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RESUMO 
 
 

Considerando a TV Aberta como um meio de comunicação de massa, mais presente 
nos lares brasileiros e, consequentemente, no cotidiano das crianças, tecemos 
algumas reflexões acerca de assuntos que estão conectados na relação professor e 
conteúdos veiculados pela TV Aberta, uma vez que objetivamos analisar na escola 
de Anos Iniciais como a programação da televisão aberta é utilizada pelo professor 
como recurso para a construção e a formação de criticidade no aluno. Trata-se de 
uma pesquisa descritiva, com delineamento de levantamento qualitativo, cujos 
procedimentos metodológicos foram o uso do instrumento questionário, contendo 
oito perguntas formuladas para respostas discursivas aos professores, sendo que 
estas envolvem alguns dos temas abordados no decorrer deste estudo, como: a 
educação para a emancipação, a presença da TV Aberta na sociedade, as possíveis 
construções de conhecimento científico a partir da programação da TV Aberta para a 
sala de aula, e o professor mediador na formação continuada, incluindo ainda o 
contexto histórico da TV Aberta no Brasil. A análise dessa coleta pautou-se na 
abordagem interpretativa. Sua aplicação foi realizada em duas escolas municipais da 
Rede Pública de Ensino: uma na cidade de Londrina e outra pertencente a cidade 
vizinha Cambé. A partir disto, como fundamentação teórica pautamo-nos em Adorno 
(1995), Citelli (2000), Maciel (2002), Orozco Gómez (1997) e Penteado (2000), que 
nos auxiliaram a discutir e refletir a respeito de quão vantajoso o trabalho com os 
conteúdos veiculados pela TV Aberta pode se tornar no desenvolvimento da 
criticidade, e como de fato os professores da Rede Pública encaram esta 
perspectiva de trabalho crítico. 
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ABSTRACT 
 
Considering the Open TV as a medium of mass communication, more present in 
Brazilian households and hence the daily lives of children brings forth some 
reflections on issues that are connected in the teacher and content carried by Open 
TV, since we aimed to assess in the first years of school as programming from 
broadcast television is used by the teacher as a resource for the construction and 
training of criticality in students . This is a descriptive study with a qualitative survey 
design , whose methodological procedures were the use of the questionnaire 
instrument, containing eight questions to teachers discursive answers , and these 
involve some of the topics covered in the course of this study , such as: education for 
emancipation , the presence of Open TV in society , the possible constructions of 
scientific knowledge from the Open TV schedule for the classroom , and facilitator in 
continuing education , further including the historical context of the Open TV in 
Brazil.The analysis of this collection was based on the interpretative approach. His 
application was conducted in two public schools in Public School : one in the city of 
Londrina and another belonging to the neighboring town Cambe . From this, as a 
theoretical foundation we are referring to in Adorno (1995 ) , Citelli (2000 ) , Maciel 
(2002 ) , Gómez Orozco ( 1997) and Penteado ( 2000) , which helped us to discuss 
and reflect on how helpful the work with the content carried by the Open TV can 
become critical in the development of , and how in fact the public school teachers 
face this prospect of critical work . 
 
 
Keywords: Tv Open. Criticality. Teacher. Student. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Diante da sociedade no qual estamos inseridos é notável a presença 

cada vez maior da mídia. Com relação as faixas etárias dos usuários, atentamos 

para a quantidade de crianças que por vezes passam longos períodos em 

companhia apenas desses meios, sem a presença de um adulto crítico para mediar 

e/ou filtrar os conteúdos que são apresentados. 

Com esse intuito, estabelecemos como objetivo analisar na escola 

de Anos Iniciais, como a programação da televisão  -  TV  Aberta - é utilizada pelo 

professor como recurso para a elaboração do conhecimento científico. Assim, 

especificamente trataremos sobre a utilização da programação da TV Aberta para 

contextualizar os conteúdos estudados; propor alternativas da utilização da TV 

Aberta pelos professores na construção do conhecimento científico em sala de aula; 

analisar a importância da formação do professor mediador para a utilização da TV 

como um recurso pedagógico, buscando conhecer como este recurso é utilizado 

atualmente nas salas de aula e a mediação na formação do aluno que será 

orientado quanto às questões que permeiam o mundo publicitário do marketing, 

sendo que, às vezes, o exposto é manipulador e apelativo.  

Sabendo-se que a escola é a responsável pela transmissão da 

cultura elaborada e desenvolvimento de um cidadão crítico e reflexivo, deve-se 

incluir em seu trabalho pedagógico a leitura crítica dos programas,  sendo preciso  

que se ensine às crianças desde os Anos Iniciais a necessidade de se realizar uma 

boa leitura dos programas que são assistidos na TV. Essa leitura é a que irá 

observar a intencionalidade apresentada em cada item, detalhes que aos poucos 

vão se constituindo em modelos de comportamentos e ideologias. Dessa maneira, 

aderimos ao pensamento de Rezende (2009, p. 59) que, “Por ora, fica a indagação: - 

se a leitura não serve para nos ajudar a pensar, para nos revermos e revermos o 

mundo, continuamente, qual a sua função?”  

Para Rezende (2009), o ato de ler não se restringe apenas aos 

livros, jornais e revistas, vai muito além do que apenas leitura das palavras escritas, 

envolve também a leitura em situações que às vezes não há palavras escritas, 

sendo assim, pode-se ocorrer leitura diante de uma obra de arte, filme, fotografia, 

imagens, jornalismo, músicas e dos programas da TV. Conforme fora mencionado 
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anteriormente, a leitura é um exercício que contribui para refletir e pensar, e que por 

meio deste será trabalhado a criticidade de cada sujeito.  

Portanto, é possível realizar leitura em vários aspectos e situações 

que permeiam nosso contexto, sendo esta, a leitura mesmo  onde não há palavras 

que nos remetem a uma porção de informações que precisam ser mediadas. 

Dessa forma, no primeiro capítulo iniciamos apresentando a 

abordagem metodológica em que se desevolve a pesquisa realizada, caracterizando 

o público participante da pesquisa e o instrumento da pesquisa. 

 Já no segundo capítulo, realizamos uma breve contextualição da 

história da TV Aberta no Brasil, abordando desde o início do surgimento do aparelho 

de TV até o momento que a TV Aberta aberta chega ao Brasil e aos poucos ganha 

seu espaço no dia-a-dia das pessoas e se alastra pelos lares brasileiros. 

No terceiro capítulo, ressaltamos a importância da educação para a 

emancipação, esta que discorrerá a necessidade da educação estar preocupada e 

voltada para a formação do cidadão crítico, pois esta é uma forma de ser livre do 

sistema capitalista consumista, que trabalha para a manipulação de vontades e 

necessidades das pessoas. 

Assim, no quarto capítulo apresentamos como a presença da TV 

Aberta está forte na sociedade, e cada vez mais inserida na vida familiar e no 

relacionamento das pessoas, sendo a TV uma grande meio de comunicação e 

entreternimento, ela é capaz de possuir um certo controle social, pois  não exerce 

apenas uma alienação sobre as crianças mas também,vem tomando espaço na 

rotina dos adultos ao tratar assuntos que exigem maturidade de forma infantil. 

Na sequência, no quinto capítulo é exposto algumas possíveis 

construções de conhecimento científico a partir da programação da TV Aberta para a 

sala de aula, onde sugere um repensar na prática pedagógica atual, questiona se de 

fato a escola ensina a pensar, e a não ser indiferente com as situações que muitas 

vezes nos são impostas. 

Logo, no sexto capítulo temos o escrito dos professores que nos 

remete a  uma análise dos dados, ou seja, analisa e apresenta na íntegra as 

respostas dos participantes diante do questionário aplicado, este permeia várias 

questões que estão envolvidas com a utilização dos conteúdos veiculados na TV 

Aberta pelos professores dos anos inciais exibindo assim, como o professor(a) 

encara essa realidade. 



 14 

E por fim, no sétimo capítulo propomos  um novo olhar sobre os 

meios de comunicação a partir da formação continuada para o professor mediador, 

onde a formação continuada irá lapidar e/ou aperfeiçoar a prática docente, exigindo 

uma autoavaliação para a reflexão dessa prática. 

 Portanto, a seguir abordaremos estes capítulos conforme 

mencionados no decorrer deste, de forma que possamos observar a importância e 

contribuição de cada parte para a compreensão e reflexão do objetivo geral da 

pesquisa. 
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2. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

2.1. Metodologia da pesquisa   

 

Indubitavelmente no espaço acadêmico, há grande presença das 

pesquisas, que se originam da vontade de conhecer e são responsáveis por assim  

buscar a realização de um trabalho e prática mais eficiente. Dessa forma, podemos 

definir a “pesquisa como procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (GIL,1991, p.19), ou seja, 

a partir de uma procedimento pensado e organizado de forma que busque 

solucionar ou encontrar os motivos de problemas que atingem o meio social, este  

procedimento denomina-se no campo acadêmico de pesquisa.  

Comumente, para a realização de uma pesquisa é indispensável 

certos cuidados com sua estruturação, sendo assim, “Para se realizar uma pesquisa 

é preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações 

coletadas sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a 

respeito dele” (LÜDKE, 1986, p.1), estes são os passos principais para a elaboração 

de uma pesquisa.  

Ao iniciar um trabalho de pesquisa é essencial a definição da 

abordagem que se irá utilizar, desse modo, neste trabalho optamos pela abordagem 

qualitativa, pautada no instrumento de coleta de dados denominado como 

questionário, estes são considerados auto-aplicados, pois as perguntas já estão 

definidas. Desse modo, as pessoas podem escolher o melhor momento para 

responderem. Trata-se de questões abertas, em que os pesquisados apresentam 

suas próprias respostas, garantindo ainda o anonimato destas. Segundo Gil (2008), 

o questionário pode ser definido como: 

 

a técnica de investigação composta por um conjunto de questões 
que são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações 
sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, interesses, 
expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou 
passado etc. (GIL, 2008, p.121). 

 

 Nesse sentido, por meio da aplicação do questionário temos por finalidade 

conhecer como o professor descreve a sua atuação prática diante de determinado 

assunto, expondo seus conhecimentos e valores acerca deste tema pesquisado. 
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 Sendo também, utilizado o delineamento em pesquisa descritiva e 

interpretativa onde iremos descrever integralmente as respostas dos participantes e 

posteriormente analisá-las de maneira interpretativa, conforme Severino (2000, p.56) 

define que interpretar “[…] é tomar uma posição própria a respeito das idéias 

enunciadas, é superar a estrita mensagem do texto, é ler nas entrelinhas, é forçar o 

autor a um diálogo, é explorar toda a fecundidade das ideias expostas […]”, 

buscando-se assim, contextualizar de fato, as respostas obtidas por meio do 

instrumento da pesquisa.  

Portanto, a pesquisa na área da Educação de acordo com Lüdke 

(1986) apresenta a necessidade da aproximação desta com o dia-a-dia do educador, 

sendo que em qualquer âmbito em que ele atue, a pesquisa torna-se um instrumento 

de enriquecimento do seu trabalho, pois esta contribui para o exercício de reflexão 

de sua prática, para um repensar da prática a partir da teoria e também colaborar 

com algumas alternativas e possibilidades de melhorias. 

 

2.2. Pesquisa realizada  

 

Para que possamos realizar a coleta de dados de forma mais 

abrangente, valorizando a questão da TV aberta, aplicamos o mesmo questionário 

em duas escolas municipais,  sendo uma delas localizada numa cidade de grande 

porte (Londrina – PR) num bairro de classe média-alta, e a outra escola localizada 

numa cidade vizinha de pequeno-médio porte (Cambé-PR),  em que o público 

atendido é diferente da anterior. 

A pesquisa realizada foi divida em duas etapas, sendo que: na 

primeira etapa, foram entregues 12 questionários, composto de 08 perguntas cada, 

para serem respondidos por professores regentes do 1º ao 5º ano das Séries Iniciais 

de em uma escola municipal de Londrina, destes foram devolvidos respondidos 

apenas 05 questionários. Já na segunda etapa, foram entregues 27 questionários, 

composto igualmente de 08 perguntas cada, para serem respondidos por 

professores regentes do 1º ao 5º ano das Séries Iniciais, em uma escola municipal  

da cidade vizinha - Cambé, destes foram devolvidos respondidos apenas 08 

questionários. 

Após a coleta de dados, analisamos as características de cada 

participante referente a sua formação, tempo de serviço, entre outros. Desse modo, 
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mais adiante poderemos verificar se a formação do profissional em educação condiz 

com sua atuação prática conforme respondida no questionário sem identificação. 

Abordaremos assim, como Escola 1 a instituição localizada na cidade de Cambé e 

Escola 2 a insituição pertencente a região da cidade de Londrina, os pesquisados 

por sua vez, para garantir o anonimato cada um será mencionado a partir de um 

determinada letra do alfabeto, como A1, B1 e etc para os participantes da Escola 1 e 

A2, B2 e etc para os participantes da Escola 2. 

Observando o quadro a seguir, podemos destacar algumas 

informações básicas para iniciarmos a análise dos dados obtidos nos questionários, 

sendo estas que, na Escola 1 dos 08 participantes apenas um não possui magistério 

ou Pedagogia, sendo sua formação superior em Letras anglo-portuguesas. Com 

relação ao tempo de serviço, ou seja, à experiência na área da educação notamos 

que 6 participantes possuem de um a cinco anos; de seis a dez anos apenas  01 

participante; e superior a dez anos também somente  01 participante, sendo em sua 

maioria concentrada na categoria menor, enquanto os níveis em que os 

participantes lecionam dentre estes contemplam a todos os níveis dos Anos Iniciais, 

e a quantidade de alunos por sala permanece entre 23 e 29 alunos, sendo que de 

uma das turmas não foi informado. 

Referente à observação realizada no quadro da Escola 2, podemos 

notar que dos 05 participantes, 02 não possuem graduação em Pedagogia, sendo 

uma formação em História e do outro participante em Letras Vernáculas, 

alusivamente ao restante dos participantes 02 possuem graduação em Pedagogia e 

01 apresenta a formação como superior completo, sem mencionar a área da 

formação superior. Referindo-se ao tempo de experiência na área da educação 

verificamos que de um a cinco anos apenas 01; e superior  dez anos de experiência 

na educação 04 participantes, sendo que por sua vez, a Escola 2 possui a maioria 

de seus participantes com o tempo de experiência superior a dez anos, 

diferentemente da Escola 1, que possui apenas um participante com tempo de 

experiência superior a dez anos.  

Entretanto, com relação as turmas da Escola 2, esta  contempla na 

pesquisa um participante de cada nível escolar, e quantidade de alunos por sala 

entre 22 e 30 alunos, sendo semelhante ao da escola anteriormente apresentada. 

 A seguir, quadro caracterizando os participantes da pesquisa da 

Escola 1, pertencente a cidade de Londrina. 
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 Quadro 1 - Caracterização dos participantes (Escola 1)  

Formação Tempo Serviço Série 
lecionada/2013 

Quantidade 
alunos/sala 

A1- Magistério/ 
Graduação em Letras 

6 anos e 6 meses 4º 28 

B1- Superior em 
Letras Anglo-
Portuguesas 

2 anos 2º 23 

C1- Pedagogia 5 anos 1º 28 

D1- Magistério/ normal 
superior/ Pós-
Graduação em Ed. 
Infantil 

7anos em Ed. 
Infantil e 3 anos 
nos Anos Iniciais 

4º 27 

E1- Pedagogia 1 ano  1º 26 

F1- Pedagogia  3 anos  3º 28 

G1- Pedagogia  4 anos 4º   29 

H1- Magistério/ 
cursando Pedagogia 
3ºano 

 3 anos e 9 meses 2º  não 
informado 

Fonte: As autoras. 

 

Abaixo o quadro da Escola 2 que apresentará a caracterização dos 

participantes da pesquisa realizada na escola da cidade de Cambé. 

 

Quadro 2 - Caracterização dos participantes (Escola 2)  

Formação Tempo 
Serviço 

Série 
lecionada/2013 

Quantidade 
alunos/sala 

A2 - História e Pós-
Graduação 

25 anos 1º 22 

B2 - Letras Vernáculas - 
UEL 

13 anos 3º 27 

C2 - Pedagogia 2 anos  4º   30 

D2 - Pedagogia com 
habilitação em Orientação 
Educacional e 
Especialização em 
Trabalho Pedagógico em 
Ed. Infantil 

13 anos  2º  23 

E2 - Superior Completo 14 anos  3º  27 

Fonte: As autoras. 

 

Para a análise dos dados, primeiramente uma retrospectiva histórica 

e uma discussão acerca da TV Aberta se faz necessária para que possamos 

aprofundar na análise das respostas dos participantes de ambas escolas. 
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3 .  TV ABERTA NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO 

 

A televisão teve seu início bem antes de sua chegada no Brasil. Em 

1817, um químico sueco chamado Jacob Berzelius (1779-1848) descobre que as 

propriedades do elemento selênio torna sua condutividade elétrica maior com a luz 

que recebe, assim compreendia-se a possibilidade de transmitir imagens.  

Paul Nipkow (1860-1940) em 1884 deu um passo a mais na criação 

da televisão ao criar um disco com orifícios em espiral que podiam formar uma 

imagem. Após um período, o russo Wladimir Zworykyn com um iconoscópio criou um 

tubo eletrônico com raios catódicos sendo extremamente importante para os 

mecanismos do aparelho televisor. 

As consideradas transmissões de TV vieram acontecer por volta de 

1920, com o inglês John Logie Baird que se pautou na experiência de Nipkow e 

pode transmitir objetos a distância e semblantes de pessoas. Sendo as transmissões 

de TV iniciadas em 1935 oficialmente na Alemanha, estas mesmo durante a Guerra 

Mundial, continuou com as transmissões e em Novembro deste mesmo ano iniciou 

as transmissões na França. Na Rússia foi em 1938 e nos EUA em 1939. 

No Brasil, as transmissões de TV tiveram sua estreia em 18 de 

Setembro de 1950, com duzentos aparelhos na cidade de São Paulo, sendo que, 

neste dia a programação variava desde o humor de Mazzaropi até show musical de 

Hebe Camargo.  

A primeira emissora de TV inaugurada no Brasil foi em São Paulo e 

pertencia ao jornalista Assis Chateaubriand, este possuía seu sistema baseado no 

americano e chamava-se PFR-3, TV Tupi de São Paulo. Segundo Ávila (1982, p.93), 

a TV Tupi além de ser a emissora pioneira no país,  

 

[...] também foi a primeira em gravar vídeo-tape, a transmitir em 
cores em 1956, a realizar uma transmissão direta de futebol, a fazer 
ligação direta entre Rio/São Paulo, a transmitir via satélite e a 
produzir uma novela em cores.  

 

Assim, a TV torna-se meio de disseminação de publicidade, de 

propagandas, de conceitos e modelos americanos, pois a televisão surgiu 

juntamente com várias mudanças que estavam ocorrendo na sociedade brasileira, 

desde comportamentos, consumo, até na própria estrutura física com a construção 
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de edifícios e casas de arquitetura moderna. Este período foi marcado pelo período 

de modernização e, principalmente, pelo governo de J.K. (Juscelino Kubitschek) que 

a partir de então, houve grande crescimento das multinacionais no país. 

Durante os anos de 1950, as vendas de aparelhos televisores 

aumentaram muito, assim cada vez mais gerava grande interesse por parte das 

emissoras. Em 1955, inaugura-se a TV Rio que contou com grandes nomes da mídia 

televisiva como Walter Clark e José Bonifácio de Oliveira Sobrinho conhecido 

também como Boni e logo em 1959, cria-se a TV Excelsior que teve seu importante 

papel de aprimorar o modelo do telejornal contando com vários apresentadores, e 

ainda, cria-se as conhecidas vinhetas. 

Em 1965, surge a TV Globo do Rio de Janeiro e em 1967 a TV 

Bandeirantes, e assim em diante a TV Globo se desenvolve e alcança o lugar de 

líder na audiência. Em 1969, inicia-se a transmissão do Jornal Nacional, sendo que 

neste mesmo ano, acontece a transmissão em tempo real em todo o Brasil do 

primeiro homem a pisar na Lua, fato ocorrido em 20 de Julho de 1969 por Neil Alden 

Armstrong.  

Com o passar dos anos, algumas emissoras estão mais em 

ascensão, e logo nos anos de 1980 a partir da Rede Tupi origina-se duas novas 

emissoras sendo estas a Rede Manchete e o SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) 

dirigido por Sílvio Santos. 1980 torna-se marco pelo fato da TV brasileira ser 

responsável pela maioria da publicidade do país e por se tornar um investimento 

extremamente lucrativo, continuando na liderança de audiência a TV Globo e em 

crescente e notável desenvolvimento o SBT, na segunda posição. 

Com todo esse desenvolvimento algumas modificações na estrutura 

social já começavam a aparecer como Ávila (1982, p.88) explica que “Quanto mais 

televisões iam sendo instaladas em pequenas cidades do interior, mais rapidamente 

se desestruturavam hábitos tão simples como as conversas noturnas nas soleiras 

das portas”. 

A partir de pequenos “hábitos tão simples”, pode-se compreender 

como a sociedade chegou aos hábitos atuais, como por exemplo, no horário das 

novelas para algumas famílias é essencial que estejam com a TV ligada, mesmo que 

seja no momento da refeição. O movimento realizado de busca do passado sendo 

trazido para o presente é essencial para que exista compreensões assim, acerca do 

processo de modificação pela qual a sociedade em pequenos passos vai se 
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alterando e se transformando. Sendo que, há diversos outros fatores que 

influenciam tais mudanças. 

Ressaltamos ainda outro ponto forte, o merchandising, este que 

apresenta produtos e marcas de maneira discreta ou não, para o público nas 

programações, na maioria das vezes em novelas e filmes, instigando sempre ao 

consumo mesmo de produtos que não sejam necessários, mas dentro do contexto e 

forma apresentado acabam por se “tornar necessários”.  

Para Ávila (1982, p.89), com relação a quantidade de anunciantes 

observados “em média, uma novela conta com 12 a 15 anunciantes [...]”  esta 

informação acaba por surpreender pois, muitos telespectadores não percebem como 

um programa de televisão torna-se tão lucrativo a partir da manipulação de 

necessidades e marcas sobre os telespectadores/consumidores, Ávila (1982, p.92) 

ainda recorda um programa infantil de 1980 na emissora SBT que seu sucesso 

repercutiu em vários produtos, 

 

Preparem-se, Bozo vai chegar, com o respeitável know-how de quem 
fatura mais de 150 milhões de dólares por ano (...) junto com Bozo 
vieram camisetas, chaveiros, cadeias de lanchonetes e pizzarias, 
revistas, tudo enfim, que pode ser impulsionado por esse fantástico 
vendedor. 

 

Assim, Ávila (1982) deixa claro a sua crítica com relação ao 

marketing fortemente realizado nos programas, principalmente os programas 

infantis, estes chegam ao ponto central da família - a criança - que muitas vezes não 

possui um senso crítico, tornando-se parte da clientela consumidora em potencial 

dos produtos que são lançados no mercado, estes que por vezes poderá estar 

carregado não só de interesses econômicos, mas, ideológicos também. Dessa 

forma, no próximo capítulo nos deteremos mais a refletir sobre uma educação para a 

liberdade, liberdade esta de pensamento e criticidade.   
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4. A IMPORTÂNCIA DE UMA EDUCAÇÃO PARA A EMANCIPAÇÃO 

 

No decorrer histórico da educação, já há algum tempo discute-se 

sobre a formação de sujeitos críticos e reflexivos, no entanto, é preciso um 

conhecimento acerca do que se pode mudar, e como mudar, assim Adorno (1995, 

p.11) observa que “é preciso elaborar o passado e criticar o presente prejudicado, 

evitando que este perdure e, assim, que aquele se repita”, deste modo esta visão 

torna-se essencial para o início de um trabalho de desenvolvimento e formação de 

uma sociedade consciente por meio de uma reflexão acerca do passado e do 

presente, podendo assim, modificar algumas situações do tempo atual e melhor 

planejar/elaborar o futuro. 

O contexto atual no qual estamos inseridos está a cada dia 

apresentando-se mais como um forte sistema capitalista e consumista em excesso, 

tornando assim, as pessoas dependentes de objetos, de bens materiais, 

aumentando e influenciando cada vez mais a necessidade de “ter”, “comprar”, 

“consumir”. No entanto, este problema está contagiando a sociedade como um todo, 

sendo necessário que a educação, no seu campo de atuação trabalhe com este 

conteúdo desde os anos iniciais da vida escolar, 

 

A educação já não diz respeito meramente à formação da 
consciência de si, ao aperfeiçoamento moral, à conscientização. É 
preciso escapar das armadilhas de um enfoque “subjetivista” da 
subjetividade na sociedade capitalista burguesa (ADORNO, 1959, 
1963,1995, p.16). 

 

Consequentemente, torna-se papel da escola desenvolver uma 

consciência crítica em seus educandos que sejam capazes de reconhecer tais 

“armadilhas” oferecidas no cotidiano, sendo que por vezes essas “armadilhas” estão 

a todo instante dentro das próprias casas por meio do aparelho de TV, incutidos nos 

diversos programas. Adorno (1963,1995, p.76) apresenta concepções acerca da 

função da TV, ao afirmar que  

 

[...] existe uma espécie de função formativa ou deformativa operada 
pela televisão como tal em relação à consciência das pessoas, 
conforme somos levados a supor a partir da enorme quantidade de 
espectadores e da enorme quantidade de tempo gasto vendo e 
ouvindo televisão. 
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Muitas vezes de fato, o alcance da TV pode ser tão abrangente com 

seus programas sem qualidade, que exerça uma função deformativa na consciência 

de seus espectadores, desagregando-se assim valores, crenças e tradições para 

que se a população aceite e faça parte do que é exposto, pois  conforme Adorno 

(1963,1995, p.77), é preciso  que se eduque e ensine o telespectador a ver TV, pois 

“em grande parte das formas em que se apresenta, ela seguramente contribui para 

divulgar ideologias e dirigir de maneira equivocada a consciência dos espectadores.  

Considerando-se que tudo o que se produz para mídia televisiva é 

com metas e objetivos para atingir a determinados públicos, não podemos ocultar 

que tais produções são carregadas de ideologias, quer seja de forma direta ou 

indireta, as ideologias estão presentes para assim, “conquistar” o público 

selecionado. 

Portanto, é gritante a necessidade e urgência de se estabelecer um 

programa educacional que faça esse exercício de ensinar uma leitura crítica de tudo 

o que é ofertado para nosso consumo, desse modo, esta educação  

 

...não deveria consistir apenas em aprender a escolher o que é certo, 
e na apreensão do mesmo por meio de categorias, mas, desde o 
início, este ensino deveria desenvolver as aptidões críticas; ele 
deveria conduzir as pessoas, por exemplo, à capacidade de 
desmascarar ideologias; deveria protegê-las ante identificações 
falsas e problemáticas, protegendo-as sobretudo em face da 
propaganda geral de um mundo que a mera forma de veículos de 
comunicação de massa desta ordem já implica como dado 
(ADORNO, 1963,1995, p.79) 

 

Diante disto, esta educação seria capaz de ensinar a “desmascarar” 

ideologias, sendo primordial seu desenvolvimento desde o primeiro ingresso da 

criança no espaço escolar. Entretanto, torna-se papel da escola difundir no processo 

educacional meios que a TV possa ser potencializadora de criticidade, pois como 

mencionado anteriormente, os programas transmitidos pela TV são carregados de 

ideologias, e de acordo com Adorno (1963,1995, p.80) é definido a concepção de 

“televisão como ideologia” sendo: 

 

...a tentativa de incutir nas pessoas uma falsa consciência e um 
ocultamento da realidade, além de, como se costuma dizer tão bem, 
procurar-se impor às pessoas um conjunto de valores como se 

fossem dogmaticamente positivos [...]. 
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Desta forma, expõe-se bem qual é a visão sobre a utilização da TV 

como disseminadora de ideologias, estabelecendo socialmente valores que nem 

sempre são para o bem comum, posto que, já faz parte de nosso dia-a-dia nos 

depararmos com propagandas e/ou novelas que, apresentam uma forma de vida 

ideal e perfeita, sendo que a grande maioria da população não possui acesso nem 

ao menos a metade do que é apresentado, sem tratar ainda da facilidade de se 

conquistar o que deseja, elaborando-se assim uma visão sobre  a TV como:  

 

...o terrível mundo dos modelos ideais de uma “vida saudável”, dando 
aos homens uma imagem falsa do que seja a vida de verdade, e que 
além disto dando a impressão de que as contradições presentes 
desde os primórdios de nossa sociedade poderiam ser superadas e 
solucionadas no plano das relações inter-humanas, na medida em 
que tudo dependeria das pessoas (ADORNO, 1963,1995, p.84). 
 

 
Supõe ainda que, grandes dificuldades poderiam ser resolvidas por 

meio das relações inter-humanas, que por sua vez, contribuíram para a construção 

de uma visão deformada da realidade, caso o indivíduo não tenha aprendido a 

realizar uma leitura crítica dos programas dos meios de comunicação. Desse modo, 

é vital que a educação forme sujeitos para a emancipação, sendo que, “De um certo 

modo, emancipação significa o mesmo que conscientização, racionalidade” 

(ADORNO, 1967,1995, p.143), sendo esta conscientização o objetivo e desafio que 

educadores de todos os níveis escolares devem buscar alcançar durante as aulas, 

ou seja,  

A afirmação da finalidade emancipatória da educação exige, 
portanto, que se considere o ato educativo como a atividade por meio 
da qual os indivíduos se apropriam das objetivações humanizadoras 
produzidas pelos homens histórica e socialmente, condição para sua 
humanização e consequente emancipação (MARTINS, 2007, p.25). 

 

Logo, a humanização decorrerá do desenvolvimento do ato 

educativo trabalhado, considerando todo o percurso histórico-social na qual fomos 

constituídos, sendo cada indivíduo um sujeito histórico, vai se compondo a 

sociedade com seus valores, comportamentos e modos de vida que por vezes 

buscam a emancipação. Logo mais adiante, no capítulo seguinte apresentaremos a 

forte presença da TV nos lares, como de fato esta educação para a emancipação é 

importante devido à tamanha presença e força que os meios de comunicação 

possuem em nossa atual sociedade. 
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5. TV ABERTA: PRESENÇA FORTE NA SOCIEDADE  

 

Devido à globalização que atingiu todas as classes e eixos sociais, a 

TV é um dos aparelhos mais presentes nos lares brasileiros, sendo este um 

instrumento de grande importância para a sociedade, pois com suas características 

de entretenimento e informação é capaz de envolver todas as faixas etárias. 

No entanto, essas características básicas se remetem a 

comunicação. Sentimos necessidade de nos comunicar, a comunicação é totalmente 

primordial para a existência de relacionamento entre as pessoas, “serve para que as 

pessoas se relacionem entre si, transformando-se mutuamente e a realidade que as 

rodeia” (BORDENAVE, 1985, p.36). Pode-se dizer que só existe sociedade pelo fato 

de existir a comunicação, é por meio desta que as pessoas se comunicam e se 

influenciam entre si, seja por palavras ditas ou não ditas, seja por sentimentos, 

comportamentos, expressões corporais, partilha de experiências, em que se ensina 

e se aprende.  

Com a comunicação essencialmente presente, a TV 

participa/influencia ativamente na comunicação entre as pessoas, podendo ser 

positiva ou negativamente, pois como Campos (2011, p.14) observa: 

 

[...] A imagem da televisão, por exemplo, está disponível a todos, 
independente da classe ou idade. Na TV, tudo é para todos. Não há 
distinção criança/adolescente/adulto/idoso ou indiferenciação quanto 
a seu acesso. É só ligar a televisão.  

 
Assim, a TV mostra-se como útil o tempo todo para todas as idades 

e todas as classes sociais, pois, qualquer momento que se liga a TV ela está 

disponível para transmitir sua programação, sem se preocupar com quem são as 

pessoas que estão do outro lado da tela, ou seja, com seus respectivos 

telespectadores e o que são pertinentes a estes. 

Não é preciso que se distancie a escola da TV, mas ao contrário, é 

preciso que a escola saiba trabalhar com a TV, pois esta pode ser utilizada como 

meio de desenvolvimento da formação do sujeito, ainda complementa Oliveira (2011, 

p. 2505)1 que: 

Não se pode deixar de admitir que a mídia televisiva é um dos meios 
de comunicação “ensinante”.E querendo ou não , apresenta a todas 

                                                 
1 Referência retirada dos Anais – VIII Educere, 2008. 
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as crianças, diariamente, valores, linguagens e formas de agir e 
pensar  

 
A TV apresenta-se assim como sendo um meio de disseminação de 

modismos e cultura, principalmente entre crianças e jovens, que abrange todo o 

mundo, atingindo a todos, podendo também ser relacionada à globalização, esta que 

faz uso da TV muitas vezes para incutir em nossa sociedade suas ideologias. 

Para Kramer (apud Santos, 2002, s/p.), entende-se a globalização 

“como um fenômeno multifacetado, com dimensões econômicas, sociais, políticas, 

culturais, religiosas e jurídicas interligadas de forma complexa, vale examinar que 

consequências tal processo provoca na educação”, desse modo, havendo 

mudanças em todos os setores da sociedade devemos estar atentos ao campo 

educacional, para conhecermos até onde a globalização pode influenciar. 

Penteado (2000) entende que, a televisão assim como a escola 

pode exercer grande controle social, ou seja, pode contribuir para formação de 

pessoas reflexivas, ou por outro viés, torná-las alienadas, isso ocorre, provavelmente 

devido a programação exibida que é: 

  

Pensada e produzida para constituir um dos processos de controle 
social, da mesma que a escola, a TV acaba ultrapassando essa 
possibilidade, por acontecimentos que se dão fora dela, no âmbito de 
sua recepção, a partir de recursos que utiliza (PENTEADO, 2000, 
p.16). 

    

Entendemos assim, que tanto a escola como a TV possuem 

recursos e poder para causar mudanças na sociedade e principalmente nas 

crianças, surgindo a partir daí a grande necessidade de se educar para a mídia, para 

a “indústria cultural”, esta que aos poucos vai penetrando no dia-a-dia e nos valores 

e crenças da população. 

Com a sociedade em constantes transformações, uma de suas 

instituições que vem se modificando a cada dia é a estrutura familiar, em que  as 

mães estão cada vez mais inserindo-se no mercado de trabalho, tanto para 

satisfação profissional, quanto para contribuir nos custos de manutenção e despesas 

da família, sendo necessário abrir mão de passar mais tempos com seus filhos. 

Desse modo, Oliveira (2011, p. 2503) completa ao trazer que “A sociedade atual 

impõe certas regras ao mundo da criança, assim a TV passa a ser não só um 

veículo de comunicação, mas também uma babá, uma companhia para a criança.” 
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Pois, a maior parte do tempo passa em frente a tela recebendo tudo o que lhe é 

oferecido, aprendendo e observando as atitudes, comportamentos, valores, 

responsabilidades. Podendo tornar-se algo de tanto valor dentro do lar que, a própria 

família por vezes sem perceber coloca a TV num lugar de destaque, sendo 

“frequente os adultos estabelecerem castigos ou punições que envolvem a proibição 

de assistir TV, conferindo, com essa atitude, uma supervalorização a esse veículo de 

entretenimento” (CAMPOS, 2011, p.20), cria-se a partir de então uma troca de 

valores entre o ser humano e o aparelho, havendo algumas vezes maior valorização 

do material do que do humano. 

Essas mudanças são sentidas no momento que começa a existir 

uma dependência desses meios de comunicação, quer seja da TV ou internet, 

Ferrés (1996, p. 17-18), destaca que: 

 

[...] ao longo da história nenhuma geração antes da atual havia 
vivido, já dentro do útero, envolta em um ambiente sonoro tão 
intenso e estimulante. Também neste caso o hábito cria a 
necessidade. O homem contemporâneo é incapaz de viver sem 
estimulação sonora. Precisa usar a música ou a televisão como 
fundo sonoro para qualquer atividade. Pesquisas realizadas nos 
Estados Unidos revelam que 85% dos adolescentes são incapazes 
de ler sem fundo musical, sem estimulação sonora. Às vezes, a única 
coisa que é pedida à televisão e ao rádio é que preencham o vazio.  

 
Essa pesquisa apresentada por Ferrés leva-nos a refletir sobre os 

papéis que os aparelhos estão possuindo, este de preencher vazios nas vidas dos 

adolescentes, enquanto estes papéis pertencem a pessoas e não a aparelhos. 

Outra questão relevante trata-se da “adultização” das crianças e 

“infantização” dos adultos, ou seja, a criança que cresce e se desenvolve num 

espaço onde “reina” os programas televisivos, sua conduta e comportamento 

tenderá provavelmente para as características das programações mais assistidas, 

como por exemplo, as novelas. Com relação aos adultos, a mídia televisiva atrai os 

adultos às coisas fáceis, cria-se uma ideia de que sustentar uma família e ter 

responsabilidades seja algo bem simples, passando uma conduta de 

descompromisso para com sua realidade, como Oliveira2 (2011, p.10) observa que 

 

[...] Os sujeitos confundem a realidade com aquilo que é veiculado 
nas programações televisivas. As telenovelas que são assistidas por 

                                                 
2 Refere-se a autora Maria Cândida Pereira Oliveira, 2010. 
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grande parte das camadas populares, abordam diversos problemas 
sociais como: violência, homossexualismo, corrupção, preconceitos, 
aparentando serem problemas de fácil solução.  

 

Logo, criam-se pessoas que não se desenvolvem para elaboração 

de conflitos, de responsabilidades e de reflexão perante problemas pessoais e 

sociais, e também enquanto crianças, dificuldades de compreender e diferenciar o 

mundo imaginativo apresentado pela TV do mundo real. Portanto, na escola o papel 

do professor é de desenvolver a leitura crítica dos alunos diante de situações como 

estas que são apresentadas na TV, sendo que para esse trabalho o professor pode 

envolver várias áreas de conhecimento, bem como o capítulo posterior 
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6. POSSÍVEIS CONSTRUÇÕES DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO A PARTIR DA 

PROGRAMAÇÃO DA TV ABERTA PARA A SALA DE AULA 

  

Perante diversas situações que fazem parte do dia-a-dia de várias 

salas de aula, pode-se perceber que o sistema educacional como está organizado e 

pensado na contemporaneidade não está conseguindo suprir as necessidades que 

são apresentadas a cada dia, ou seja, o trabalho pedagógico deve ser repensado e 

discutido, a prática pedagógica para sua melhoria deve estar sempre acompanhada 

de momentos de reflexão e avaliação. De acordo com Maciel (et.al, 2002, p.06): 

  

É este trabalho pedagógico permeado pela alienação, caracterizada 
pela ausência total da reflexão em torno da prática docente que não 
forma consciência crítica em torno da prática educativa, cujo fim seria 
o de desenvolver a capacidade de discernir, de analisar. Despido de 
criticidade e de autocrítica, o trabalho pedagógico se veste de 
certezas e foge dos temas polêmicos.  

 
Alguns professores acreditam de certo modo que, trabalhar com 

criticidade e polêmica em suas aulas torna-se algo árduo e difícil, que por vezes, 

ainda hoje é visto como aula sem conteúdo, isto é, a própria prática pedagógica não 

busca ser meio de desenvolvimento, formação de criticidade e conscientização. 

Segundo a afirmativa da autora Maciel (et.al, 2002, p.10): 

 

... a linguagem da prática pedagógica, dentro e fora da escola, torna-
se, predominantemente, expressão da sociedade capitalista e se 
dissemina pelo mundo, como diz Marcuse (1979,p.106-107), 
linguagem rito-autoritária, linear e sem contradições, pela qual todos 
se mobilizam. A linguagem, nessa forma, apresenta-se ou revela-se 
de forma acabada, pronta para ser consumida, assumida, e não para 
ser analisada, interpretada ou questionada.  
 

A partir disto, pode-se notar que a linguagem da prática pedagógica 

ocorre de maneira contrária àquela que deveria ser utilizada na busca de formação 

de sujeitos críticos, não só para as escolas, mas, para o bem da sociedade como um 

todo, pois, o que temos vivenciado hoje, são alunos que durante o percurso escolar 

não aprendem de fato o exercício de pensar - refletir, e  

 

Esta prática social se materializa na escola e no processo ensino-
aprendizagem que enfatiza a mera escrita, sem reflexões, que 
valoriza a matemática como fórmula bem aplicada e não como o 
estabelecimento de reflexões, que se preocupa com exercícios e 
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problemas mecânicos, desligados das lutas contemporâneas, manejo 
exaustivo de fórmulas sem contexto e sem significado (MACIEL et.al, 
2002, p.11). 
 

Assim, passamos a nos questionar o que de fato a escola tem 

ensinado e para qual finalidade, se não for para a formação de indivíduo crítico 

reflexivo nesta sociedade em que impera o capitalismo, o consumismo, que 

precisamos conhecer nossos direitos para que não nos prive deste devido ao nosso 

conformismo com o que é imposto.  

Deste modo, é preciso repensar nas possibilidades de construções 

de conhecimento nas salas de aula, em trabalhar conteúdos juntamente com 

situações polêmicas ou não, que são expostas no cotidiano, que fazem parte da 

vivência dos alunos, podendo ser isto realizado a partir de leitura crítica da 

programação da TV Aberta, esta que permanece grande parte do dia depositando 

informações para quem está à sua frente. A prática pedagógica docente necessita 

buscar “[...] identificar um novo método que nos (re)ative a indignação, fazendo com 

que abandonemos o comportamento asséptico de meros espectadores, de meros 

constatadores”( MACIEL et.al, 2002, p.13), sendo preciso aprender para ensinar o 

exercício de leitura crítica de um programa de TV, das relações sociais, ou seja, uma 

leitura crítica do mundo.   

O docente a partir de sua prática em sala de aula, dos conteúdos 

trabalhados e conhecimento da realidade de seus alunos poderá criar alternativas 

diversificadas para abordar assuntos da TV que possuem acesso e discuti-los, ou 

até proporcionar abertura para discussão em sala dos assuntos que causaram 

polêmica durante a semana. O autor Orozco Gómez (1998) apresenta uma das 

possibilidades que existem de trabalho com as crianças sobre os programas da TV 

sendo,  

 

Um dos exercícios que proponho para as crianças é assinalar os 
programas com as cores, marcando primeiro os programas que elas 
vêem. Depois, contam quantos programas vêem por dia, quantas 
horas, segundo o tempo de cada programa. Ou seja, ai estamos 
diante de um exercício de matemática. Depois começa-se a fazer 
uma classificação, os programas de que elas mais gostam, a que 
horas do dia são transmitidos, a tarde, à noite, em qual canal. 
Começa-se, então a ter uma apreciação sociológica da oferta cultural 
da televisão; mostra-se que muitos dos programas que elas vêem 
são programas da noite ou em horários que não são para crianças, 

são para adultos (OROZCO GÓMEZ, 1998, p.82). 
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 O docente deve estar atento e observar como se iniciam as 

discussões e quais são as opiniões, quais conclusões podem resultar, e após, refletir 

sobre todos os aspectos que durante a atividade se sobressaíram. Para realizar-se 

atividades desta maneira durante as aulas, não é preciso escolher apenas 

programas educativos, visto que 

 

... a partir da televisão, qualquer programa que se traga para a 
classe, se discuta com os estudantes e se explicitem suas interações 
com esses programas. E, a partir dai, os professores devem procurar 
saber como são os receptores, como usam a televisão, como se 
apropriam dela. Os alunos podem, assim, aprender algo mais deles 
mesmos e sobre o conteúdo e as ideias que vieram desse processo 
(OROZCO GÓMEZ, 1998, p.81) 

 

O papel do professor diante desses exercícios contribui 

imensamente para a reflexão orientada acerca de muitas coisas e escolhas que os 

próprios alunos antes não percebiam, mas que podem notar por meio destes que 

são de certa forma influenciados por programas e propagandas da TV. Segundo 

Orozco Gómez (1997), é preciso considerar na escola, várias situações que os 

meios de comunicação de massa (MCM) podem oferecer,  

 

É necessário exercer explicitamente uma mediação que oriente a 
aprendizagem dos estudantes fora da aula, que permita 
recontextualizá-Ia, sancioná-la sob diversos critérios éticos e sociais, 
permitindo aproveitar o que de positivo oferecem os MCM, 
capitalizando para a escola a informação e as demais possibilidades 
que esses meios nos trazem (OROZCO GÓMEZ,1997, p.63). 

 

Desta forma, a leitura crítica que o aluno aprender no espaço escolar 

poderá ser desenvolvida em outros espaços, podendo até expandir este 

conhecimento a outras pessoas que estiverem dentro de seu convívio, por isso que, 

o [...] professor tem que ser, em primeiro lugar, provocador de experiências e de 

aprendizagem, para, as quais podem ser muito úteis as novas tecnologias, a 

televisão em particular ”(OROZCO GÓMEZ, 1998, p.81).  

Assim sendo, é essencial que o docente se dedique e não se sinta 

no dever de saber de tudo sempre, muitas vezes, com relação aos meios de 

comunicação de massa os alunos podem conhecer mais do que os professores, mas 

o diferencial está em orientar a leitura que se deve ser feita diante deste, tornando-
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se um exercício tanto para o aluno quanto para o professor, pois, “o profissional 

capaz de refletir sobre seu trabalho antes, durante e após sua ação, terá melhores 

condições para agir e transformar o ensino” (MACIEL et.al, 2002, p.26), sendo esta 

uma maneira de autoavaliação de sua prática.  

Após essa pesquisa fundamentada em estudos e estudiosos da 

área, objetivamos a compreensão do tema central que permeia a discussão acerca 

do utilização da TV aberta como potencializadora de criticidade nos alunos de 

escolas municipais da região, desse modo, a partir deste ponto a pesquisa toma 

forma de investigação sobre a realidade de fato que há a partir da visão dos 

professores dos anos iniciais da rede municipal que participaram da pesquisa por 

meio de questionário.  
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7. ESCRITOS DOS PROFESSORES : UMA ANÁLISE DOS DADOS 

 

Iniciando a análise de dados optamos por apresentar  

individualmente cada resposta dos participantes, para que assim pudéssemos 

analisar  semelhanças e  diferenças, buscando por meio das respostas conhecer um 

pouco como se dá a prática pedagógica dos professores dos Anos Iniciais com 

relação ao uso da TV aberta como potencializadora de criticidade. 

Deste modo, a princípio, a primeira pergunta do questionário refere-

se sobre a importância da utilização de informações veiculadas pela TV aberta para 

contextualizar os conteúdos estudados em sala de aula, sendo que diante disso a 

maioria das respostas obtidas concordavam com a importância desta, desde que 

este conteúdo fosse bem selecionado, que por sua vez, podemos notar um cuidado  

do professor em selecionar um bom material para se trabalhar em sala de aula com 

seus alunos, como na resposta do participante E1, que expõe uma preocupação em 

trazer os conteúdos mais próximos da realidade do aluno por meio da utilização de 

informações veiculadas pela TV aberta. Na resposta do E2 encontramos uma 

importante afirmativa descrevendo que hoje em dia os alunos trazem para a sala de 

aula diversos assuntos que são transmitidos pela TV. Contudo, na resposta de D1 

observamos que a utilização da TV se dá com a finalidade de ilustração para que 

exerça a função de lembrar os alunos sobre algo. Conforme quadro abaixo, pode-se 

perceber as respostas em sua totalidade. 

 

Quadro 01: Importância da TV aberta para contextualização dos conteúdos 

PERGUNTA 1 

Você considera importante a utilização de informações veiculadas pela TV aberta para 
contextualizar os conteúdos estudados em sala de aula? 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

A1 “Sim. As informações da TV contextualizam os conteúdos, vão do 
cotidiano do aluno para a teoria.” 

B1 “Sim. Às vezes. Se bem escolhido e orientado pelo professor; quanto 
mais e diferentes maneiras para contextualizar os conteúdos, melhor.” 

C1 “Não”. 

D1 “Às vezes. Para ilustrar de modo que os alunos lembre de algo.” 

E1 “Sim. É possível exemplificar e trazer os conteúdos mais próximos da 
realidade do aluno.” 

F1 “Sim. As informações transmitidas pela TV, atualizam os conhecimentos 
necessários a contextualização dos conteúdos abordados.” 

G1 “Às vezes. Pq, infelizmente há nos programas televisivos muita 
programação de baixo nível.” 

H1 “Sim. As informações são importantes para uma educação com mais 
qualidade.” 

A2 “Sim. Porque muitas vezes trazem subsídios complementares as aulas 
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ministradas.” 

B2 “Às vezes. Alguns momentos as notícias podem contextualizar e 
interagir com os conteúdos.” 

C2 “Às vezes. Porque muitas vezes essas informações da TV aberta pode 
servir como conteúdo complementar ao que está sendo estudado.” 

D2 “Às vezes. Eu acredito que nem tudo que a TV aberta mostra dá pra se 
utilizar, temos que selecionar e casar c/ o que estamos trabalhando.” 

E2 “Sim. Hoje os alunos trazem p/ a sala muitas informações veiculadas na 
TV sobre diversos assuntos.” 

Fonte: As autoras. 

 

Adiante, a segunda pergunta tem como objetivo conhecer a 

realidade dos equipamentos midiáticos que a escola possui, sendo este fator de 

grande importância para o uso ou não destes recursos pelos professores. Assim, por 

meio das respostas verificamos que a Escola 1 não possui acesso à internet 

disponível para se trabalhar com os alunos (C1), enquanto que na Escola 2 há o 

acesso a internet em que os alunos podem realizar pesquisas (C2). Com relação a 

TV aberta obtivemos a resposta que na Escola 1 a imagem é pouco nítida (A1), bem 

como é exposto na resposta de B1 em que os equipamentos funcionam, mas há 

necessidade de curso de didática sobre estes, sendo esta uma atenção do professor 

com sua prática pedagógica no uso dos recursos. 

 É preciso problematizar algumas respostas como a de F1, em que 

argumenta sobre a existência de um laboratório de informática e o fato de não haver 

um profissional adequado para lecionar aulas interdisciplinares. Nesse caso,  é 

importante a reflexão acerca de: qual seria este profissional adequado, qual a visão 

de aulas interdisciplinares, e qual objetivo deste?  

Contudo, o participante D2 faz a afirmativa de que os aparelhos 

estão disponíveis na escola e que estes auxiliam a reforçar os conteúdos que são 

trabalhados em sala de aula, sendo assim, os aparelhos utilizados como recurso de 

fixação de conteúdo. Logo abaixo, a quadro apresenta as respostas obtidas: 

 

Quadro 02: Condições de acesso aos aparelhos audiovisuais 

PERGUNTA 2 

O aparelho de TV, DVD e internet da escola estão disponíveis e em condições de uso? (  ) sim 
(  ) não (   ) às vezes. Algumas observações relevantes que queira fazer. 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

A1 “Sim. O DVD funciona bem. A TV quando ligada em rede aberta não 
tem imagem nítida.” 

B1 “Sim. O que ainda está em haver, são cursos de didática da utilização 
desses aparelhos.” 

C1 “Às vezes. A TV e o DVD sim sempre, que precisar, internet não há.” 
D1 “Sim.” 
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E1 “Sim. Não possui acesso a internet.” 
F1 “Às vezes. A escola tem uma sala com computadores, mas não tem um 

profissional para disponibilizar aulas para os alunos e com a 
interdisciplinaridade.” 

G1 “Às vezes.” 
H1 “Às vezes.” 
A2 “Sim.” 
B2 “Sim. Não utilizo canal aberto. O uso de DVD é reduzido atualmente, 

porque, como os alunos assistem muito em casa, em sala proponho 
atividades mais dinâmicas.” 

C2 “Sim. Também temos o laboratório de informática, no qual os alunos 
podem realizar pesquisas.” 

D2 “Sim. Estes itens reforçam o que é trabalhado em sala, visto que, a 
imagem é absorvida com mais impacto pelas pessoas.” 

E2 “Sim.” 
Fonte: As autoras. 

 

Conforme a terceira peregunta buscamos investigar sobre a 

importância que o aluno dá as atividades que envolvem informações veiculadas pela 

TV. Nessa análise, observamos um paradoxo entre duas respostas da mesma 

escola, sendo que a resposta D1: “Não. No dia-a-dia de sala de aula, raramente 

alguém comenta algo que passou na televisão”, enquanto que a E1 expõe: “Sim. 

Sempre chegam à escola falando a respeito de notícias veiculadas na mídia”. Desta 

forma, há de fato uma reflexão acerca de vários fatores que podem contribuir para 

que estas respostas tenham sido opostas, e assim, ao voltarmos ao quadro da 

caracterização dos participantes podemos notar que o participante D1 possui o total 

de 10 anos de atuação na área e leciona em um 4º ano, enquanto que o participante 

E1 possui 01 ano de atuação na área e leciona em um 1ºano, desta forma, após 

esta análise levantamos como hipótese, as diferentes metodologias que podem ser 

utilizadas em sala de aula, podendo uma oportunizar maior diálogo entre professor-

aluno que outra. 

Desta forma, destacamos a resposta B2 por mostrar-se conectada 

ao fato dos assuntos da TV serem atraentes por fazerem parte da realidade dos 

próprios alunos, sendo esta visão muito importante quando se trabalha com 

conteúdos veiculados pela TV, de acordo com Guillermo Orozco Gómez  (apud 

CITELLI, 2000, p.26): 

O fato mesmo de que as crianças trocam e comentam suas primeiras 
apropriações do que viram na tarde anterior na TV com seus 
companheiros de classe na manhã seguinte indica que o “largo” 
processo de recepção se estende até à escola, passando às vezes 
pela sobremesa depois do jantar, ou pelas conversas entre irmãos, 
antes de dormir. Em cada um desses momentos se trocam 
impressões e significados provisionais daquilo que foi visto na tela e 
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se vão afinando as maneiras de compreender as mensagens. A 
recepção televisiva, então, não é um processo que só transcorre num 
lugar ou que se vive em família, ainda que aí certamente uma parte 
importante dele aconteça. 

 

Portanto, é natural que os alunos muitas vezes comentem sobre o 

que viram na TV, é um processo de troca de significados por meio de suas relações, 

sendo diferentes das que ocorrem em família e na escola. Na sequência segue 

quadro com os dados apresentados na íntegra: 

 
Quadro 03: Interesse dos alunos diante das informações veiculadas pela TV aberta. 

PERGUNTA 3 

1. Os alunos apresentam maior interesse em atividades relacionadas com notícias, programas 
e/ou informações que foram veiculados pela TV aberta?  

PARTICIPANTE RESPOSTA 

A1 “Às vezes. A maior parte dos alunos não assiste programas como 
jornais, documentários, assistem apenas novelas, desenhos. 

B1 “Sim. Não.” 

C1 “Às vezes.” 

D1 “Não. No dia-a-dia de sala de aula, raramente alguém comenta algo que 
passou na televisão.” 

E1 “Sim. Sempre chegam à escola falando a respeito de notícias 
veiculadas na mídia.” 

F1 “Às vezes. Muitos desconhecem a importância das informações que são 
veiculadas pela TV.” 

G1 “Sim.” 

H1 “Às vezes.” 

A2 “Às vezes. Depende do conteúdo a ser trabalhado.” 

B2 “Sim. O fato de tratar de sua vivência, realidade esses assuntos tornam-
se muito atraentes.” 

C2 “Sim. Acredito porque seja algo que pertença ao cotidiano deles.” 

D2 “Às vezes. Tudo depende do interesse de cada aluno no momento, se o 
assunto for cativante certamente terá maior adesão.” 

E2 “Sim. A imagem associada à informação chama bastante atenção.” 

Fonte: As autoras. 

 
A quarta questão do questionário aplicado, questiona o professor 

quanto à sua visão sobre desenvolver nos alunos uma leitura mais crítica e seletiva 

por meio de discussão dos conteúdos abordados pela TV aberta. Quanto as 

respostas algumas concordaram em desenvolver essa leitura crítica fazendo uso dos 

conteúdos da TV aberta, como a resposta de E2 que esclarece que os alunos 

necessitam de ajuda para treinar essa leitura crítica, sendo complementado pelo E1 

ao mencionar a importância do aluno ter maturidade para refletir sobre o conteúdo 

apresentado. No entanto, ocorreram discordâncias, sendo que o participante D1 não 

acredita que a TV aberta tenha programas para desenvolver a leitura crítica de uma 

criança, pois esta incentiva o consumismo e inversão de valores, bem como a 
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resposta de F1 que apresenta a forma como o professor que trabalha com estes 

conteúdos são vistos, ou seja, o professor que trabalha leitura crítica a partir dos 

conteúdos da TV são encarados como “passar o tempo”, pois existem conteúdos 

curriculares que devem ser registrados.  

Dessa forma, atentamos para a existência de três posições, uma 

que concorda em trabalhar conteúdos da TV como potencializadora de criticidade, 

outra que discorda desta, e a terceira que a utilização deste depende dos conteúdos 

que estão sendo trabalhados e suas relações com a leitura crítica da TV aberta. 

Abaixo segue quadro com as demais respostas de todos os participantes. 

 
Quadro 04: Possibilidade de desenvolvimento de leitura crítica a partir da TV aberta 

PERGUNTA 4 

2. Em sala de aula, você acredita que os alunos podem desenvolvem uma leitura mais crítica e 
seletiva discutindo os conteúdos abordados pela TV aberta?  

PARTICIPANTE RESPOSTA 

A1 “Às vezes. Realizando debates o desenvolvimento do senso crítico da 
criança melhora.” 

B1 “Sim. Contanto que, para isso fossem observados a experiência do 
professor em selecionar e direcionar esses conteúdos, bem como 
orientar a turma.” 

C1 “Às vezes.” 

D1 “Às vezes. Sinceramente não acredito que a televisão aberta tenha 
programas para desenvolver leitura crítica de mundo de uma criança de 
10 anos, a programação não possui nada de educativo, ao contrário 
incentiva o consumismo e em alguns casos a inversão de valores. Salvo 
os telejornais que trazem notícias de ‘fatos reais’”. 

E1 “Sim. Desde que seja apresentado ao aluno um conteúdo isento de 
intenções. É preciso verificar se o aluno tem maturidade para refletir 
sobre o conteúdo apresentado.” 

F1 “Às vezes. A maioria das vezes o profissional que aplica essa teoria é 
julgado como ‘passar o tempo’. Há também a questão do tempo do 
conteúdo curricular a ser registrado. A divisão do conteúdo em 
trimestre, em muitas ocasiões, o assunto pertinente, não condiz com o 
trimestre do conteúdo a ser abordado.” 

G1 “Sim.” 

H1 “Às vezes.” 

A2 “Às vezes. Isso serve para séries do 4º e 5º ano, que já possuem uma 
visão mais crítica do mundo e da sociedade em que vivem.” 

B2 “Às vezes. Somente se tiver oportunidade de alguma pessoa se 
propuser a instigar sua reflexão.” 

C2 “Sim. Pois tendo um direcionamento correto, eles podem buscar os 
aspectos positivos e negativos desses conteúdos.” 

D2 “Sim. Como nem tudo que a TV mostra pode corresponder a realidade, 
dá para promover discussões e ouvir opiniões que rotineiramente 
podem levar o aluno a distinguir o que é bom do ruim e tornarem-se 
mais críticos em relação a tudo que permeia a vida de cada um.” 

E2 “Sim. Precisam de ajuda para treinar essa leitura.” 

Fonte: As autoras. 
 

Analisando a quinta pergunta, deparamos com a maioria das 

respostas negativas, sendo que a pergunta se fundamenta na utilização ou não de 
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vídeos/noticiários ou conteúdos de programas da TV aberta como recurso 

pedagógico, logo, destacamos a resposta de F1 em que o participante mostra 

interesse em utilizar, mas remete-se há burocracias e certas teorias que impedem. 

Neste momento, para uma análise mais profunda seria necessário uma investigação 

mais específica após conhecer quais são as “burocracias e certas teorias” que 

impedem que o professor desenvolva em sala de aula momentos e exercícios que 

trabalham a criticidade dos alunos.  

Contudo, a resposta de B2 nos traz um questionamento, pois foca apenas nos 

conteúdos obrigatórios da grade curricular do nível lecionado, quando descreve que 

“Dentro do conteúdo do 3º ano, não consta notícia como gênero textual” , visto que, 

os conteúdos midiáticos não são utilizados como recursos pedagógicos, pois 

segundo Penteado (2000) os conteúdos da TV não devem ser utilizados “[...] como 

uma disciplina específica (é bom que se esclareça), mas como uma conduta 

pedagógica “problematizadora” de nossas práticas sociais, abordadas a partir dos 

diferentes campos do conhecimento (PENTEADO, 2000, p.117). 

 Ainda assim, podemos encontrar na resposta de E2 que mesmo 

que este recurso não seja utilizado, a abertura para discussão dos assuntos da TV 

aberta em sala deve ser possível.  

 

Quadro 05: Utilização de conteúdos da TV aberta como recurso pedagógico. 

PERGUNTA 5 

Você utiliza vídeos de noticiários ou conteúdos de programas da TV aberta como recurso 
pedagógico? Por quê? Como? Para quê? 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

A1 “Quase não utilizo, quando uso a TV utilizo mais documentários, vídeos 
educativos que contenham os conteúdos que devo ministrar, quase não 
utilizo vídeos da TV aberta.” 

B1 “Ainda não.” 

C1 “Não.” 

D1 “Não!!! ” 

E1 “Sim. É mais fácil atingir seus objetivos quando você parte do 
conhecimento dos alunos. Exemplo: Trabalhar gêneros textuais através 
de jornal. Trabalhar sentimentos e emoções através de filmes.” 

F1 “Gostaria muito de utilizá-los, mas a burocracia e certas teorias 
impedem do professor fazer uso desse meio excelente e incentivador 
para tornar uma aula dinâmica.” 

G1 “Raramente. Dificuldade de recursos técnicos.” 

H1 “Não tenho acesso a TV aberta.” 

A2 “Não utilizo a TV aberta.” 

B2 “Dentro do conteúdo do 3º ano, não consta notícia como gênero 
textual.” 

C2 “Sim, pois como citado anteriormente esses conteúdos podem ser um 
ponto de partida ou complementar ao conteúdo de sala.” 

D2 “Não, vídeos não. Utilizo de outras fontes, não da TV aberta. Mas estou 
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sempre verificando se os alunos tomaram conhecimento de tal fato que 
passou na TV e discutimos em sala em momentos oportunos.” 

E2 “Utilizo muito pouco, mas em sala comentamos praticamente todos os 
dias sobre noticias ou comentários feitos na TV.” 

Fonte: As autoras. 

 
Com relação à sexta pergunta, esta solicitava que fosse mencionada 

ao menos três programas mais comentados pelos alunos e os motivos que o 

professor acredita que os levem a ter essa preferência, diante das repostas 

pudemos perceber que a maioria dos programas comentados pelos alunos dos Anos 

Iniciais são voltados para o público adulto como novelas transmitidas após o horário 

das 21h, e/ou reality shows, programas de humor adulto como Pânico e Ratinho, 

incluindo ainda o desenho Simpsons que não possui características de desenho 

infantil. 

Entretanto, há grande preferência pela novela Carrossel e 

Chiquititas, estas que atingiram fortemente o público infantil, tornando-se um dos 

meios mais poderosos de divulgação e consumo de produtos apresentados nestes. 

Em destaque, a resposta D2 apresenta os motivos por certos programas serem os 

de maior preferência pelos alunos , no momento em que traz o desenho Simpsons e 

o Programa do Ratinho (SBT) como sendo da preferência por se aproximarem de 

suas realidades e vivências, sendo abordado a violência, agressividade, famílias em 

conflitos por causa de reconhecimento de paternidade, entre outros assuntos que 

esta programação exibe e que se encontra tão presente no dia-a-dia dos alunos, 

ainda com relação a programação de preferência, destaca-se a novela Rebelde 

(SBT) que age de maneira manipulativa, sobressaindo os privilégios presentes no 

cotidiano de alunos de classe alta,  ressaltando a boa situação financeira e  uma 

visão de liberdade de escolhas dos adolescentes, que bem sabemos ser raras em 

grande parte das escolas públicas atualmente, sendo que essa realidade conhecida 

pelo(a) professor(a) da turma, só é possível devida a relação professor-aluno, em 

que o professor conhece qual o tipo de programação assistida pelos alunos e o 

motivo destas escolhas, havendo a possibilidade assim de partir para  discussões 

críticas acerca destas. Abaixo, encontramos quadro referente à sexta pergunta e 

suas respostas: 

 
Quadro 06: Os programas mais comentados pelos alunos e suas preferências. 

PERGUNTA 6 

Escreva o nome de três programas que são mais comentados por seus alunos e os motivos 
que você acredita que os levem a ter essa preferência. 
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PARTICIPANTE RESPOSTA 

A1 “Novela Carrossel, Chaves, Malhação. Estes programas fazem parte da 
realidade deles e eles se identificam.” 

B1 *não houve nenhuma resposta. 

C1 “Carrossel, as novelas que as mães estão assistindo.” 

D1 “Como já falei anteriormente raramente falam sobre televisão as poucas 
vezes citaram ‘Pé na cova’, ‘Tapas e Beijos’ ‘Guerra dos Sexos’.” 

E1 “Carrosel.” 

F1 “Se a acessibilidade a esse meio fosse do ambiente escolar e se esse 
recurso fizesse parte do cotidiano dos educandos poderia citá-los.” 

G1 “Infelizmente: novelas, Big Brother, futebol, cultura popular (a família 
tem o hábito de assistir esses programas).” 

H1 “Carrossel: porque é um programa de interesse das crianças, pois 
retrata sua realidade.” 

A2 “Novelas de um modo geral. Pânico, Chiquititas.” 

B2 “Novelas, filmes, desenhos. Para distração, lazer e por ser tradição 
familiar.” 

C2 “Estou pouco tempo com a turma e ainda não percebi a preferência por 
algum programa. A outra turma que lecionava (ed.infantil) os 
comentários era sobre desenhos. 

D2 “Rebeldes (novela do SBT). Os Simpsons e Ratinho (SBT). Por se 
aproximar muito do momento que vivem, de violência (Simpsons), 
pancadaria, filhos sem reconhecimentos (DNA) (Ratinho). E o desejo de 
serem ricos e fazer o que quiserem (Rebeldes). 

E2 “Tiquititas (novela se identificam com a idade) jornal (eles assistem 
enquanto almoçam) Domingo Legal (também por causa da idade).” 

Fonte: As autoras. 

 
O objetivo da sétima pergunta é conhecer a opinião de um professor 

de Anos Iniciais, conhecer como se dá seu olhar para esse meio de comunicação 

que hoje se faz tão presente na realidade vivida pelos alunos, isto é, se atualmente a 

TV aberta age de maneira que contribua para a formação de cidadão crítico ou não. 

Quanto às respostas dos participantes, em sua maioria, a visão que se tem da TV é 

negativa, bem como na resposta de C1: “Não, de forma alguma a televisão aberta é 

de péssima qualidade”, demonstrando que a função da TV é apenas deformativa, 

enquanto isso, houve-se também resposta em que se apoiavam num ideal de 

utilização da TV aberta como função formativa, fazendo uso para desta para 

desenvolver criticidade nos alunos, podemos perceber isto quando relata que “ [...] 

ao mesmo tempo em que se tem um acesso muito rápido às informações, é preciso 

filtrá-las, pois percebe-se que as emissoras têm diferentes perspectivas, o que 

contribui para que eles deem ênfase ao que lhes convêm” (E1), sendo neste 

momento de suma importância que o professor instigue os alunos a 

problematizações, reflexões e ceticidade diante destes conteúdos.  

O participante G1 expõe em sua resposta que: “Não. A grande 

maioria dos programas atuais só contribuem p/ ampliar a alienação das pessoas” 

(G1), sendo que, é devido a esta alienação que o professor em sala de aula, 
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fazendo seu papel de mediador, irá a partir para buscar desenvolver a criticidade em 

seus alunos, complementando, Penteado (2000, p.116-117), com relação à TV, 

esclarece que “Lidar com ela de maneira educativa significa considerar que 

especialmente o “texto televisivo” é o texto a que a população tem acesso. Acesso 

amplo, irrestrito e prazeroso, impossível de ser ignorado”, sendo este o motivo pelo 

qual se deve trabalhar em sala de aula a leitura crítica. Observe as respostas no 

quadro abaixo. 

 

Quadro 07: Visão do professor acerca da influência da TV aberta na formação crítica do aluno. 

PERGUNTA 7 

Em sua opinião, atualmente a TV aberta age de maneira que contribua para a formação de cidadão 
crítico? Por quê? Justifique sua resposta? 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

A1 “Não muito. Atualmente a TV aberta prioriza programas que valorizam 
tragédias, como ‘Tempo Quente’, etc é dado pouco atenção a programas 
educativos que formem o cidadão.” 

B1 “A TV aberta deve ser um instrumento a mais a ser utilizado pelo professor, 
ressaltando sempre a boa seleção dos programas a serem apresentados aos 
alunos, uma vez que é um veiculador livre de todo tipo de informação.” 

C1 “Não, de forma alguma a televisão aberta é de péssima qualidade.” 

D1 “Não, porque os programas raramente ensinam algo ou levam quem está 
assistindo a refletir sobre um determinado tema.” 

E1 “Em partes, pois ao mesmo tempo em que se tem um acesso muito rápido às 
informações, é preciso filtrá-las, pois percebe-se que as emissoras têm 
diferentes perspectivas, o que contribue para que eles deem ênfase ao que 
lhes convêm.” 

F1 “Não, um indivíduo na sociedade se torna crítico a partir do momento que ele 
toma conhecimento de inúmeras fontes de informações e ao longo do tempo 
ele possa questionar e evoluir suas ideias. As informações da TV a maioria 
das vezes são imediatistas e quando não controladas por uma política que é 
o poder do Estado.” 

G1 “Não. A grande maioria dos programas atuais só contribuem p/ ampliar a 
alienação das pessoas.” 

H1 “Não sei.” 

A2 “Alguns programas podem ser utilizados sem maiores problemas, outros 
porém é impossível.” 

B2 “Ela induz os pensamentos, opiniões e direção crítica.” 

C2 “Não. São poucos (quase nada) o programas que podem se 

aproveitados(fantástico, dependendo da reportagem, o Globo Repórter). O 

restante, principalmente as novelas, acredito que em sua maioria influenciam 

negativamente.” 

D2 “Em partes, pois na maioria das vezes ela acaba ditando comportamentos 

como o ideal, correto, para que você seja aceito na sociedade e mascaram a 

realidade. Muitas vezes, quase sempre, as pessoas não conseguem discernir 

o que é correto ou não.” 

E2 “Alguns programas tentam formar a opinião crítica outros tentam camuflar a 

verdade. Acho que temos que ajudar os alunos a formar o senso crítico.” 

Fonte: As autoras. 
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Com relação à última pergunta, pretendíamos conhecer se os 

professores dos Anos Iniciais consideram importante e necessária a participação em 

cursos de formação continuada e cursos específicos para a utilização dos conteúdos 

veiculados pela TV aberta. Diante de todas as repostas, destacamos algumas como 

a resposta C1 afirmando que: “Não é necessário trabalhar com os conteúdos da 

televisão, isso os alunos já tem em casa devemos sair do senso comum e trabalhar 

conhecimentos científicos relevantes”, dessa forma, problematizamos a visão desse 

professor pelo fato de que se realmente em casa os alunos possuem uma leitura 

crítica dos conteúdos da TV, pois nesta fala se assegura que o importante é 

trabalhar em sala de aula os conhecimentos científicos, separando-se assim a 

criticidade do conhecimento cientifico, sendo que há possibilidades de se utilizar 

ambos durante as aulas, tornando-se desta forma, um desafio para o professor, 

conforme aponta Penteado (2000, p.115): 

 

O desafio que a TV estabelece com a escola desdobra-se em várias 
facetas: explorar as vantagens que a TV leva hoje; aproveitar a 
colaboração que os serviços prestados pela TV trazem à nossa 
população; lidar com aquilo que a TV deixa de fazer, aquilo que a TV 
não diz e através do que alcança muito dos resultados por ela 
desejados.  

 

Verifica-se que não se pode abandonar simplesmente toda a 

discussão que envolve os conteúdos veiculados pela TV aberta pelo fato de ser 

senso comum e dos alunos possuírem em casa, mesmo que assim fosse, poderiam-

se explorar diversos tipos de conhecimento a partir dela. 

Entretanto, com relação às afirmativas acerca da questão, 

ressaltamos a resposta do participante F1, em que expressa sua cautela com 

relação ao curso (teoria) e sala de aula (prática), quando traz que “É de suma 

importância, desde que realmente a teoria tenha uma estrutura para o professor 

fazer o uso dessa informação na prática”, apresentando assim, que os professores 

estão dispostos a receber contribuições desde que estas realmente possam ser 

utilizadas dentro da realidade da escola, da sala de aula e dos alunos. 

Consequentemente, a resposta de D2 vem ao encontro da mencionada 

anteriormente, ao afirmar que “[...] em muitos momentos o professor se sente 

inseguro de como abordar e ou aproveitar determinados conteúdos vinculados a TV 
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aberta em sala de aula, sem que haja distorção por parte de todos os envolvidos 

neste trabalho” (D2), esboçando assim  concordância  com os Cursos de Formação 

Continuada, sendo este um fator essencial e de extrema importância, bem como a 

vontade e o interesse na busca de aperfeiçoamento de sua prática docente. Na 

sequência, segue quadro com todas as repostas obtidas: 

 

Quadro 08: Importância dos cursos de formação continuada e específicos para a utilização dos 
conteúdos veiculados pela TV aberta 

PERGUNTA 8 

Você considera importante que os professores dos anos iniciais tenham oportunidade de 
participar de cursos de formação continuada e específicos para a utilização dos conteúdos 
veiculados pela TV aberta? 

PARTICIPANTE RESPOSTA 

A1 “Sim. São conteúdos que podem enriquecer as aulas, o professor 
muitas vezes não tem tempo para assistir a estes programas e os 
cursos ajudariam o professor a repensar sua metodologia e melhorar a 
prática pedagógica.” 

B1 “Sim.” 
C1 “Não é necessário trabalhar com os conteúdos da televisão, isso os 

alunos já tem em casa devemos sair do senso comum e trabalhar 
conhecimentos científicos relevantes.” 

D1 “Depende do tema, seria interessante professores aprenderem a lidar 
com tanta violência que se tem visto/vivenciado ultimamente.” 

E1 “Sim. Se trabalhado de maneira positiva a mídia pode contribuir para o 
processo de ensino-aprendizagem e muitas vezes as pessoas não têm 
conhecimento ou até mesmo não possui conhecimento tecnológico. Ex: 
baixar um vídeo.” 

F1 “É de suma importância, desde que realmente a teoria tenha uma 
estrutura para o professor fazer o uso dessa informação na prática.” 

G1 “Sim. A mídia utilizada c/ bom senso pode ser de grande apoio na 
formação da criança. Programas voltados p/ a cultura e conhecimento 
podem desenvolver crianças com nível intelectual mais elevado.” 

H1 “Sim. Para o exercício do magistério com mais qualidade e melhor 
aprendizagem dos alunos.” 

A2 “Toda a contribuição para um crescimento profissional sempre auxilia 
muito.” 

B2 “Sim, para que possam fazer um trabalho eficaz na formação de 
cidadãos críticos.” 

C2 “Sim, com certeza, pois é uma maneira dos professores encontrarem 
maior facilidade em conciliar o que há de bom na TV com os conteúdos 
ministrados em sala.” 

D2 “Sim. Pois em muitos momentos o professor se sente inseguro de como 
abordar e ou aproveitar determinados conteúdos vinculados a TV aberta 
em sala de aula, sem que haja distorção por parte de todos os 
envolvidos neste trabalho.” 

E2 “Sim, precisamos aprender a utilizar mais esse recurso.” 
Fonte: As autoras. 
 

Após análise de todos os questionários respondidos, propomos-nos 

a refletir sobre o papel do professor frente às novas tecnologias e os meios de 

comunicação de massa, e como está de fato o exercício deste papel atualmente.  
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Penteado (2000, p.112) sabiamente faz-se muito clara ao trazer que 

“Ensino é comunicação. Não qualquer tipo de comunicação. Mas comunicação 

dialógica. Não meramente reprodutora, mas reelaborada do conhecimento”. A partir 

desta, não podemos nos esquecer em nenhum momento por mais árdua que seja a 

prática docente dentro de sua realidade que pelo ensino ser comunicação, ele deve 

com toda certeza ser comunicação dialógica, pois por meio de diálogos pode-se 

reelaborar e construir conhecimentos. Dessa maneira, buscamos no próximo 

capítulo discorrer e refletir sobre a necessidade de Formação Continuada a partir do 

papel mediador do professor, fazendo uso dos meios de comunicação. 
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8. PROFESSOR MEDIADOR: A FORMAÇÃO CONTINUADA PROPÕE NOVO 

OLHAR PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

 

Posteriormente à análise de dados realizada, refletiremos acerca da 

realidade que agora se faz presente. Bem sabemos que as dificuldades e 

empecilhos que hoje existem não são de responsabilidade somente do professor 

mais de todo o sistema educacional, iniciando pelo Governo que não investe na 

Educação. Desta forma, consideramos que “Talvez o termo descompasso seja o 

mais adequado para designar a situação presente vivida pelas escolas dos ciclos 

fundamental e médio diante dos meios de comunicação e das novas tecnologias” 

(CITELLI, 2000, p.21), sendo necessário que para mudar essa situação o Governo, 

as políticas educacionais, a escola e os professores, como partes principais devem 

caminhar no mesmo compasso em busca de aperfeiçoamento no campo da 

educação. 

Segundo Citelli (2000), nas circunstâncias atuais da escola é preciso 

um repensar desde as questões internas que tratam dos processos de 

ensino/aprendizagem, até a construção e melhoria dos Cursos de Formação 

Continuada dos professores, pois sabemos que os alunos sairão diferentes e 

melhores da escola somente se houver um esforço para que isso ocorra daqueles 

que estão envolvidos nesse processo educacional. 

A Formação Continuada tão presente nestas linhas, deve levar o 

docente a compreender que 

 

A escola, enquanto instituição privilegiada no contexto da formação 
da sociabilidade, deve otimizar o seu papel, ampliando o conceito de 
leitura e de aprendizagem, equipando-se para entender melhor os 
significados e os mecanismos de ação das novas linguagens, 
interferindo para tratar as mensagens veiculadas pelos meios de 
comunicação de massa à luz do conceito de produção dos sentidos, 
algo que se elabora por uma série de mediações e segundo lugares 
específicos de constituição, que incluem interesses de grupos, 
valores de classes, simulacros, máscaras etc. (CITELLI, 2000,p.35). 
 

Somente dessa forma, com a mediação do professor, diante da 

leitura e aprendizagem no espaço escolar, que tem como função o ensinar e formar 

o sujeito, deve considerar as realidades vividas no contexto de seus alunos. Partindo 

então, para o entendimento que 
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Analisar os mecanismos de construção do discurso publicitário é 
importante para se compreender os valores e comportamentos 
aceitos pela sociedade e enraizados em nossa cultura. Entender de 
que forma se perpetuam determinados modelos e por que a própria 
sociedade se empenha para mantê-los enriquecerá o trabalho 
pedagógico (CITELLI, 2000, p.77). 
 

 
De fato, esse trabalho sendo desenvolvido no interior das escolas 

impulsionará grandiosamente o trabalho pedagógico e consequentemente seus 

resultados. É a partir da reflexão tanto do professor quanto do aluno que possibilitará 

grandes alcances com relação a “desalienação” da influência dos meios de 

comunicação. Segundo Martins (2007, p.12), a reflexão é “o instrumento 

fundamental do desenvolvimento do pensamento e da ação”, que por sua vez, da 

mesma forma que a reflexão é um importante instrumento e fundamental para o 

pensamento e para a ação, é necessário que se aprenda a refletir, a questionar e 

problematizar, pois desde pequenos não ensinamos as crianças a questionar as 

situações e muitas dessas vezes, ocorre dentro da própria escola, quer seja de 

Educação Infantil ou Anos Iniciais, o professor devido a sua sobrecarga ‘prefere’ que 

o aluno não questione, não problematize, para não fugir da aula ou até porque não 

tem relação com o conteúdo da grade curricular que está sendo trabalhado. No 

entanto, segundo Martins (2007, p.13) “ [...] o êxito profissional assenta-se em sua 

capacidade para manejar situações concretas do cotidiano e resolver problemas 

práticos mediante a integração “inteligente e criativa” do conhecimento e da técnica”.  

Ousamos mencionar ainda que além da integração inteligente e 

criativa da teoria e da prática, é importante que se considere o contexto em que se 

está inserido, pois mesmo com toda a teoria existente, sem considerar-se que o 

sujeito é constituído pelo meio em que vive, a prática pode não apresentar os 

resultados esperados. 

Consequentemente, os Cursos de Formação Continuada e os 

professores devem-se atentar para os assuntos que serão abordados, sendo 

necessário antes realizar uma análise do público que se quer chegar, conforme 

Martins (2007, p.143) “Toda análise que se fizer do indivíduo terá que se fundar no 

momento histórico-social, no grupo, na classe social a que ele pertence, enfocando 

a relação dialética homem-sociedade”, para que dessa forma, possa de fato se 

tornar a partir do trabalho pedagógico com os meios de comunicação uma reflexão 

carregada de sentido para uma aprendizagem significativa. 
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Isto posto, pudemos repensar em alguns aspectos e refletir acerca 

do papel mediador do professor diante dos meios de comunicação, concordando  

que, “A verdadeira educação é, portanto, transformação do ser em direção a um 

ideal humano superior, de tal forma que os esforços para a transformação do 

indivíduo se tornam indissociáveis dos esforços para a transformação da sociedade” 

(MARTINS, 2007, p.147), ficando claro que a mudança que precisamos e buscamos 

só será conquistada por meio da Educação, esta que pode iniciar em cada sala de 

aula, em cada escola, de cada região e, no futuro alcançará toda a sociedade. 

Complementando, acreditamos que  

 

Há que se sentir essa educação como um processo que parteja 
homens conscientes para que possam ser universais e livres. Assim 
sendo, esse é um processo que ao mesmo tempo exige a 
transformação das circunstâncias e das consciências, apenas 
possível em educação quando o trabalhador professor se objetiva no 
produto de seu trabalho, tendo neste produto a promoção intencional 
da humanização do outro e de sua própria humanidade (MARTINS, 
2007, p.150). 

 

Finalizamos assim nossa reflexão, com alguns questionamentos do 

início da pesquisa respondidos, no entanto, neste momento, surgem novas 

problematizações acerca de que os professores objetivam que o produto de seu 

trabalho seja intencionalmente a humanização do próximo e a sua própria? 

Precisamos primeiramente nos humanizar para que assim consigamos atingir  

alunos, crianças, que construirão o futuro da sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na pesquisa realizada pudemos perceber que tanto a 

fundamentação teória como grande parte dos participantes da pesquisa, de fato, 

reconhecem a importância e necessidade de se trabalhar com os conteúdos da TV 

aberta como potencializadora de criticidade, pois esta é uma forma de se abordar a 

leitura crítica do que está a nossa volta, ajudando a pensar e repensar sobre o que 

nos é apresentado e imposto.  

Esta reflexão inicialmente estabeleceu-se a partir da problemática de 

como os professores da Rede Pública abordam ou não os conteúdos da TV aberta 

que a cada dia tornam-se mais polêmicos e alienadores, necessitando de “filtro de 

criticidade” para a interpretação das diversas ideologias que são oferecidas a cada 

emissora, partindo daí, a discussão tornou-se ainda mais agradável e construtiva ao 

trazermos o embasamento teórico acerca da utilização de conteúdos da TV aberta 

como benéficos para o desenvolvimento do sendo crítico e reflexivo dos alunos. 

A TV aberta desde sua criação é utilizada como meio de 

disseminação de publicidade, de conceitos e valores, sendo que esta característica 

vem a cada período mostrando-se mais forte e focada na criança como consumidora 

em potencial,dessa forma, a pesquisa aqui já apresentada foi constituída por 

participantes professores(as) com diversificados anos de atuação na área 

educacional, que em sua maioria concordam que os conteúdos da TV aberta sem 

uma leitura crítica exerce uma “função deformativa” (ADORNO, 1963, 1995) nas 

crianças, sendo esta posição revertida para função formativa apenas a partir de uma 

educação para a emancipação e criticidade, ou seja, quando se trabalha com a 

formação subjetiva de conceitos e valores de cada sujeito, havendo necessidade de 

que o professor se desapegue da ideia que o essencial para os alunos é apenas o 

cumprimento de todo o conteúdo pré-determinado no currículo escolar, sem 

desmerecer a importância destes conteúdos e disciplinas. 

Por meio da análise de dados, pudemos observar situações 

extremamente relevantes para a pesquisa, as respostas obtidas na primeira 

pergunta que se referia a importãncia dos conteúdos da TV Aberta para 

contxtualização em sala de aula, e  mais da metade dos participantes responderam 

sim, que são importantes. Assim, na segunda pergunta com relação ao acesso dos 
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professores aos aparelhos audiovisuais a maioria disse ter o acesso, mas 

ressaltaram com relação aos computadores que estes estão disponíveis mas não 

possuem acesso à internet. Já no terceiro quetsionamento, buscamos saber se há 

interesse por parte dos alunos diante das informações veiculadas pela TV Aberta, e 

nas respostas dos participantes notamos que com exceção de uma resposta que foi 

negativa, o restante dividiu-se igualmente que sim há esse interesse e a outra parte 

que às vezes há o interesse por parte dos alunos, sendo assim, respotas bem 

próximas. Diante da quarta indagação, a maioria das respostas que obtivemos 

esteve voltada que às vezes há possibilidade de desenvolvimento de leitura crítica a 

partir da TV Aberta. E na quinta pergunta, fomos surpreendidas pelo fato de que a 

maioria das respostas foram negativas acerca da utilização dos conteúdos da TV 

Aberta como recurso pedagógico. No sexto questionamento, o programa mais 

comentado da TV Aberta pelos alunos, esteve presente em várias respostas a 

novela infantil Carrossel, sendo esta mesmo destinada ao público com a mesma  

faixa etária dos alunos dos anos iniciais. Sobre o questionamento da opinião do 

professor sobre a contribuição da TV Aberta na formação crítica do aluno, grande 

parte dos participantes responderam que não há contribuição. E, na última pergunta 

do questionário, se refere a importância dos cursos de formação continuada para os 

professores, e as respostas dos participantes nos surpreenderam novamente pelo 

motivo que, dos 13 participantes 10 responderam que sim, acreditam ser de extrema 

importância e necessidade os cursos de formação continuada sobre os conteúdos 

veiculados na TV Aberta para os professores. 

Ao se iniciar um estudo com abertura para pesquisa de campo, 

sempre há grandes possibilidades de se confrontar a teoria com a prática, e de fato, 

é necessário que haja este exercício que demande discussão, reflexão e um 

repensar na prática, não para modificá-la radicalmente mas sim, para a partir de 

cada reflexão aperfeiçoa-lá.  

Por isso, acreditamos fielmente que esta discussão não pode e não 

deve encerrar-se por aqui, pois ainda há muito o que se conhecer, e a cada novo 

repensar, nasce um novo olhar, sendo este o essencial para a continuidade da 

busca por melhores resultados de formação de sujeitos, por uma educação cada vez 

com mais qualidade e criticidade.  
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ANEXO A 

Questionário 

 

 

 
 
 
 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Questionário para entrevista 

 
Prezado (a) Professor (a), 
 

Como aluna do Curso de Pedagogia da Universidade Estadual de 

Londrina, estou em fase de elaboração de meu Trabalho de Conclusão de Curso, 

cuja temática é a formação de professores para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Venho solicitar a sua colaboração, respondendo a este questionário. 

Todas as informações aqui coletadas terão a finalidade única de 

aprofundamento de estudos.  

Sua identidade e a instituição em que atua serão preservadas. 

 

 

 

Obrigada, 

 
Regiane Maria de Lima 
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QUESTIONÁRIO ACERCA DA PESQUISA 
TV ABERTA: Potencializadora de Criticidade? 

 
Data:___/____/____ 
 
Formação:_______________________________________________________ 
 
Tempo de serviço: ________________________________________________ 
 
Série/Ano em que leciona: __________ Número de alunos em sala__________ 
 
 
1. Você considera importante a utilização de informações veiculadas pela TV aberta 

para contextualizar os conteúdos estudados em sala de aula? 

 (  ) sim (  ) não (   ) às vezes. Justifique sua resposta. ____________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. O aparelho de TV, DVD e internet da escola estão disponíveis e em condições de 

uso? (  ) sim (  ) não (   ) às vezes. Algumas observações relevantes que queira 

fazer. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Os alunos apresentam maior interesse em atividades relacionadas com notícias, 

programas e/ou informações que foram veiculados pela TV aberta?  

(  ) sim (  ) não (   ) às vezes. Justifique sua resposta. ____________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4. Em sala de aula, você acredita que os alunos podem desenvolvem uma leitura 

mais crítica e seletiva discutindo os conteúdos abordados pela TV aberta?  

(  ) sim (  ) não (   ) às vezes. Justifique sua resposta. ____________________  

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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5. Você utiliza vídeos de noticiários ou conteúdos de programas da TV aberta como 

recurso pedagógico? Por quê? Como? Para quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

6. Escreva o nome de três programas que são mais comentados por seus alunos e 

os motivos que você acredita que os levem a ter essa preferência. 

_______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7. Em sua opinião, atualmente a TV aberta age de maneira que contribua para a 

formação de cidadão crítico? Por quê, justifique sua resposta? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________________  

 

8. Você considera importante que os professores dos anos iniciais tenham 

oportunidade de participar de cursos de formação continuada e específicos para a 

utilização dos conteúdos veiculados pela TV aberta? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Obrigada por participar de minha pesquisa,  
será de enorme contribuição para minha formação!  
 

Regiane Maria Lima 


