todos vão. Essa padronização é apresentada 

paradoxalmente como “diferença” no discurso publicitário. Sendo assim, o consumo infantil, 

geralmente acrítico e passivo, sem dúvida terá decisiva interferência na representação que a 

criança formará da realidade. 

A partir do projeto Criança e Consumo
2
  do Instituto Alana foi filmado o 

documentário “Criança a alma do negócio
3
” dirigido por Estela Renner. No site do Instituto 

Alana, explica-se que até doze anos, as crianças não possuem a capacidade para compreender 

o caráter persuasivo das mensagens publicitárias que as atingem diariamente nos meios de 

comunicação. O resultado disso são os altos índices de violência na juventude, obesidade 

infantil, erotização precoce, estresse familiar e tantos outros problemas.  

O documentário “Criança a alma do negócio ” teve como ponto de partida o 

Instituto Alana, traz uma reflexão sobre como a sociedade de consumo e as mídias de massa 

podem influenciar na formação de crianças e adolescentes. O filme mostra crianças que 

preferem ir ao shopping ao invés de brincar, que conhecem marcas pelo logotipo, e apesar de 

possuírem diversos brinquedos e jogos, ainda se encanto por um pequeno boneco de plástico. 

O filme fala sobre publicidade, consumo e infância, reflete sobre estas questões e mostra 

como no Brasil a criança se tornou a alma do negócio para a publicidade. O mercado 

descobriu que é mais fácil convencer uma criança do que um adulto, então, as crianças são 

bombardeadas por propagandas que estimulam o consumo e que falam diretamente com elas. 

O resultado disso é devastador: crianças que, aos cinco anos, já vão à escola, totalmente 

maquiadas e deixaram de brincar de correr por causa de seus saltos altos; que sabem as 

                                                 
2
 Por meio do Projeto Criança e Consumo, o Alana trabalha para ampliar a conscientização da população sobre o 

consumismo na infância e defende a regulação da comunicação mercadológica voltada às crianças, para garantir 

a proteção de seus direitos nas relações de consumo. 
3
 Filme completo disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=KQQrHH4RrNc&feature=related Acesso 

em 07 out. 2012. 

http://www.youtube.com/watch?v=KQQrHH4RrNc&feature=related
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marcas de todos os celulares, mas, não sabem o que é uma minhoca; que reconhecem as 

marcas de todos os salgadinhos mas não sabem os nomes de frutas e legumes. Num jogo 

desigual e desumano, os anunciantes ficam com o lucro enquanto as crianças arcam com o 

prejuízo de sua infância encurtada. Contundente, ousado e real, este documentário escancara a 

perplexidade deste cenário, as pessoas a refletirem sobre seu papel dentro dele e sobre o 

futuro da infância. 

Todos concordam que a televisão pode entreter e informar as crianças. 

Porém, é preciso ponderar em relação ao tempo que as crianças passam em frente à televisão, 

pois podem deixar de realizar atividades importantes para o seu desenvolvimento como, 

leitura, trabalhos escolares, jogos, interação com a família e outras pessoas do seu convívio. 

Segundo Cardoso (2008), alguns pais avaliam a televisão como sendo algo 

bom, produtivo, pois ensinaria algo às crianças, que assim sempre teriam uma companhia, por 

isso os mesmos acham normal que seus filhos só durmam com a televisão ligada.   

 

A fascinação que exercem as luzes, as imagens e os sons emitidos pelo televisor, 

origina-se no mecanismo de identificação projetiva maciça, em um processo 

semelhante ao que produzem os sonhos, os quais, definitivamente, formam-se para 

manter o sujeito adormecido (SOIFER, 1992, p. 51).  

 

Por outro lado, Cardoso (2008) explica que esses mesmos pais só veem o 

lado negativo da televisão quando a criança aprende algo considerado ruim. Por exemplo, 

quando começam a se tornarem violentas. Nesse momento os pais atribuem a culpa à 

programação da TV como os desenhos animados. Mas os mesmos não sabem que há outros 

tipos de malefícios que a televisão pode contribuir para o desenvolvimento da obesidade, a 

anorexia e a bulimia. 

Segundo Linn (2006), muitos especialistas também culpam o videogame, os 

programas de televisão, os jogos dos computadores e os pais. Alguns apontam que as crianças 

preferem ficar na frente do televisor ou no computador em detrimento de outras atividades. Os 

pais, por sua vez não tem tempo de acompanhar os filhos observando o que estes assistem e 

consomem.   

Ao que se refere ao estímulo que a televisão exerce sobre a criança com 

relação à violência, acredita-se que isto ocorra porque a televisão realmente é um meio de 

comunicação que tem potencial para a formação da subjetividade das crianças. Cardoso 

(2008) ressalta que hoje quase todos os programas contem violência no conteúdo e que os 

desenhos que mais atraem as crianças têm violência, como Pica-Pau, Tom e Jerry, Power 
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Rangers, pois todos eles mostram brigas, perseguições, maus tratos, e muitos pais não veem 

nenhum problema, afirmam que não tem nada demais e as crianças nem entendem ainda o que 

significa. O que é pior, porque ao verem que é engraçado elas imitam, reproduzindo assim as 

cenas de violência.  

“As pessoas preocupadas com brinquedos ou mídia violentos voltados para 

as crianças são frequentemente acusadas de manter uma visão imaculada da infância ou de 

desprover as crianças de válvulas de escape naturais e construtivas da agressividade” (LINN, 

2006, p. 140).  

Dessa forma, para muitos pais e para os que fabricam brinquedos de guerra, 

com armas, não tem nenhum problema a criança possuir esses brinquedos e demonstrar sua 

raiva e extravasa-la por meio deles (Cardoso, 2008). 

Ainda é importante citar as fortes evidencias de que a violência justificadas 

pelos heróis seja pior, porque nos desenhos, nos filmes, programas os heróis agem com 

violência para salvar as vítimas e as crianças associam que elas podem agir com violência se 

for para ajudar o outro, do mesmo jeito os programas estão incentivando a violência porque 

eles poderiam mostrar que os heróis resolvem seus problemas de outro jeito (Cardoso, 2008).  

Buchet (2002) explica que quando falamos de violência não significa que há 

apenas a violência física, mas também a verbal, a emocional e a sexual. Nos filmes, novelas, 

em desenhos é muito comum personagens utilizando-se de violência verbal. 

A autora ainda ressalta que para a criança pequena aquele xingamento foi 

mais uma palavra nova para o seu vocabulário, ela não entende a palavra, mas ela irá repetir 

porque viu o desenho falando. Se elas veem na televisão um personagem que chama o outro 

de burro, idiota e não há nenhuma consequência, pelo contrário os outros riem, a criança 

assimilará aquilo como sendo legal, engraçado e irá repetir as mesmas palavras com amigos e 

familiares.  

Segundo Catharina Buchet, “a violência na mídia contribui também para 

resultados indesejáveis como medo, concepções equivocadas sobre a violência real, habito a 

violência na mídia, imitação e, em certa medida, agressão destrutiva” (BUCHET, 2002, p. 

81).  

Nesse sentido, pode-se citar o desenho animado Os Simpsons, que as 

crianças adoram, acham engraçado porque elas não entendem que naquele desenho há ironias 

e sátiras.   
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Até os seis anos, as crianças não são capazes de entender a ironia verbal mesmo 

quando o tom sarcástico é bem marcador. A ironia e a sátira dos Simpsons são muito 

mais sutis que isso. Identificar o humor e a ironia e reconhecer a sátira como um 

comentário distorcido da realidade demanda processos cognitivos sofisticados. Elas 

incluem a capacidade de manter duas imagens dispares no cérebro simultaneamente 

e de ter compreensão completa do evento, objeto, valor ou pessoa visados pela 

distorção (LINN, 2006, p. 158).  

 

As crianças não entendem porque nos programas os filhos insultam os pais, 

batem nos irmãos e os pais acham engraçado, mas ao fazerem isso na vida real eles ficam de 

castigo, recebem palmadas. Segundo Susan Linn:  

 

Não é somente a violência escancarada que precisamos prestar atenção, mas também 

ao fato de que as crianças tem contato – por meio de comerciais e principalmente 

por meio de brinquedos – com todos os tipos de material de mídia com os quais 

talvez não estejam preparadas para lidar (LINN, 2006, p. 160).  

 

A publicidade desde sempre tem explorado o lado sexual seja para vender 

carros ou bombons, mostrando a sexualidade de uma forma banal, apenas como um símbolo. 

As cenas de sexo, erotizadas transmitidas nos programas são de extrema naturalização e por 

sua vez descomprometidas de relações de afeto. Nesse contexto, de acordo com Linn (2006, 

p. 166) os programas fazem parecer que as mulheres são meros objetos, e os meninos 

armazenam essas cenas nas suas mentes e futuramente são capazes de agir dessa mesma 

forma, pois pode pensar que a mulher é sua propriedade. 

Enfim, a violência, a sexualidade, os estereótipos de raça e gênero e o abuso 

de drogas e álcool são temas comuns em programas de televisão, e aqueles que são mais 

suscetíveis podem assumir que aquilo que se vê na televisão como normal, seguro e aceitável. 

Como consequência disso, a televisão pode expor as crianças a tipos de comportamentos e 

atitudes que podem intervir na formação da subjetividade dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

3 A FORMAÇÃO DOS DOCENTES PARA A MÍDIA TELEVISIVA 

 

Os sistemas de comunicação, como é o caso da mídia televisual, com suas 

novas tecnologias, inserem-se de maneira tão profunda e significativa em nosso cotidiano, que 

já não podem ser entendidos apenas como suporte de comunicação do mundo contemporâneo, 

pois, de fato, desencadeiam processos culturais e mudanças sociais. (Paraná, 2010). 

Segundo Martín-Barbero e Rey (2004, p. 33-34): 

 

A televisão é a mídia que mais radicalmente irá desordenar a ideia e os limites do 

campo da cultura: suas cortantes separações entre realidade e ficção [...], entre 

espaço de ócio e de trabalho. Porque, mais do que buscar seu nicho na ideia ilustrada 

de cultura, a experiência audiovisual a repõe radicalmente: desde os próprios modos 

de relação com a realidade, isto é, desde as transformações de nossa percepção do 

espaço e do tempo. Do espaço, aprofundando o desancoramento que a modernidade 

produz com relação ao lugar, desterritorialização dos modos de presença e relação, 

das formas de perceber o próximo e o longínquo, que tornam mais perto o vivido “a 

distância” do que aquilo que cruza nosso espaço físico cotidianamente. 

 

A televisão, portanto, interfere na constituição de nossa subjetividade por 

meio de maneiras diversas de apreender e representar a realidade, relacionadas a modos de 

ser, a modos de pensar, a modos de conhecer o mundo, de se relacionar com a vida, 

apresentando outras possibilidades de significados para o cotidiano (FISCHER, 2003, p. 15).  

A mídia televisual caracteriza-se por ser múltipla, tanto em termos de 

produção, quanto de veiculação: imagens, sons, informação, divertimento e publicidade. É 

capaz de articular, sobrepor e combinar linguagens totalmente diferentes, por meio de uma 

narrativa fluida, uma lógica pouco delimitada, onde conteúdos e limites éticos são pouco 

precisos, o que a caracteriza como um meio pleno de ambiguidade, possibilitando 

interferências por parte dos consumidores (MORAN, 2005). 

A incorporação da mídia televisiva pela escola implica em reconhecer uma 

forma diferenciada de experimentar as múltiplas representações da realidade e o seu 

entendimento. Nesse sentido, as linguagens oral e escrita não são as únicas que possibilitam o 

conhecimento. Portanto, é necessário que a escola repense as formas de utilização da 

televisão, concebendo-a como aliada no processo de ensino e aprendizagem. A inserção da 

mídia televisiva, como instrumento de aprendizagem e de formação, não exclui outras práticas 

comunicativas utilizadas pela escola. Pelo contrário, valoriza elementos culturais que o aluno 

já possui (NAPOLITANO, 2003). 

Fazer uso de programas veiculados na TV e, consequentemente, apropriar-

se de suas linguagens como fonte de conhecimento, não é tarefa fácil. O desafio é utilizar a 
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televisão de maneira crítica, perceber a sutileza da ambiguidade da linguagem televisiva e 

aprender a olhar para ela, buscando sentidos expostos ou ocultos nas imagens (Paraná, 2010). 

Fischer (2003, p. 18) chama a atenção para o fato de que “a presença da TV 

na vida cotidiana tem importantes repercussões nas práticas escolares, na medida em que 

crianças, jovens e adultos de todas as camadas sociais aprendem modos de ser e estar no 

mundo [...] nesse espaço de cultura.”  

Afirma, ainda, que a TV seria um lugar privilegiado para aprendizagens: 

“aprende-se com ela desde formas de olhar e tratar nosso próprio corpo até modos de 

estabelecer e compreender diferenças de gênero […], diferenças políticas, econômicas, 

étnicas, sociais, geracionais” (FISCHER, 2003, p. 16). 

A inclusão da mídia televisiva pela escola implica em reconhecer essa forma 

diferenciada de experimentar as múltiplas representações da realidade e o seu entendimento. 

Segundo Fischer (2003, p. 57), o trabalho pedagógico com audiovisual é o de “transformá-los 

em documentos para fruição, investigação e pensamento”, isto é, o princípio básico da 

televisão é entretenimento, mas os programas tornam-se fontes de pesquisa desde que 

utilizados com intenção pedagógica. E há também programas educativos, que são produzidos 

com essa intenção, como é o caso dos programas da TV Paulo Freire e da TV Escola, por 

exemplo, pois são pré-concebidos a partir desse referencial. Em outras palavras, reforça-se 

que todos os programas televisuais (TV aberta comercial, TV fechada, educativas ou não) são 

passíveis de uso pedagógico. 

Segundo Thompson (2004, p. 13) o uso da mídia “implica a criação de 

novas formas de ação e de interação no mundo social, novos tipos de relações sociais e novas 

maneiras de relacionamento do individuo com os outros e consigo mesmo”. Para Thompson 

(2004, p. 20) a comunicação mediada é sempre um fenômeno social contextualizado, portanto 

“sempre implantada em contextos sociais que se estruturam de diversas maneiras e que, por 

sua vez, produzem impacto na comunicação que ocorre”. Trata-se de uma abordagem que 

privilegia a comunicação como parte integral e que somente pode ser entendida em contextos 

mais amplos da vida social. 

Orozco Gómez (1996) destaca a escola como uma importante instituição 

mediadora da TV, onde ocorre uma série de interações sobre a recepção da televisão. É 

preciso intervir no processo de ver televisão, para atuar nele pedagogicamente. O ver televisão 

deve constituir uma experiência que sem deixar de ser prazerosa, seja cada vez mais 

construtiva, crítica e autônoma para todos e se converta em um instrumento para o 

fortalecimento de sua educação, sua cultura, os direitos da comunicação, a democracia e a 
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cidadania. 

No entanto, Almeida (2003) diz que para que o docente possa expandir o 

seu olhar para outros horizontes, é importante que  ele esteja engajado em programas de 

formação continuada, cujo grupo em formação reflita em conjunto sobre as práticas em 

realização e tenha chances de encontrar diferentes alternativas para avançar nesse trabalho de 

integração entre mídias e conhecimento, propiciando as interconexões entre aprendizagem e 

construção de conhecimento, cognição e contexto, bem como o redimensionamento do papel 

da escola como uma organização produtora de conhecimento. 

A autora ainda ressalta que a prática pedagógica é uma forma de conceber 

educação que envolve o aluno, o docente, as tecnologias disponíveis, a escola e seu entorno e 

todas as interações que se estabelecem nesse ambiente, denominado ambiente de 

aprendizagem. Tudo isso implica um processo de investigação, representação, reflexão, 

descoberta e construção do conhecimento, no qual as mídias utilizadas são selecionadas 

segundo os objetivos da atividade. No entanto, caso o docente não conheça as características, 

potencialidades e limitações das tecnologias e mídias, ele poderá desperdiçar a oportunidade 

de favorecer um desenvolvimento mais poderoso do aluno. Isto porque para questionar o 

aluno, desafiá-lo e instigá-lo a buscar construir e reconstruir conhecimento com o uso 

articulado de tecnologias, o docente precisa saber quais mídias são tratadas por essas 

tecnologias e o que elas oferecem em termos de suas principais ferramentas, funções e 

estruturas. 

Nesse sentido, compreende-se, portanto, a importância da atuação do 

docente e as respectivas competências em relação à mobilização e  emprego das mídias, 

subsidiado por teorias educacionais que lhe permitam identificar em que atividades essas 

mídias têm maior potencial e são mais adequadas. E para que o docente possa desenvolver 

tais competências, é preciso que ele esteja engajado em programas de formação, participando 

de comunidades de aprendizagem e produção de conhecimento (Almeida, 2003). 

No que se refere à organização dos cursos que prepararam os docentes para 

o uso de mídias em sala de aula, Schenini (2012) relata detalhadamente a forma como os 

docentes da rede pública podem se capacitar para o uso de tais recursos, conforme segue: 

Professores da rede pública de ensino de todo o país podem se capacitar para o uso 

pedagógico de tecnologias da informação e da comunicação – tevê, vídeo, informática, rádio e 

impressos – por meio do programa Mídias na Educação. O programa é uma realização da 

Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC) em parceria com secretarias de educação e 

universidades públicas. As aulas são online, por meio do ambiente virtual e-Proinfo. 
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Além de oferecer cursos de formação continuada voltados para o uso 

pedagógico das diferentes tecnologias da informação e da comunicação, de forma integrada 

ao processo de ensino e aprendizagem, o curso prepara docentes para utilizar as ferramentas 

encontradas no Portal do Professor. “Queremos que o professor se aproprie de tecnologias 

como rádio, TV, vídeos e computador e seja capaz de utilizá-las crítica e criativamente na sala 

de aula,” justifica a coordenadora geral de Formação e Capacitação em EAD da SEED, 

Simone Medeiros. 

O curso é dividido em três ciclos de estudo. O ciclo básico, com 120 horas 

de duração, dá direito a certificado de extensão e tem como pré-requisito a formação de nível 

médio. Para o ciclo intermediário, com 60 horas, que oferece certificado de aperfeiçoamento e 

o avançado, com 180 horas, que concede certificado de especialização, é necessário que o 

docente tenha curso superior. 

Criado em 2005, como experiência piloto, o Mídias na Educação atendeu 

69.300 professores até 2008. Para 2009, a meta é atingir 60.488 professores: 27.260 no ciclo 

básico, 25.394 no ciclo intermediário e 7.734 no ciclo avançado. 

A oferta de cursos é organizada em função da demanda do Plano de Ações 

Articuladas (PAR), que estabelece metas e indicadores de qualidade para o melhor 

desempenho da educação básica no país. Os dados da demanda apresentada pelo PAR são 

cruzados com a demanda apresentada pela coordenação estadual do programa, integrada por 

representantes da universidade, da secretaria estadual de educação e da União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) estadual. 

Eixos - O Mídias na Educação tem três grandes eixos. O primeiro é 

tecnologia como objeto de estudo e reflexão. “A ideia é que o professor desmistifique a 

linguagem da mídia e seja capaz de trabalhar com ela criticamente,” diz Simone Medeiros. O 

segundo eixo é tecnologia como estratégia pedagógica – o docente aprende a escolher quando 

e porque usar a mídia na sala de aula e a resolver questões como se é melhor utilizar o vídeo 

para incentivar os alunos ou para fixar conteúdos, por exemplo. 

A questão da autoria e da produção é o terceiro eixo. “O professor também 

pode ser um produtor de conteúdos, junto com seus alunos. Pode produzir blogs ou vídeos 

voltados para a realidade de cada local e publicar tudo no Portal do Professor”, explica 

Simone. Ela salienta que, a partir da prática, o docente pode experimentar, pesquisar, 

investigar, refletir sobre essa prática, e produzir conhecimento. 

Outra opção de curso será oferecido pela Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro (PUC/RJ), em parceria com a SEED/MEC, a partir deste ano, como ação do 
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Proinfo Integrado. É o curso de Tecnologias na Educação, com 400 horas de duração e nível 

de especialização. As aulas são voltadas, preferencialmente, ao atendimento de formadores da 

rede da TV Escola, do Proinfo Integrado, do Mídias na Educação, do Formação pela e do 

Proinfantil, mas vão atender também docentes e gestores escolares. “Com isso queremos 

fortalecer a formação dos formadores e, indiretamente, qualificar o processo, melhorando a 

qualidade da educação na escola”, adianta Simone Medeiros. Cada estado brasileiro tem 

direito a 220 vagas, sendo 110 para educadores da rede estadual e 110 para os das redes 

municipais. 

Os docentes precisam entender as implicações, potencialidades e restrições 

para poder trabalhar com a mídia televisiva em sala de aula. Para isto, o docente precisa estar 

preparado no sentido de compatibilizar o ensino em sala de aula utilizando a mídia televisiva 

com os conteúdos curriculares e com a realidade da escola. Neste sentido, o docente precisa 

conhecer suas especificidades e suas implicações no processo de aprendizagem do aluno, para 

que possa orientar o uso das mídias de forma significativa e adequada ao nível de seus alunos. 

Isso requer que sejam repensadas a formação dos docentes e dos gestores, para que 

efetivamente os alunos possam ter um aprendizado com sentido e mobilizador do seu 

potencial cognitivo, critico, afetivo e criativo. 

Compreendemos dessa maneira, que o foco deve estar na formação docente, 

por meio da formação inicial e continuada. Portanto, retomando o objetivo de estudo, em 

compreender em que medida a formação docente em nível médio possui em seu currículo 

formação para a mídia. 
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

4.1 METODOLOGIA  

 

Esta pesquisa foi realizada no dia 06 de setembro de 2012, com alunas do 

último ano do curso de Formação de Docentes em nível médio do Colégio Estadual Érico 

Veríssimo, todas com idade entre 17 (dezessete) e 18 (dezoito) anos. Esta turma conta com 19 

alunas, sendo que no dia da aplicação do instrumento de coleta de dados, haviam 17 em sala 

de aula, onde 14 responderam o questionário aplicado. A escolha desta turma para a 

realização da pesquisa se justifica pelo fato de estarem no último ano do curso, e por este 

motivo, terem cursado 85% das disciplinas ofertadas.  

O presente trabalho de pesquisa iniciou-se com a preocupação de verificar 

se um referido curso de formação de docentes apresenta em seu currículo questões referentes 

à mídia televisiva, e se as alunas possuem subsídios suficientes para lidar com a mídia em sala 

de aula.  

Para realizar um estudo com maior consistência, primeiro realizou-se um 

levantamento bibliográfico, para conhecer o contexto histórico e a evolução da TV no Brasil, 

as relações que vem sendo construídas entre a TV e a criança e suas implicações para a 

formação do sujeito, e a formação dos docentes para trabalhar com a mídia televisiva. Após 

após esta etapa, considerou-se importante comparar os elementos teóricos com a realidade dos 

nossos futuros docentes. Para isto, foi necessário escolher o caminho da pesquisa de campo e 

análise documental, neste caso, a matriz curricular do curso de formação de docentes em 

questão. 

Podemos considerar a pesquisa como uma ferramenta que traz informações 

consistentes a respeito do assunto que se deseja investigar. Segundo Lakatos & Marconi 

(2005, p. 157), são seis passos que integram a realização de uma pesquisa: 

 

1. Seleção do tópico ou problema para a investigação; 

2. Definição e diferenciação do problema; 

3. Levantamento de hipóteses de trabalho; 

4. Coleta, sistematização e classificação dos dados; 

5. Análise e interpretação dos dados; 

6. Relatório do resultado da pesquisa. 
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Conforme mencionam Marconi e Lakatos, (2005, p.188) “pesquisa de 

campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca 

de um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese, que se queira 

comprovar, ou ainda, descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles”. 

A pesquisa de campo realizada teve a finalidade de verificar se o currículo 

do curso de formação de docentes em nível médio, mais especificamente do 4º ano, oferecido 

no Colégio Estadual Érico Veríssimo, na cidade de Faxinal/PR apresenta questões referentes à 

mídia de massa (TV) e em que medida o currículo do curso proporciona ao futuro docente 

subsídios para lidar com a mídia em sal de aula. 

A técnica de coleta de dados escolhida foi o questionário, pois de acordo 

com Cervo e Bervian (2002, p. 48), “o questionário é a forma mais utilizada para coletar 

dados, pois possibilita medir com melhor exatidão o que se deseja”.  

Também foi realizada uma análise documental, tendo em vista que esta se 

constitui em uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja complementando 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou 

problema (Ludke e André, 1986). 

Segundo Cervo e Bervian (2002, p. 48), “as perguntas fechadas são 

padronizadas, de fácil aplicação, fáceis de codificar e analisar. As perguntas abertas, 

destinadas à obtenção de respostas livres, embora possibilitem recolher dados ou informações 

mais ricas e variadas, são codificadas e analisadas com mais dificuldades”, portanto o 

questionário foi distribuído à um determinado público, isto é, às alunas do quatro ano da 

formação de docentes em nível médio, devendo ser usado para auferir os dados necessários 

para a resolução do problema em questão. Serão aplicadas questões dicotômicas (sim ou não) 

e abertas (justificativas). 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTUDO  

 

A pesquisa foi realizada na cidade de Faxinal, Estado do Paraná. Faxinal é 

uma cidade localizada na região do Vale do Ivaí. Com 16.261 habitantes (IBGE/2012), a 

cidade se destaca pelas belezas naturais e pela agricultura. 

Ao que se refere à área de educação, a cidade possui:  Na rede pública de 

ensino - 1 (uma) escola de educação especial – APAE; 6 (seis) escolas municipais; 4 (quatro) 

centros de Educação Infantil; e, 4 (quatro) colégios Estaduais de Ensino Fundamental e 

Médio. Na rede privada, conta com: com 1 (uma) escola de Educação Infantil e Ensino 
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Fundamental; e com, 01 (um) Colégio oferece Ensino Fundamental e Médio. 

Antes da coleta de dados, os alunos receberam o TCL( Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido) (Apêndice A), que solicitava a colaboração das alunas para 

a realização da pesquisa, explicava os objetivos da pesquisa e solicitava o consentimento da 

pesquisa, explicitando as questões éticas envolvidas. O questionário foi aplicado no mês de 

setembro de 2012, as alunas tinham entre 17 e 18 anos de idade. A turma conta com 19 

alunas, e no dia da aplicação do questionário haviam 17 presentes, onde 14 responderam à 

pesquisa.  

A escolha desta turma para a realização da pesquisa se justifica pelo fato de 

estarem no último ano do curso, e por este motivo, já estudaram todas as disciplinas 

oferecidas. 

Com relação ao Currículo do curso ora pesquisado, este possui as 

disciplinas de Base Nacional Comum, a Parte Diversificada e a de Formação Específica.  

O questionário aplicado continha 09 (nove) questões, sendo 01 (uma) 

questão aberta e 08 (oito) questões mistas – abertas e fechadas (Apêndice B). 
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5 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os dados obtidos a partir das respostas permitiram constatar que a maior 

parte das alunas optou por este curso por gostar de crianças e por influência da família, sendo 

que a vontade de ser docente aparece em segundo lugar. Além disso, infelizmente, entre 

outras respostas, verificou-se que embora estejam no último ano do referido curso, algumas 

afirmam que optaram apenas para “perder a timidez”, “por curiosidade” e porque era “viável”. 

Nesse sentido pode-se verificar que em momento algum, a escolha do curso foi citada por 

motivo de escolha profissional segura e consciente.  

Também a maioria das alunas consideram-se aptas para trabalhar com 

alunos dos Anos Iniciais e com a Educação Infantil. No entanto suas justificativas deixaram 

dúvidas com relação a esta afirmação, tendo em vista que algumas justificaram dizendo que o 

curso é focado nessas modalidades de ensino, que realizam vários estágios durante o curso e 

que as disciplinas oferecem um aprendizado satisfatório. Além dessas respostas, houve uma 

resposta que chamou a atenção, tendo em vista que a aluna respondeu “que sua aptidão se 

deve ao fato de ser uma aluna dedicada, ou seja, ao seu próprio esforço”. Algumas alunas 

ainda relataram que sentem-se parcialmente preparadas, justificando que há falta de interesse 

e preparação dos docentes, e que algumas disciplinas apresentam falhas que prejudicam a 

aprendizagem. Nesse sentido, é possível observar que, embora algumas alunas sintam-se 

preparadas, estas talvez, ainda não estão totalmente aptas para desenvolver uma prática que 

oportunize às crianças a vivência da infância em sua plenitude, sem deixar de lado o processo 

de ensino e aprendizagem.  

Sobre a existência e alguma disciplina ou tópico no currículo que discute 

mídia televisiva e o papel do docente, a maioria das alunas respondeu que sim, existe uma 

disciplina ou tópico no curso que trata do referido assunto. Entretanto, uma parcela 

significativa também respondeu que não existem tais disciplinas ou tópicos, gerando dessa 

forma um conflito de informações. Ainda, infelizmente verificou-se que entre as alunas que 

responderam sim, algumas respostas não faziam correspondência com o que foi perguntado, 

apresentando-se dessa forma, duas hipóteses: 1 – não houve comprometimento com as 

respostas apresentadas; e, 2 – as alunas não possuem um conhecimento satisfatório sobre o 

assunto. Em relação à questão que tratava sobre estarem aptas para trabalhar com conteúdos 

de mídia televisiva com os alunos, onde, surpreendentemente, a maioria respondeu que não se 

considera apta para lidar com tais conteúdos, pois os consideram muito complexos e 

abrangentes. Ainda, entre as que responderam que se consideram aptas, as justificativas se 
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apresentaram de maneira considerada não  adequada, pois não exprimem um real 

conhecimento do assunto.  

Sobre a classificação das emissoras de TV brasileiras, a Rede Globo e a TV 

Escola foram classificadas como excelentes pela maioria das alunas, o SBT foi classificado 

como razoável, ainda as emissoras SBT e a Record foram consideradas boas e a Bandeirantes 

foi a emissora com a pior classificação, sendo escolhida pela maioria como ruim. Estas 

respostas não surpreenderam, tendo em vista que estas são opções da maioria dos brasileiros, 

como é de conhecimento de todos.  

Além da escolha das emissoras, também citaram em ordem de prioridade 

seus programas de TV favoritos, onde como primeira prioridade surgem jornais e novelas 

com maior percentual das escolhas. Surpreendentemente uma pessoa respondeu que assiste o 

desenho animado Pica Pau como primeira prioridade, por falta de opção. Entre os programas 

de segunda prioridade, as novelas e os filmes aparecem em primeiro lugar e segundo lugar 

respectivamente, e em uma das últimas colocações, é citado o programa o Universo da TV 

Escola. Entre os programas com terceira prioridade, jornais e filmes surgem em primeiro e 

segundo lugar respectivamente, onde também em uma das últimas colocações, é citado o 

programa o Universo da TV Escola. As justificativas são as mais variadas, como: informação, 

lazer, interatividade, diversão, passa tempo, interessante, por gostar do tema, aquisição de 

conhecimento, entre outras.  

Diante do exposto, verificou-se que entre as emissoras consideradas 

excelentes, estão a Rede Globo e a TV escola, porém, os programas da TV Escola são citados 

apenas duas vezes, e em ultima classificação na ordem de prioridades de programas favoritos. 

Além disso, algumas justificativas simplesmente não se aplicam a alguns programas 

apontados, como por exemplo, assistir um desenho animado por falta de opção. Nesse sentido, 

evidencia-se que possivelmente estas alunas não estão tendo uma preparação adequada para 

trabalhar com a mídia televisiva em sala de aula, tendo em vista que várias apresentaram 

claramente falta de conhecimento ou de interesse por programas que possam trazer elementos 

importantes de análise, tanto pessoal quanto profissional. Não pretende-se afirmar aqui que 

não podemos assistir vários tipos de programas, o pretende-se é demonstrar que talvez não 

existam profissionais preparados adequadamente para desenvolver um trabalho realmente 

satisfatório através do uso da mídia televisiva em sala de aula. 

A maioria das alunas também afirmou que acreditam que os programas 

podem contribuir na formação das crianças dos Anos Iniciais e da Educação Infantil, 

entretanto, suas justificativas mais uma vez deixaram arestas, tendo em vista que um 
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percentual significativo atribuiu a contribuição desses programas na formação das crianças 

apenas pelo fato de que as crianças são influenciáveis. Demonstrando, dessa forma, mais uma 

vez, a falta de preparo de algumas alunas para desenvolverem um trabalho com conteúdos que 

utilizem a mídia televisiva como recurso no processo de ensino e aprendizagem. Deve-se 

levar em consideração que também, várias alunas apresentaram justificativas coerentes com a 

proposta do trabalho com o uso dessas mídias. Esse contexto, mais uma vez coloca em pauta a 

questão: será que é uma falha do curso ou falta de comprometimento das discentes? Para obter 

esta resposta faz-se necessária uma pesquisa mais aprofundada.  

Por fim, sobre o desejo de realizar algum curso que pudesse prepará-las 

melhor para a utilização da TV em sala de aula como recurso alternativo, a maioria das alunas 

demonstraram interesse em realizar tais tipos de curso, pois melhoraria a aprendizagem e 

trata-se de um recurso que atrai o interesse dos alunos. Algumas apesar de apresentarem 

interesse, demonstraram que não compreendem exatamente sobre o que exatamente tal curso 

trataria, isto demonstra-se a partir de uma justificativa como “é importante abordar assuntos 

que abrangem o mundo inteiro”, ficando evidente que a aluna possivelmente acredita que tal 

curso é simplesmente para assistir TV. Por fim, também uma parcela significativa das alunas 

responderam que não tem interesse em tais cursos. 

 

Quadro 1 - O que o motivou a fazer este curso? 

 Quantidade Percentual 

Gostar de crianças 5 22,73% 

Família 5 22,73% 

Curso muito bom 2 9,10% 

Vontade de ser docente 3 13,64% 

Vontade própria 1 4,54% 

Para perder a timidez 1 4,54% 

Mercado de trabalho 2 9,10% 

Curiosidade 1 4,54% 

Por ser um curso exemplar 1 4,54% 

Por que era viável 1 4,54% 

TOTAL 22 100% 

 

O quadro 1 mostra os dados reagrupados de acordo com a frequência de 

respostas apresentadas ao que se refere à motivação pela escolha do referido curso. Em ordem 

decrescente, verificou-se que 22,73% das entrevistadas atribuiu a motivação pelo fato de 

gostarem de crianças, o mesmo percentual foi verificado com relação à motivação por 
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influência da família. A vontade de ser docente aparece em segundo lugar como motivo para a 

escolha do curso, com 13,64% das respostas. Em terceiro lugar, verificou-se que algumas 

escolheram o curso por considerarem este muito bom e por que abre portas para o mercado de 

trabalho, ambas as respostas com 9,10% cada. Com 4,54% cada resposta, notou-se uma 

variação nos motivos para a escolha do curso, sendo elas: por vontade própria, para perder a 

timidez, por curiosidade, por considerar este um curso exemplar e porque era viável. 

 

Quadro 2 - Você acredita que seu curso está preparando-o para atuar como docente nos Anos 

Iniciais e na Educação Infantil? Totalmente/Parcialmente – Justifique. 

 Quantidade  Percentual 

Totalmente 11 78,58 

Parcialmente 3 21,42 

TOTAL 14 100% 

 

Quadro 2.1 – Justificativas 

  Qde. % 

 

 

TOTALMENTE 

Enfoca os Anos Iniciais e a Ed. Infantil 5 35,72% 

Por conta dos estágios 3 21,44% 

Por esforço próprio 1 7,14% 

Não justificou 1 7,14% 

As disciplinas proporcionam ótimo 

aprendizado 

1 7,14% 

 

PARCIALMENTE 

Por falta de professores interessados 1 7,14% 

Por falta de preparo dos professores 1 7,14% 

Há falhas na aprendizagem de algumas 

disciplinas 

1 7,14% 

TOTAL  14 100% 

 

O quadro 2  mostra os dados reagrupados de acordo com a frequência de 

respostas apresentadas ao que se refere a acreditar que o curso está preparando-o para atuar 

como docente nos Anos Iniciais e na Educação Infantil. A questão pedia que assinalassem as 

opções totalmente ou parcialmente, onde pode-se verificar que a maioria acredita totalmente 

que o curso lhes prepara adequadamente para atuar como docente. O quadro 4.2 expõe  as 

justificativas e em ordem decrescente, verificou-se que 35,72% das entrevistadas responderam 

que o curso as prepara totalmente para atuarem como docentes, e justificaram dizendo que o 

motivo é o fato de enfocar o ensino nos Anos Iniciais e na Educação Infantil. A segunda 
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resposta com maior frequência, também responde que o curso prepara totalmente, e 21,44% 

das entrevistadas atribuíram o fato de realizarem vários estágios durante o curso. Ainda 3 

respostas também consideraram que o curso as prepara totalmente, sendo que uma pessoa 

justificou afirmando que sua preparação se deve ao seu próprio esforço, outra pessoa 

justificou relatando que as disciplinas proporcionam um ótimo aprendizado, e a terceira 

pessoa não justificou sua resposta, cada uma dessas respostas correspondem a 7,14% do total 

de respostas. Por último, obteve-se três respostas que consideraram que o curso as prepara 

parcialmente pra atuarem como docentes nas referidas modalidades de ensino, entre as 

justificativas apresentadas verificou-se que há falta de interesse por parte dos professores, 

falta de preparo por parte dos mesmos e que algumas disciplinas apresentam falhas na 

aprendizagem. 

 

Quadro 3 – Em sua opinião, o currículo de seu curso é completo ou falta algo? (Se sua 

resposta for não, justifique). 

 Quantidade Percentual 

Sim 12 85,72% 

Não 2 14,28% 

TOTAL 14 100% 

 

Pode-se verificar que a maioria das entrevistadas acredita que o currículo de 

seu curso é completo, ou seja, 85,72%, entretanto, poucas justificaram, e entre as justificativas 

encontramos as seguintes respostas: Porque proporciona um boa base nessa área de 

trabalho; porque acho que o curso está adequado aos anos iniciais. Entre as que 

responderam não, o índice é de 14,28%. Houve uma resposta em particular onde acredita-se 

que uma das alunas confundiu-se em sua resposta: não, eu acho que está completo, não falta 

nada, isto nos leva a compreender que houve falta de entendimento da aluna com relação à 

pergunta. A outra pessoa que respondeu não justificou dizendo que falta muitas matérias e 

aprofundamento nas disciplinas. Embora a maioria tenha considerado que não falta nada no 

currículo do curso, é possivel observar que elas não tem um entendimento profundo sobre o 

seu currículo, tendo em vista que a maioria não justificou, e entre as que justificaram, suas 

respostas ficaram vagas e até sem sentido. 
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Quadro 4 - Tem alguma disciplina do currículo ou tópico que discute mídia televisiva e o 

papel do professor? 

 Quantidade Percentual 

Sim  10 71,42% 

Não 3 21,43% 

*N.R.  1 7,15% 

TOTAL 14 100% 

*N.R.: não respondeu. 

 

Quadro 4.1 – Considera o tema importante? 

 Justificativa Quantidade Percentual 

 

 

 

Sim 

Importante divulgar e conhecer o papel 

do professor. 

5 35,72% 

*N.J. 5 35,72% 

Porque vivemos rodeados de informações 

todos os dias. 

1 7,14% 

É algo interessante e importante para o 

meio educacional 

1 7,14% 

Não *N.J. 1 7,14% 

**N.R. Porque os professores não tem o respeito 

que merecem, e não são valorizados 

como deveriam. 

1 7,14% 

TOTAL 14 100% 

*N.J. Não Justificou; **N.R. Não Respondeu. 

 

O quadro 4 mostra a partir das respostas das alunas apresentadas quando 

pergunta-se se há alguma disciplina do currículo ou tópico que discute mídia televisiva e o 

papel do professor. Entre as respostas apresentadas foi possível verificar que 71,42% das 

entrevistadas afirmou que sim, entretanto, 21,43% responderam que não e 7,15% não 

responderam.  

O quadro 4.1 demonstra que 35,72% consideram este um tema importante, 

pelo fato de que “é preciso divulgar o trabalho do professor”. Ainda, 35,72% responderam 

apenas que sim, porém, não justificaram sua escolha. E com 7,15% cada resposta, obteve-se a 

afirmativa sim, onde justificaram dizendo que é porque vivemos rodeados de informações 
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todos os dias e por ser algo interessante para o meio educacional. Uma pessoa respondeu que 

não considera este um tema importante, porém, não justificou sua resposta, esta representa 

7,15% do total de entrevistados. Por último, uma pessoa não respondeu nem sim nem não 

sobre considerar este um tema importante, mas justificou dizendo que os professores não tem 

o respeito que merecem, e não são valorizados como deveriam, correspondendo esta a 7,15% 

do entrevistados. 

 

Quadro 5 - Você se considera apto (a) para lidar com os conteúdos da mídia televisiva e 

discuti-los em sala de aula com seus alunos? 

 Justificativa Quantidade % 

 

Não 

 

Porque existem temas muito complexos e 

abrangentes 

5  

50 

 *N.J. 2 

 

 

 

Sim 

Por conta própria, pois o assunto é pouco 

abordado no curso e precisa saber mais sobre o 

conteúdo. 

4  

 

 

50 Os professores mostram como lidar com o tema 

em sala de aula 

1 

Os conteúdos são melhores de lidar apesar de 

complexos. É fácil de aplicar 

1 

Porque é um recurso muito utilizado atualmente 1 

TOTAL 14 100% 

   *N.J.: Não Justificou 

 

Entre as respostas foi possível observar que 50% responderam que não se 

consideram aptas para lidar com tais conteúdos, pois existem temas muito complexos e 

abrangentes. Também da mesma forma, 50% das alunas pesquisadas responderam que se sim, 

se consideram aptas para trabalhar com os conteúdos de mídia televisiva e discuti-los com 

seus alunos, entre as justificativas, relataram que os professores mostram como lidar com o 

tema em sala de aula, entretanto, esta é uma resposta contraditória, tendo em vista que na 

grade curricular do curso não há uma disciplina específica sobre o uso de mídias; apesar de 

complexos, os conteúdos são melhores de lidar e fáceis de aplicar, esta é uma resposta que 

ficou um tanto vaga, tendo em vista que a aluna utiliza o termo “fáceis”, demonstrando que 

não possui conhecimento sobre as implicações acerca do uso da mídia televisiva em sala de 
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aula, ou seja, ao que parece, para esta aluna, basta simplesmente ligar a TV para os alunos em 

sala de aula; e, porque é um recurso muito utilizado atualmente, esta também é uma resposta 

que deixa margem para dúvidas acerca do conhecimento desta aluna, tendo em vista que não é 

possível verificar que esta se refere ao uso da mídia televisiva a partir da perspectiva da 

pedagogia dos meios onde o objetivo é oferecer pautas para uma análise crítica dos meios de 

comunicação de massas audiovisuais, ou a partir da pedagogia com os meios terá como 

objetivo incorporar da maneira adequada todos aqueles meios, técnicas e recursos que sirvam 

para potencializar a aprendizagem, entre eles, os próprios meios de massas audiovisuais. 

 

Quadro 6 – Qual sua opinião acerca da programação televisiva das maiores emissoras de TV 

do Brasil? Assinale. 

EMIS
1
. EXC

2
. % RAZ

3
. % BOA % RUIM % 

Rede Globo 5 38,46 4 19,05 4 23,53 1 9,09 

TV Escola 5 38,46       

Record 2 15,38 5 23,80 5 29,41 2 18,1

8 

Futura e/ou 

Cultura 

1 7,7       

SBT   7 33,33 5 29,41 2 18,1

8 

Bandeirantes   4 19,05 3 17,65 6 54,5

5 

Rede TV   1 4,77     

TOTAL 13 100 21 100 17 100 11 100 

1 
EMIS: Emissora; 

2 
EXC: Excelente; 

3 
RAZ: Razoável. 

 

O quadro 6 mostra a opinião das alunas acerca da programação televisiva 

das maiores emissoras de TV do Brasil, ainda pediu-se que classificassem suas respostas em: 

excelente, razoável, boa e ruim.  

Entre as emissoras consideradas excelentes pelas entrevistadas, a Rede 

Globo e a TV Escola aparecem em primeiro lugar, cada uma com 38,46% das respostas, 

seguidas pela Record, que vem com 15,38% das escolhas, o Canal Futura e ou/Cultura 

aparece em terceira colocação, com 7,7%.  

Entre as emissoras consideradas razoáveis pelas entrevistadas, o SBT 
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aparece em primeiro lugar, com 33,33% das escolhas, em seguida vem a Record, com 

23,80%, Rede Globo e Bandeirantes, vem em terceira colocação, cada uma com 19,05% das 

escolhas, e, em quarta colocação é citada a Rede TV, com 4,77%.  

Entre as emissoras consideradas boas, apareceram em primeira colocação o 

SBT e a Record, cada uma com 29,41% das escolhas, seguidas pela Rede Globo, com 23,53% 

e pela Bandeirantes com 17,65%.  

Entre as emissoras consideradas ruins pelas entrevistadas, em primeiro lugar 

vem a Bandeirantes com 54,55% das escolhas, seguida pelas emissoras SBT e Record, cada 

uma com 18,18% e em última opção, vem a Rede Globo, com 9,09%. 

 

Quadro 7 - Cite (três) programas que você mais aprecia na TV em ordem de prioridade. 

Justifique. 

Programa Quantidade Percentual 

Jornal 11 22,89% 

Novela 9 18,76% 

Filmes 5 10,37% 

Fantástico 2 4,16% 

Melhor do Brasil 2 4,16% 

O Universo 2 4,16% 

A Fazenda 1 2,09% 

Casos de Família 1 2,09% 

De onde vem (Cultura) 1 2,09% 

Domingão do Faustão 1 2,09% 

Futebol 1 2,09% 

Friends 1 2,09% 

Leia o Livro (Futura) 1 2,09% 

Minisséries 1 2,09% 

Mundo da leitura 1 2,09% 

Mundo Futura 1 2,09% 

Pica pau 1 2,09% 

Programa do Jô 1 2,09% 

Tudo a ver 1 2,09% 

Um maluco no pedaço 1 2,09% 

*N.R. 3 6,24% 

TOTAL 48 100% 

* N.R.: Não Respondeu. ** Foram 14 respostas, porém, uma pessoa apontou três programas diferentes na 1ª, 2ª e 

3ª prioridade. 

Entre os programas escolhidos pode-se observar que os programas de 

telejornal são os mais apreciados pelas entrevistadas com 22,89% das respostas, em seguida 

vem as novelas com 18,76% das opções. Entre as justificativas para o programa de TV Jornal, 

obteve-se as seguintes respostas: por gostar de saber o que acontece no mundo e porque 
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considera importante estar informado, para saber as noticias e porque possibilita adquirir 

conhecimento.. Ao que se refere à opção de programa Novelas, justificaram dizendo que é um 

horário de lazer, e porque é interativo, é um passa tempo. Em terceiro lugar, entre as opções 

estão os filmes com 10,37% das opções, seguido pelo programa Fantástico da Rede Globo 

(4,16)%, O melhor do Brasil da Record (4,16%) e O Universo da TV Escola (4,16%), esses 

três programas juntos representam 12,48% das opções citadas. Sobre o programa Fantástico, 

justificaram dizendo que é porque se trata de um programa que mostra coisas cotidianas e traz 

informação, para o programa Melhor do Brasil, diversão foi a justificativa e para os filmes 

descontração foi a justificativa apresentada. Para o programa O Universo, assiste apenas por 

gostar do tema. Também foram citados mais 14 programas, que juntos representam 29,26% 

das opções relatadas. Três pessoas não responderam. 

 

Quadro 8 - você considera que os programas podem contribuir na formação das crianças dos 

Anos Iniciais e Educação Infantil? Sim/Não - Justifique 

 Justificativas Frequência Percentual 

Sim N.J. 3  

 

 

 

92,86 

Sim Alguns oferecem conhecimento e ótimas 

informações 

3 

Sim Influenciam as crianças 3 

Sim Há programas que ajudam a compreender melhor 

o tema abordado e contribuem para o 

desenvolvimento 

2 

Sim  Existem vários programas educativos 1 

Sim Alguns programas tem um bom conteúdo. 1 

Não Maioria dos programas de TV são ruins 1 7,14% 

TOTAL 14 100% 

 

Entre as respostas apresentadas, 92,86% responderam que sim. Entre as 

justificativas apresentadas, relataram que “alguns programas oferecem conhecimento e ótimas 

informações”, “porque influenciam as crianças”, “há programas que ajudam a compreender 

melhor o tema abordado e contribuem para o desenvolvimento”, e “que existem vários 

programas educativos e alguns tem um bom conteúdo”. Por último, uma pessoa respondeu 

não, justificando que a maioria dos programas de TV são ruins. Pode-se concluir que falta 

clareza aos sujeitos da pesquisa, tendo em vista que utilizam-se dos termos informação e 
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conhecimento de maneira que podemos considerar inadequada, pois informação todos os 

programas trazes, entretanto, se estas informações não forem interpretadas, analisadas 

criticamente não se tornarão conhecimento. 

 

QUADRO 9 - Você gostaria de fazer um curso que pudesse discutir e propor alternativas para 

o uso e análise da TV em sala de aula? Sim/Não -  Justifique. 

 Justificativas Quantidade Percentual 

Sim Melhoraria a aprendizagem 2  

 

 

 

 

 

78,56 

Sim Atrai o interesse do aluno, amplia seus 

conhecimentos 

2 

Sim  É importante abordar assuntos que abrangem o 

mundo inteiro 

1 

Sim É um recurso alternativo em sala de aula 1 

Sim Para poder lidar com discussões em sala de aula 1 

Sim Para conhecer melhor esse assunto 1 

Sim Porque é um tema complexo e faz parte do dia a 

dia das pessoas 

1 

Sim Porque é um tema importante 1 

Sim N.J. 1 

Não N.J. 2 21,44 

Não Por falta de interesse 1 

TOTAL 14 100% 

 

Entre as respostas apresentadas, 21,44% responderam que não, e a 

justificativa apresentada foi “falta de interesse”. Entretanto, dos 14 sujeitos, 12 disseram que 

sim. Isso demonstra que as entrevistadas percebem a necessidade  de tal conteúdo, mesmo não 

tendo muita clareza do que seria trabalhado. É neste contexto, que verificamos a necessidade 

de saber reconhecer a diferença entre a pedagogia dos meios e a pedagogia com os meios, já 

citados anteriormente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A televisão não é apenas uma ferramenta de transmissão de sons e imagens, 

ela faz parte do cotidiano das pessoas e quando transmite seu conteúdo, este geralmente tem 

como referência a realidade das pessoas, interferindo dessa maneira na formação de opiniões, 

na concepção de mundo tanto de adultos quanto de crianças, nesse sentido, é possível 

compreender que a televisão faz parte da formação da cultura das pessoas.  

Diante do exposto, observou-se que a temática televisão e escola tem sido 

tema de interesse e discussão entre vários pesquisadores, não referindo-se apenas à educação 

formal, mas ao processo em que se envolve e onde são formadas novas gerações. Podemos 

dizer que a televisão está entre as invenções que teve um dos maiores números de críticas e 

elogios. Tornou-se acessível a maior parte da população, transformou-se em uma forma de 

companhia para muitos, de diversão, de informação e de formação, influenciando dessa forma 

diretamente a educação. Nesse sentido, 

 

Acreditamos que no campo emergente de inter-relação entre os processos de 

comunicação e educação, já existem alguns pontos de referência que são importantes 

destacar e que podemos assim resumir: à formação de educadores sintonizados com 

as novas linguagens presentes nas mídias deve corresponder a formação de 

comunicadores mais sintonizados com as funções educacionais das mídias e sua 

responsabilidade social. Da mesma forma que o espaço escolar necessita deixar 

entrar as mídias, é imprescindível que os espaços comunicacionais ou midiáticos 

voltem-se mais para objetivos realmente educativos, tentando escapar à lógica 

mercantil. A formação de comunicadores e educadores é condição sine qua non para 

que isto ocorra, embora infelizmente esteja longe de ser condição suficiente. 

(BELLONI, 2001, p. 11). 

 

Dessa forma, compreende-se que a utilização da televisão não pode ser 

negligenciada pela comunidade educativa e pela sociedade como um todo. É nesse contexto 

que atribui-se a importância de alguns cuidados por parte dos educadores ao inserirem a 

utilização da televisão em sua pauta educativa, para que dessa forma o processo de ensino e 

aprendizagem sejam viabilizados positivamente. Por este motivo, de acordo com Lopez 

(2002) é imprescindível colocar a mídia como objeto de estudo e análise nos currículos 

escolares. Se a televisão é um meio de tanta influência sobre nossas vidas, que preenche 

várias horas diárias de crianças e adultos seria um absurdo se a educação institucionalizada, a 

escola, não tomasse medidas a seu respeito sistematicamente. 

As análises dos dados coletados demonstram que as alunas do curso de 

formação de docentes do quarto ano possuem uma visão ingênua da mídia televisiva, tendo 

em vista que a maioria das respostas demonstram que TV é vista simplesmente como uma 
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ferramenta ou veículo de entretenimento, não sendo pautada nas discussões do curso. 

As respostas em relação ao se sentirem aptas, bem como a motivação para 

realização de um curso que trata do objeto em questão deixa algumas reflexões: 

Primeiramente, é preciso entender que o perfil deste grupo (17 – 18 anos de idade) que vê a 

televisão como artefato de lazer. Entretanto, não se sentem aptas para discutir tais questões, o 

que remete à necessidade de melhor formação no campo. 

Se compararmos as respostas com o currículo, vemos que este objetivo não 

possui lugar enquanto disciplina, como elemento de discussão ou, como conteúdo. Nesse 

sentido, é possível afirmar que antes de trabalhar com mídias televisivas ou outros tipos de 

mídias em sala de aula, as (os) futuras (os) docentes precisam distinguir o que significa 

“pedagogia dos meios e pedagogia com os meios”, tendo em vista que os meios audiovisuais 

são tanto um meio ou recurso que os professores podem utilizar em sala de aula como uma 

realidade comunicativa na qual os alunos vivem submersos em todos os momentos fora da 

sala de aula. Mas, para que seja possível desenvolver plenamente um trabalho em sala de aula 

que envolva o uso de mídias, é preciso que os docentes saibam diferenciar informação e 

conhecimento, no intuito de não restringir a escola à mera repasse de informações.  

Compreende-se, portanto, a importância da atuação do docente e as 

respectivas competências em relação à mobilização e emprego das mídias, subsidiado por 

teorias educacionais que lhe permitam compreender a mída na sua plenitude na atual 

sociedade em que vivemos. Esta não é apenas um artefato de lazer, mas um grande aparato da 

nossa cultura que contribui para a formação da subjetividade de crianças e adolescentes.  
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APÊNDICE A 

Termo de consentimento livre esclarecido 

 

 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

Titulo da Pesquisa: Mídia Televisiva –  Formação de Docentes. 

 

  

Venho por meio desta solicitar sua colaboração para realizar um estudo sobre Mídia televisiva 

– Formação de Docentes, trata-se de uma pesquisa em nível de Graduação, vinculada ao Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. 

  

O objetivo deste estudo é investigar como a midia esta presente no processo de formação dos 

futuros educadores, para que futuramente possam utilizar em sua pratica pedagogica esse recurso. 

 

             Para tanto, solicito que V. Sa. conceda entrevista para subsidiar o presente estudo, bem como 

outras informações que se fizerem necessárias durante o estudo. 

 

Fica claro que os informantes podem a qualquer momento retirar seu consentimento e deixar 

de participar do estudo alvo da pesquisa e ciente de que o trabalho realizado torna-se informação 

confidencial guardada por força de sigilo, sendo que a divulgação dos resultados para fins científicos, 

como revista, congressos e uso da imagem terão a identidade dos sujeitos preservados. 

 

Eu,__________________________________________________________________

____, após  ter lido e entendido as informações e esclarecido após explicação completa e 

pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, benefícios previstos, 

potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar , CONCORDO VOLUNTARIAMENTE 

em participar do presente estudo. 

 

De acordo. 

 

________________________________________________________                             Data: 
____/____/______ 
                                   Assinatura do(a) discente 
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                 RG:__________________________________________                          

CPF:_____________________________________ 

 

 

 

Eu, Fernanda Cristina Nunes, declaro que forneci todas as informações referentes ao estudo. 

 

________________________________________________              Data: 

____/____/______ 
                              Assinatura (do pesquisador ou responsável)  

 

 

 

 

Equipe: 

Fernanda Cristina Nunes. 

Rua Eliseu Cilião, 292 

Conj. Pedro Gonçalves da Luz. 

Faxinal– Pr. CEP: 86840 – 000. 

Tel: (043) 3461 – 2277. 

Diene Eire de Mello Bortotti de Oliveira (Professor 

Orientador). 

Rua Maestro Andréa Nuzzi, 115 – Jardim Itatiaia 

Londrina – Pr – Cep: 86047-170             

 Tel: (43) 3343-2840/ 3371-4338 

 

                       

Qualquer dúvida ou maiores esclarecimentos procurar um dos membros da equipe na 

Universidade Estadual de Londrina 

 

         

 

                                      Londrina, 27 de agosto de 2012. 
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APÊNDICE B 

Questionário da pesquisa 

 

Nome completo 

(opcional)________________________________________________________________ 

Idade: ________________ 

Série: _________________ 

 

1. O que o motivou fazer esse curso? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.  Você acredita que seu curso está preparando-o para atuar como docente nos Anos Iniciais e 

na Educação Infantil? 

(  ) totalmente  (  ) parcialmente     

Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Em sua opinião, o currículo de seu curso é completo ou falta algo? (Se a sua resposta for 

não, justifique).               (   ) sim   (   ) não   

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Tem alguma disciplina do currículo ou tópico que discute mídia televisiva e o papel do 

professor? 

(   )  sim   (   ) não 

Você considera este tema importante?  (   )  sim   (   ) não 

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. você se considera apto(a) para lidar com os conteúdos da mídia televisiva e discuti-los em 

sala de aula com seus alunos?         (   ) sim   (   ) não   

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Qual sua opinião acerca da programação televisiva das maiores emissoras de tv do Brasil? 

Assinale 

EMISSORA Excelente Razoável Boa Ruim 

Rede globo     

SBT     

Record     

Bandeirantes     
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Qual outra?     

 

7. Cite (três) programas que você mais aprecia na TV em ordem de prioridade? Justifique 

 

1º  

 

2º  

 

3º  

 

 

8. Você considera que os programas podem contribuir na formação das crianças dos Anos 

Iniciais e Educação Infantil?         (   ) sim   (   ) não   

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Você gostaria de fazer um curso que pudesse discutir e propor alternativas para o uso e 

análise da TV em sala de aula?          (   ) sim   (   ) não   

Justifique:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Matriz Curricular do Curso de Formação de Docentes 2007 

 


