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FRANÇA, Tatiana Freitas de. A TV como ferramenta educativa e suas 
contribuições na prática pedagógica na educação infantil. 2016. 40 fls. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Estadual de 
Londrina, Londrina, 2016. 

 

RESUMO 

O presente trabalho de conclusão de curso teve por finalidade verificar pontos 
positivos e negativos relativos a televisão como ferramenta educativa na prática 
pedagógica dos espaços de educação infantil. O problema de estudo se apresentou 
na questão: Os professores estão preparados para utilizar a TV como ferramenta 
pedagógica? A metodologia de pesquisa escolhida teve base nos pressupostos da 
pesquisa qualitativa com auxílio do questionário com questões abertas. As 
colaboradoras da investigação foram 14 professoras da rede pública e privada da 
educação infantil da cidade de Londrina. Os resultados indicaram que as 
professoras compreendem a televisão como uma grande ferramenta educativa e que 
contribui para o enriquecimento das propostas pedagógicas. Entretanto, também há 
nos depoimentos, resistências ao utilizar a televisão além da relação com conteúdo 
a ser abordado. Diante do fato este texto registra a preocupação com a dicotomia 
existente entre a realidade da educação infantil e a da criança, considerando que ao 
expor algo que tenha visto por meio da televisão, venha ser ignorado nas discussões 
cotidianas das salas de aula. 
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ABSTRACT 

The present final course assignment verifys the positive and negative aspacts on 
regard to the use of television as an educative tool on the padagogical practice at the 
young child’s education sites. The study, in case, was shown by the question: Are the 
teachers apt to use the TV as an pedagogical tool? The research method of choice 
was based on the qualitative research assumptions, assisted by the opened-question 
questionery. The investigation’s collaborators were 14 young children teachers, of 
both public and private schools, of the city of Londrina. The results indicate that the 
teachers do realize the telavison as an great educative tool that enriches the 
pedagogical puttins. However, the statments show some resistance, by the teachers, 
on utilizing the television beyond the subjects approach. On the light of that, this text 
recordes the worry on the exsisting dichotomy between the young child education 
reality and the own child reality, considering that exposing somethig through the 
television it would be ignored on daly class discutions. 

 

Key words: Teachers formation. Pedagogical pratice. Young child education. 
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1 INTRODUÇÃO                                                                                                                                                        

               Desde seu surgimento em 1923, a televisão tem se fortalecido cada dia 

mais como instrumento de comunicação e informação capaz de modificar hábitos, 

alterar padrões, rever conceitos, envolver as pessoas positiva e negativamente em 

seu conteúdo transmitido a uma velocidade de tempo digna dos grandes artefatos 

tecnológicos da atualidade. 

A cada dia que passa, a preocupação com a avalanche de informações, 

conteúdos e ideias aos telespectadores vem alcançado limiares preocupantes e 

deslumbrantes, contraditoriamente postos. 

 O presente texto tem como desígnio verificar pontos positivos e negativos 

relativos a essa grande ferramenta que está presente na maioria dos lares 

brasileiros e algum tempo no ambiente escolar. Em especial, este estudo pretende 

averiguar como a televisão pode contribuir na prática pedagógica da educação 

infantil. Os objetivos do presente trabalho de conclusão de curso são: 

1. Reconhecer as percepções de professores da educação infantil a respeito da 

TV como ferramenta educativa;  

2. Destacar pontos positivos e negativos da TV para a educação de crianças; 

3. Verificar se a formação dos professores ofereceu amparo teórico-

metodológico para o uso educativo da TV nos espaços de educação infantil. 

 Como estudante do curso de pedagogia me preocupo em saber como os 

professores fazem o uso da TV nos ambientes da educação infantil, tendo como 

pressuposto sua importância enquanto ferramenta pedagógica, bem como suas 

condutas diante essa ferramenta. 

 Por meio das experiências que adquiri na educação infantil, pude perceber 

que a TV na maioria do tempo é utilizada apenas para o entretenimento das 

crianças, a fim de que as mesmas fiquem em silêncio para o professor realizar 

outras atividades, sem que haja interrupções. Poucas vezes presenciei o professor 

utilizando a TV como uma ferramenta pedagógica, auxiliadora da sua metodologia 

de ensino, colaborando para o conteúdo abordado em sala, ou mesmo para a 

levantar discussões criticas sobre os conteúdos assistidos pelas crianças. 
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Diante do exposto, com esta investigação pretendo buscar respostas para o 

seguinte problema: Os professores estão preparados para utilizar a TV como 

ferramenta pedagógica? 

A pesquisa surge por meio da necessidade e anseios por respostas a um 

determinado assunto, no caso, explicitado no problema descrito. Sendo a pesquisa 

um processo sistemático para a construção do conhecimento humano, faço 

referência ao que Ludke e André (1986, p. 2) apresentam: 

Esse conhecimento é, portanto, fruto da curiosidade, da inquietação, 
da inteligência e da atividade investigativa dos indivíduos, a partir e 
em continuação do que já foi elaborado e sistematizado pelos que 
trabalharam o assunto anteriormente. Tanto pode ser confirmado 
como negado pela pesquisa o que se acumulou a respeito desse 
assunto, mas o que não pode é ser ignorado.  

 

 Considerando que existem diversos modos de pesquisar, bem como diversos 

referenciais teóricos que embasam os tipos de pesquisa, a metodologia de pesquisa 

escolhida tem por base os pressupostos da pesquisa qualitativa.  

 A fundamentação buscada em Ludke e André (1986) aponta que o “estudo 

qualitativo se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, tem 

um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e 

contextualizada” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.18). 

 A pesquisa qualitativa requer todo um cuidado em torno do tema pesquisado, 

pois permite uma aproximação direta do pesquisador com o objeto de estudo. 

Menga e André (1986, p.26) afirmam que a pesquisa qualitativa permite verificar a 

“perspectiva dos sujeitos [...] apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado 

que eles atribuem á realidade que os cerca e ás suas próprias ações”. 

Fruto das minhas vivências e experiências enquanto estudante do curso de 

pedagogia, muitas vezes percebi a teoria estudada entrando em confronto com as 

práticas observadas durante os estágios realizados, isso também me trouxe muita 

inquietação quanto ao uso pedagógico da televisão. Assim, a investigação por meio 

da pesquisa qualitativa permitiu reconhecer que os questionamentos que eu tinha 

procediam de “fenônemo estudado ou [...] derivados de especulações baseadas na 

experiência pessoal do pesquisador” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.21). 
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 Para a coleta de dados foi elaborado um questionário com cinco perguntas 

abertas, direcionadas a 14 professores da educação infantil da rede pública e 

privada. As questões solicitaram as opiniões dos professores a respeito do uso da 

televisão enquanto uma ferramenta pedagógica, e se tiveram, durante sua vida 

acadêmica uma formação adequada para o uso educativo da TV nos espaços de 

educação infantil. 

Como processo, após a coleta de dados, foi realizada a análise dos dados 

obtidos, sendo esse, um fator extremamente importante e minucioso, pois “analisar 

os dados qualitativos significa “trabalhar” todo material obtido durante a pesquisa, ou 

seja, os relatos de observação, as transcrições de entrevista, as análises de 

documentos e as demais informações” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 45). Neste caso, o 

trabalho de análise pautou-se nos depoimentos obtidos nos questionários.  

Por fim, a pesquisa qualitativa proporciona resultados que permitem 

compreender os problemas enfrentados no ambiente da educação infantil e, neste 

estudo específico, como os professores percebem a televisão enquanto ferramenta 

pedagógica. Para Ludke; André (1986, p. 24) “esse tipo de pesquisa oferece 

elementos preciosos para uma melhor compreensão do papel da escola e suas 

relações com outras instituições da sociedade”. Portanto, a análise de uma dada 

realidade permite obter certo grau de generalização das informações, e assim 

compreender melhor a problemática em foco.  

O texto está estruturado em capítulos. No primeiro capítulo abordo a 

educação infantil brasileira com breve histórico e caracterização. No segundo 

capítulo apresento a questão da formação de professores para a educação infantil 

brasileira na contemporaneidade. Posteriormente há um capítulo em que trato da 

televisão inserida no conjunto de mídias educativas. Finalizo com a pesquisa de 

campo, apresentando os dados que a realidade investigada informou, meus 

comentários e considerações a respeito de todo o trabalho desenvolvido. 
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2 A EDUCAÇÃO INFANTIL BRASILEIRA: BREVE CARACTERIZAÇÃO 

 Falar em educação infantil remete ao que muitas pessoas relacionam com 

creches ou orfanatos, instituições que tinham por objetivo o ato de cuidar de 

crianças nascidas fora do seio familiar da época ou enquanto as mães trabalhavam 

nas fábricas. Assim, a principal funcionalidade de tais instituições no Brasil em  

meados do século XIX era de cunho assistencialista, sem nenhum objetivo 

pedagógico. Paschoal e Machado (2009, p. 82) lembram que o surgimento “[...] 

dessas instituições foram as iniciativas de acolhimento aos órfãos abandonados que, 

apesar do apoio da alta sociedade, tinham como finalidade esconder a vergonha da 

mãe solteira” e por outro lado, havia uma crescente inserção da mulher no mercado 

de trabalho que impulsionava a abertura de espaços de para cuidado com os 

infantes. Novamente Paschoal e Machado ilustram o fato (2009, p. 83): 

Devido a muitos fatores, como o processo de implantação da 
industrialização no país, a inserção da mão-de-obra feminina no 
mercado de trabalho e a chegada dos imigrantes europeus no Brasil, 
os movimentos operários ganharam força. Eles começaram a se 
organizar nos centros urbanos mais industrializados e reivindicavam 
melhores condições de trabalho; dentre estas, a criação de 
instituições de educação e cuidados para seus filhos. 

 

Um dos precursores para a inserção do cunho pedagógico na educação 

infantil foram os jardins de infância, pois a preocupação não estava voltada apenas 

aos cuidados das crianças, mas também em relação a educação das mesmas. 

Conforme Andrade (2010, p. 158) nos jardins de infância “[...] a proposta 

educacional incluía atividades de cooperação, os jogos e o aprender fazendo, bem 

como atividades de livre expressão como a música, construção com papel, argila e 

blocos de linguagem”. 

Até então não se pensava em normas que regulamentassem a educação 

infantil, muito menos em legislação que garantisse a obrigatoriedade desta 

modalidade de ensino. Paschoal e Machado (2009, p. 85) apontam que somente 

muitos anos mais tarde é que a preocupação passa a ocupar espaço nas discussões 

em diferentes segmentos sociais: 

 

[...] na década de oitenta, diferentes setores da sociedade, como 
organizações não-governamentais, pesquisadores na área da 
infância, comunidade acadêmica, população civil e outros, uniram 
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forças com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre o direito da 
criança a uma educação de qualidade desde o nascimento. Do ponto 
de vista histórico, foi preciso quase um século para que a criança 
tivesse garantido seu direito à educação na legislação, foi somente 
com a Carta Constitucional de 1988 que esse direito foi efetivamente 
reconhecido. [...] Além da Constituição Federal de 1988, do Estatuto 
da Criança e do Adolescente de 1990, destaca-se a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional de 1996, que, ao tratar da 
composição dos níveis escolares, inseriu a educação infantil como 
primeira etapa da Educação Básica. 

 
Visto que a criança tem direito a uma educação de boa qualidade desde seu 

nascimento e que essa educação contribui com aspectos importantes para a 

construção de um sujeito, Duarte (2012, p. 8) destaca a importância do fato: 

 

No Brasil, o atual processo de escolarização das crianças pequenas 
denota a inserção e o reconhecimento de sua cidadania como um 
sujeito de direitos, mas também se caracteriza como uma maneira de 
captura e de escolarização precoce no sentido da disciplinarização, 
normalização e normatização do corpo, das palavras e gestos, na 
produção de um determinado tipo de indivíduo. 

 

Atualmente é de conhecimento de todos que a educação infantil é uma etapa 

de extrema importância na vida e na aprendizagem da criança. Incluída como uma 

fase da educação básica, a educação infantil é um dos principais meios de início da 

trajetória de aprendizagem, conhecimento e socialização.                                         

Regulamentada na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 

9394/96, Artigo 29º, alterado em 2013, tem a seguinte expressão: “educação infantil, 

primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral 

da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 

social, complementando a ação da família e da comunidade.” (BRASIL,1996).                               

Nos dias atuais o conceito da educação infantil está entrelaçado com o ato de 

cuidar e educar, ou seja, ao lidar com crianças pequenas é indissociável o cuidar 

(higienização e alimentação, entre outos, e educar (instruir, ensinar, etc)). O 

Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil afirma que “cuidar significa 

valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. O cuidado é um ato em relação ao 

outro e a si próprio que possui uma dimensão expressiva e implica em 

procedimentos específicos.” (BRASIL, 1998, p. 24).  
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Desse modo, as instituições de educação infantil devem estar preparadas 

para conciliar tais tarefas e direcioná-las para o melhor desenvolvimento e 

aprendizagem da criança. Forest e Weiss (2003, p. 2) afirmam que: 

 

A ação conjunta dos educadores e demais membros da equipe da 
instituição é essencial para garantir que o cuidar e o educar 
aconteçam de forma integrada. Essa atitude deve ser contemplada 
desde o planejamento educacional até a realização das atividades 
em si. 

 

Os trabalhos pedagógicos realizados na educação infantil são promotores 

potenciais para que a criança manifeste suas aprendizagens e capacidades, interaja 

com o outro, passe a conhecer sua identidade, suas vontades e sentimentos. O 

processo de desenvolvimento e maturação inicia-se e de acordo com Foreste e 

Weiss (2003, p. 5): 

[...] a educação infantil poderá auxiliar o desenvolvimento das 
capacidades de apropriação e conhecimento das potencialidades 
corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de 
contribuir para a formação de crianças felizes e saudáveis. 

 

 Muitas das atividades pedagógicas da educação infantil estão ligadas a uma 

metodologia lúdica com jogos, brincadeiras e contações de história. Atividades que 

exigem do professor estratégias que despertem o interesse das crianças, uma vez 

que pelo fato de serem pequenas, não possuem concentração e atenção por longos 

períodos. 

 Para que ocorra uma aprendizagem e ensino de qualidade, há uma série de 

fatores que implicam, desde a estrutura física – necessária para proporcionar 

ambiente acolhedor e atrativo para as crianças – até a preocupação que envolve a 

formação dos professores para conduzir o ensino da maneira mais qualificada 

possível. 

Para Duarte (2012) a formação dos profissionais da educação infantil deve 

ocorrer em harmonia com os estudos relativos as necessidades da própria área. É o 

autor quem argumenta: 

[...] a formação dos profissionais da Educação Infantil em 
consonância com informações e conhecimentos acerca das 
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especificidades da infância como a importância dos espaços físicos 
da Instituição, desde salas, brinquedoteca, refeitório, banheiro, 
parque, cozinha e demais dependências; a questão da organização 
das carteiras e cadeiras, decoração, mobiliário, recurso e material 
pedagógico para uso das atividades correntes, quantidade, qualidade 
e disposição dos brinquedos; a oferta à criança de atividades que 
componham todas as linguagens infantis (oral, dramática, plástica, 
desenho, atividades gestuais/corporais, brincadeiras, aritmética, 
psicomotora, desenvolvimento de valores ético-morais) para o 
desenvolvimento máximo de suas habilidades (DUARTE, 2012, p.9). 

 

 
Diante do apresentado, as instituições de educação infantil e os professores 

devem sempre estar atualizados e preparados em termos de conteúdos e 

metodologias para garantir ensino de qualidade e significativo para as crianças da 

educação infantil. Paschoal e Machado (2009, p. 91) destacam que é importante 

lembrar que: 

 
[...] a concretização de um bom trabalho junto às crianças se inicia 
pela maneira como os professores apropriam-se de modelos 
pedagógicos ao longo da carreira, haja vista que o contexto 
pedagógico requer estruturas curriculares abertas e flexíveis. 

 

Embora a educação infantil tenha apresentado grandes avanços durante 

décadas, ainda há muito a ser construído e constituído. Assim como as crianças 

pequenas, a educação ainda passa por um período de engatinhamento, no qual 

requer cuidados e olhares especiais, pois é por meio dela que se inicia a trajétória 

de aprendizagem e a interação social daqueles que herdarão a sociedade do hoje e 

do amanhã. Repensar o conceito de educação infantil, também é necessário. 

Infelizmente ainda muitas vezes é vista de forma equivocada, como sendo um lugar 

onde as crianças apenas passam o tempo, enquanto seus responsáveis estão 

trabalhando. 

 A educação infantil nos dias de hoje deve contribuir para o desenvolvimento 

da criança e da sociedade buscando formar o sujeito cidadão e autônomo, por meio 

de brincadeiras, ludicidade, criatividade, prazer e descobertas, típicos da idade. 

(ANDRADE, 2010, p.1 68). 
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3 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL 

BRASILEIRA  

 Desde que a educação infantil deixou de ter apenas intenções 

assistencialistas e passou a ter relações e pressupostos pedagógicos, a conduta e 

atuação do profissional da educação foi se modificando. O profissional da educação 

era aquele que dizia ter um “dom” para cuidar de crianças,  

[...] precisava, apenas, ter “jeito” com crianças e executar bem, as 
tarefas pré-determinadas. Pensar e refletir sobre as questões e 
propostas pedagógicas, não fazia parte do universo de trabalho do 
profissional de Educação Infantil” (CABRAL, 2005, p. 15). 

 

Com o passar do tempo e com as diretrizes oficiais para a educação infantil, 

houve a necessidade da formação qualificada para os professores desta modalidade 

da educação básica. O ensino nessa fase deve ser realizado por profissionais com a 

devida qualificação. De acordo com Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil: 

[...] a necessidade de uma formação mais abrangente e unificadora 

para profissionais tanto de creches como de pré-escolas e de uma 
restruturação dos quadros de carreira que leve em consideração os 
conhecimentos já acumulados no exercício profissional, como 
possibilite a atualização profissional (BRASIL, 1998, p.39).  

 

Sendo assim, para que o profissional da educação possa desenvolver um 

trabalho qualificado, há necessidade de uma formação acadêmica que contribua 

para a eficácia do trabalho desenvolvido. Para isso Santos e Leite (2012, p. 668) 

afirmam que: 

É necessário que o processo de formação esteja voltado para a 
prática social, abrangendo uma reflexão contínua e coerente, de 
acordo com a prática que se pretende exercer. Portanto, cursos 
emergenciais não atendem o objetivo das mudanças propostas, no 
que diz respeito à questão pedagógica e à carreira profissional. 

 

É de extrema importância nos cursos de graduação, especialmente no curso 

de pedagogia, o cuidado com a formação de futuros professores, de modo que 

consigam compreender entre outros, o processo educativo da educação infantil, os 
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diferenciais existentes nas resoluções normativas para essa fase de ensino, as 

características inerentes ao desenvolvimento da criança e as possibilidades 

didáticas a serem utilizadas em sala, sempre em concomitância entre a teoria e 

prática. Santos e Leite (2012) reforçam a ideia de que a formação dos profissionais 

da educação infantil deve adequar conhecimentos teóricos referentes ao 

desenvolvimento da criança e suas especificidades e também experiências e 

vivências em situação reais. 

 Existe um movimento entre os formadores e os educadores que entende que 

a formação de professores para a educação infantil não deve ficar estagnada com 

os conhecimentos da graduação.  Destacam que é importante que o professor saiba 

lidar com as diversas situações que são postas durante o exercício de sua função e 

para tanto, há necessidade de atualização e busca de novos conhecimentos e 

práticas pedagógicas.  

Santos e Leite (2012, p. 672) representam o movimento que requer atenção 

para a formação continuada do professor da educação infantil e relatam que: 

[...] pode-se destacar que para uma prática pedagógica eficaz e de 

qualidade, se faz necessário que o profissional busque uma 

capacitação continuada, visando o aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos através de cursos, grupos de estudos, leituras e etc., 

levando em consideração suas experiências e vivências cotidianas 

que por sua vez irão possibilitar uma atuação de novas 

possibilidades, ressignificando assim a própria formação. 

Há que destacar que a sociedade se encontra em constantes processos de 

mudanças que acabam refletindo no ambiente da educação infantil. As instituições e 

os professores não podem ficar estacionados, negligenciando a percepção de que 

transformações estão ocorrendo: 

[...] o educador deve estar sempre atualizado e bem informado, não 
apenas em relação aos fatos e acontecimentos do mundo, mas, 
principalmente, em relação aos conhecimentos curriculares e 
pedagógicos e às novas tendências educacionais (CHIMENTÃO, 
2009, p.2). 
 

Para que a educação infantil atenda a demanda que lhe compete, de maneira 

qualificada, são exigidos investimentos financeiros para as estruturas físicas 

adequadas para atender as crianças nas salas, equipamentos e materiais a própria 

dose coerente, a formação continuada de professores, entre outros aspectos. 
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A formação continuada favorece ao professor da educação infantil 

oportunidades para registrar novos conhecimentos ou aperfeiçoá-los, para rever sua 

prática pedagógica, para trocar experiências com colegas. Chimentão (2009, p. 3) 

afirma que: 

[...] a formação continuada passa a ser um dos pré-requisitos básicos 
para a transformação do professor, pois é através do estudo, da 
pesquisa, da reflexão, do constante contato com novas concepções, 
proporcionado pelos programas de formação continuada, que é 
possível a mudança. Fica mais difícil de o professor mudar seu modo 
de pensar o fazer pedagógico se ele não tiver a oportunidade de 
vivenciar novas experiências, novas pesquisas, novas formas de ver 
e pensar a escola. 

 

O professor da educação infantil deve estar apto para repensar suas práticas 

em sala e ter abertura para reconhecer novidades que possam contribuir para a 

qualidade do ensino, enriquecer as atividades pedagógicas, utilizar recursos e 

ferramentas que auxiliem, favoreçam e contribuam para o desenvolvimento das 

crianças. 

É sabido que ainda existem lacunas que comprometem a formação de 

professores. E há também atitudes antigas como falta de reconhecimento 

profissional ou ideias de que a criança fica na educação infantil apenas para passar 

o tempo enquanto os pais trabalham. Contudo é necessário fazer dessas 

dificuldades um incentivo para ampliar o conhecimento e a importância do professor 

da educação infantil: “não basta olhar para a realidade e lamentar a situação, é 

necessário que se construam conhecimentos com suporte científico para que 

soluções sejam criativas.” (CAMARGO; OLIVEIRA, 2010, p. 12). 

Como já mencionado, espera-se que o profissional da educação possua uma 

formação acadêmica que dê suporte para exercer sua função. Atualmente é a 

Pedagogia o curso formador, aquele preocupado com os fazeres pedagógicos 

voltados para educação, em diferentes níveis e modalidades. O curso de Pedagogia 

não tinha inicialmente a preocupação com a formação do professor para a educação 

infantil. Entretanto, ao longo dos anos e do amadurecimento das questões, passou 

por diversas modificações, no que concerne a metodologia, duração, função 

formadora e currículo. Todas as modificações que aconteceram intentaram melhorar 
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a formação dos pedagogos. Cruz e Arosa (2014, p. 39) destacam que as 

modificações na Pedagogia ainda estão em curso: 

O curso de Pedagogia é um curso de licenciatura, desafiado pela 
responsabilidade política de formar o pedagogo e o docente, 
compreendendo nessa relação o trabalho de gestão pedagógica. 
Portanto, o debate sobre a Pedagogia, o Pedagogo e o curso de 
Pedagogia permanece como tema de grande relevância no atual 
contexto educacional brasileiro. 

 

As chamadas preocupações com a formação de professores da educação 

infantil têm aumentado especialmente nos últimos vinte anos. Tomamos como 

exemplo o curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina para discorrer 

a respeito dessa problemática. A Pedagogia teve início na UEL nos anos de 1960 

visando atender solicitações da comunidade londrinense para que houvesse um 

curso superior de formação de professores. Na ocasião, o curso funcionou dois 

anos, 1962 e 1963, juntamente com o curso de Didática na Faculdade Estadual de 

Filosofia, Ciências e Letras de Londrina.  

Entre os anos de 1970 e 1990, as discussões a respeito da formação docente 

em diferentes níveis ganharam volume no cenário nacional. Em 1997, um projeto de 

atualização curricular incorporou a docência na educação infantil e anos iniciais 

como habilitação do curso. A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia em 2006, foram extintas as habilitações e a licenciatura em 

Pedagogia passou a ter como referência formativa a docência (base da proposta 

pedagógica); a gestão pedagógica e a pesquisa (Universidade Estadual de Londrina, 

2016). Com a atual formatação, a pedagogia da UEL proporciona que os estudos 

relativos à educação infantil permeiem os três eixos de sustentação do curso. 

Especificamente é no segundo ano do curso que os conceitos e objetivos da 

educação infantil ganham espaço, com duas disciplinas voltadas para esse nível de 

ensino. Uma delas trata dos conhecimentos da docência; história da educação 

infantil, perspectivas históricas, sociais e culturais; integração entre o cuidar e 

educar; características da formação de professores para a primeira etapa da 

educação básica e as dificuldades enfrentadas na atualidade. Outra disciplina 

contempla a organização do trabalho pedagógico na educação infantil; organização 
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e gestão das instituições da educação infantil; propostas pedagógicas, princípios 

legais e norteadores e a relação entre família, escola e comunidade.  

No terceiro ano do curso de Pedagogia na UEL há mais duas disciplinas 

destinadas a educação infantil. Uma delas aborda as práticas pedagógicas com 

crianças de 0 a 3 anos, visando, o planejamento das atividades, a interação entre 

criança e professor, as rotinas de higienização e alimentação, ou seja, proporciona 

uma dimensão entre o educar e cuidar. A outra disciplina refere-se aos saberes e 

fazeres da educação infantil, pressupostos teórico-metodológicos, ao currículo, a 

organização do tempo e do espaço, e as áreas do conhecimento com base no 

Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil. Ainda no terceiro ano do 

curso de Pedagogia, inicia-se o estágio curricular obrigatório na educação infantil. 

Nesse momento os discentes tem a oportunidade de vivenciar um pouco da 

realidade das instituições de educação infantil, com o objetivo de analisar o contexto 

das mesmas, as propostas pedagógicas, conciliar a prática e a teoria estudada, 

além de desenvolver propostas de intervenções.  

Contudo, percebo que embora a Pedagogia da UEL procure formar um 

“profissional que seja capaz de articular os objetivos educacionais, com base nos 

pressupostos sócio históricos, políticos e culturais, às diferentes abordagens 

metodológicas priorizando a formação integral”. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

LONDRINA, 2010, p. 10), a dinâmica do mundo contemporâneo em movimento 

requer estudo e atitude dos professores que irão lidar com a tenra idade. Não se 

esgotam, portanto, os estudos na graduação. É necessário buscar educação 

continuada, conforme já exposto neste capítulo. 
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4 A TV COMO COMPONENTE EDUCATIVO NA CONTEMPORANEIDADE 

 Nos dias atuais é muito frequente as crianças apreciarem os programas de 

televisão. São capazes de passar horas frente à vasta programação ofertada e 

muitas vezes, até em atrações consideradas inadequadas ao público infantil. A 

televisão exerce uma grande influência na criança, em alguns casos as mesmas 

dependem da TV para construir sua rotina de brincadeiras e passatempo, conduta 

de responsabilidade de muitos pais. Colvara (2007, p. 7) admite a seguinte 

preocupação com a educação das crianças:  

A TV é um objeto de produção contínua, presença e discurso. Isso 
ocupa várias lacunas no seu cotidiano, não há nada entre elas, 
inclusive é até reforçado em determinadas situações (babás-
eletrônicas). A criança entregue aos cuidados da tecnologia, da TV.  

 

A televisão não está estreitamente limitada apenas ao seu uso enquanto 

transmissora de programas, a mesma também dispõe do uso como instrumento de 

projeção de vídeo, ambas como linguagens disponíveis no meio educacional. Deste 

modo, “TV e vídeo encontraram a fórmula de comunicar-se com a maioria das 

pessoas, tanto crianças como adultas” (MORAN, 1995, p.2). Assim, consideramos 

que as duas linguagens são vistas como de extrema importância para desencadear 

diversas propostas pedagógicas. 

Trazendo para o ambiente da educação infantil, especificamente para dentro 

da sala de aula, o professor não pode apenas ignorar e deixar passar despercebido 

o que as crianças aprendem com o recurso da televisão. Muitos conteúdos desta 

avalanche de informações podem ser trabalhados e discutidos em sala. Accioly 

(2008, p. 5) destaca:  

[...] quando as criança’12q s e jovens chegam à escola e comentam 
o que viram na televisão, abre-se aí uma possibilidade de 
intervenção pedagógica por meio dos educadores para reorientar a 
produção de sentidos e redirecionar as apropriações iniciais do que 
foi visto antes, criar uma situação de aprendizagem possível e 
fundamentar os esforços de uma educação das audiências. 

 

 Assim, a intervenção do professor é necessária se há a pretensão do uso da 

televisão como ferramenta pedagógica. Cabe a ele orientar a criança quanto ao 
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conteúdo que tem sido assistido, visando despertar desde a tenra idade, a 

capacidade de criticidade e reflexão quanto às informações recebidas, 

especialmente pela televisão. 

 Do mesmo modo que existem programas com conteúdos educativos, existem 

também outros, pobres de conteúdos e impróprios para faixa etária. Entre eles é 

possível destacar o caso das novelas, comum entre as conversas infantis. Muitas 

vezes as personagens das novelas tornam-se ídolos e nem sempre expressam 

comportamentos educativos adequados a faixa etária da educação infantil. Cardoso 

(2008, p. 11) lembra que: 

Muitas crianças assistem programas televisivos que não são 
adequados para a sua idade e também os assistem sem a presença 
dos pais, isso pode ser maléfico porque ela não sabe exatamente o 
que é bom para ser absorvido, assim então acaba absorvendo tudo.  

 

A programação televisiva pode estimular interesses sobre vaidade, violência, 

sexualidade, individualismo, consumismo entre outros temas que não são 

apropriados as fases de desenvolvimento da criança. A ausência da possibilidade de 

discussão com vistas ao julgamento do que ouve e vê na televisão, pode acarretar 

distorções de ordem moral, sentimental, emocional etc. Percebemos que a criança 

tende a imitar a personagem mesmo sem consciência se é adequado a ela ou não. 

Armazenando o conteúdo televisivo sem fazer distinções, certas atitudes 

descabíveis passam a ser normais, considerando que há programas que enfatizam 

perversidades, tais como violência contra o próximo ou contra animais, por exemplo. 

Cardoso (2008, p. 20) é quem trata do assunto: 

Algumas crianças sabem distinguir o bom do ruim (aproximadamente 
até os sete anos a criança vive no mundo da fantasia, mas pode 
variar de criança para criança), mas outras não, mesmo as que 
sabem o que é errado armazenam imagens, cenas, episódios 
inconscientemente, isso gerando efeitos contra sua vontade.  
 

Diante dos aspectos mencionados acima, a intervenção pedagógica se faz 

necessária e o papel do professor como mediador é de extrema importância. A 

criança pode emitir juízo sobre o que assiste quando o professor trabalha um 

determinado conteúdo que está vinculado a mídia, de maneira que simplesmente 
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deixa de ser mais um assunto vazio para a criança e começa a ter sentido. Para 

Carneiro (2003, p. 8) este é um momento muito importante, pois: 

[...] a mediação pedagógica não destrói a atração provocada pela 
televisão nem a descaracteriza. Evoca a emoção da linguagem 
televisiva para apreender melhor os textos televisivos, ressignificá-
los, recriá-los, criticá-los, fazer aprendizagem mais atrativa, mais 
atual. 

Os diálogos e intervenções em torno das exposições da TV auxiliam na 

produção de senso crítico. Para que as intervenções e o papel do professor como 

mediador ocorram de forma eficaz, o professor precisa ter formação crítica e 

apropriada ao uso da tv enquanto ferramenta pedagógica. 

Alguns aspectos devem ser considerados no processo de formação de 

professores para a educação infantil, tendo em vista seu preparo para lidar com a 

informação televisiva. Não se intimidar pelos conteúdos transmitidos pela mídia é um 

desses aspectos, portanto, é necessário que o professor exponha e utilize 

argumentos coerentes sobre determinado assunto, de maneira adequada e 

conveniente. Outro aspecto é a formação adequada para trabalhar com as 

ferramentas tecnológicas, entre elas, a televisão, pois além de recreativa é 

pedagógica. Monteiro (2012) lembra que, a escola deve ter foco na capacitação 

daquele que é mediador da aprendizagem e para isso, é necessário que os 

professores “sejam capazes de operacionalizar os elementos tecnológicos a favor de 

seu planejamento.” (p. 24). 

As instituições de ensino devem estar preparadas para oferecer os recursos 

de forma eficaz e organizada, e caso a televisão esteja sendo utilizada de forma 

incorreta é necessário rever conceitos pedagógicos. O uso da televisão de maneira 

equivocada, sem funcionalidade didática, para acalmar as crianças enquanto o 

professor desenvolve outra tarefa, como por exemplo, na hora da higienização, é o 

maior motivo das crianças assistirem vídeos e desenhos sem acompanhamento 

sobre o contéudo que estão assistindo. Deste modo Monteiro (2012, p. 22) afirma 

que “a televisão é capaz de atrair tanto e de educar, positiva ou negativamente, cabe 

à escola, então, usar desse recurso para desenvolver práticas eficientes e melhorar 

a qualidade da educação”.  
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Diante do exposto, é importante verificar como é possível que a TV deixe de 

ser vista como a inimiga da educação infantil, por algumas vezes fornecer conteúdos 

forma equivocada e passe ser uma aliada para a construção de um saber crítico, 

uma ferramenta de extrema magnitude. Cabe às instituições saberem seu valor e o 

seu papel no processo de ensino e aprendizagem. Para isso Fantin (2007, p. 6) 

argumenta que: 

O fato de as mídias serem usadas equivocadamente e fornecerem 
conteúdos questionáveis do ponto de vista da educação não significa 
que a mediação deva ser necessariamente de resistência e negativa. 
Em vez de desprezar tudo o que as crianças assistem, poderíamos 
tomá-los como objetos de estudo e procurar entender o que elas 
podem ter aprendido, problematizando as consequências do 
consumo de mídias por parte das crianças, jovens e adultos de uma 
maneira crítica - nem apocalíptica nem integrada - aprofundando 
questões ligadas ao desenvolvimento humano, às produções 
culturais e aos espaços sociais destinados à infância, à adolescência 
e à juventude. 

 
 

 A televisão pode ser um grande reforço no processo de ensino e 

aprendizagem quando o uso dos conteúdos transmitidos serve para complementar 

suas atividades pedagógicas. Monteiro é quem destaca que (2012, p. 23): 

O conteúdo televisivo oferece um cardápio variado de programas, 
filmes, propagandas que pode servir como mecanismo de estímulo à 
aprendizagem, os quais delineados a partir de projetos pedagógicos 
podem cativar os alunos e propiciar um envolvimento mais 
consistente com os propósitos curriculares. 

 

Quando o professor traz algum conteúdo extraído da televisão, a 

aprendizagem tende a ser mais próxima da criança. Assim, é Monteiro (2012, p. 23) 

quem auxilia novamente na reflexão:  

A televisão como veículo de comunicação oportuniza ao professor 
o planejamento de atividades que favoreçam a interação do aluno 
com o mundo, a partir de uma linguagem peculiar ao seu 
universo, dado que este já interage com a televisão em seu 
ambiente familiar. É nesse contexto que a televisão aparece como 
meio didático na sala de aula. 
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Pelo fato da televisão ter programas com linguagens direcionadas ao público 

infantil, torna-se mais cativante e atraente para que as crianças despertem 

interesses por diversos conteúdos: 

Os programas televisivos exercem papel importante no 
desenvolvimento infantil, pois na medida em que a criança se diverte 
diante da TV, satisfaz sua necessidade lúdica; ela vive 
imaginariamente conflitos, medos e aventuras num processo de 
amadurecimento emocional e cognitivo. (COLVARA, 2007, p.10-11). 

 

 Sendo assim não podemos de maneira alguma afirmar que a televisão não 

possui nenhuma funcionalidade no ambiente da educação infantil. Devemos ter a 

clareza que a mesma pode ser um grande apoio pedagógico, desde que seja 

utilizada de maneira coerente e eficaz. A presença e o uso da TV ou das demais 

tecnologias na educação infantil não corroboram para a ideia de substituição do 

profissional da educação. Ao contrário, requerem a presença crítica e criativa de um 

professor que saiba lidar com a sociedade de informações e tecnologias que se 

modificam cada dia e que acabam refletindo no ambiente escolar. Deste modo, 

exige: 

[...] estudar as imagens, os processos de produção de materiais 
audiovisuais, as diferentes formas de recepção e uso das 
informações, narrativas e interpelações de programas de televisão, 
filmes, vídeos, jogos eletrônicos, corresponderia, ao meu ver, a 
práticas eminentemente pedagógicas e indispensáveis ao professor 
que atua nestes tempos. (FISCHER, 2007, p.296). 

 

É tempo de deixar receios e preconceitos quanto a utilização da TV em sala. 

É tempo de lidar com seus conteúdos e não restringir o uso em sala. Assim, 

enfrentar ou intervir diante das abordagens que a TV proporciona é auxiliar na 

formação de pessoas mais conscientes e dispostas a exercerem autonomia no 

mundo de hoje e no que virá. 
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5 A REALIDADE EM QUESTÃO: O QUE DIZEM AS PROFESSORAS DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL A RESPEITO DA TV COMO FERRAMENTA EDUCATIVA 

 Conforme mencionando anteriormente, a coleta de dados foi realizada por 

meio de questionário com cinco perguntas abertas, direcionadas a professoras da 

educação infantil de instituições públicas e privadas. As professoras colaboradoras 

foram 14 mulheres que possuem graduação em pedagogia e algumas são 

portadoras de títulos de especialista lato sensu. 

A primeira questão indagou a percepção das professoras a respeito da TV 

como ferramenta educativa para crianças da educação infantil. Por meio das 

respostas compreendi que as 14 colaboradoras indicaram que percebem a TV como 

importante aliada na educação infantil. Como exemplo, apresentamos a 

manifestação de duas professoras: 

 
“Considero que a TV se configura em uma importante ferramenta 
educativa, uma vez que pode auxiliar o professor complementando o 
conteúdo trabalhado em sala, tornando possível apresentar 
determinado conteúdo de forma concreta, o que muitas vezes só é 
ensinado de maneira abstrata.” (Professora 1) 

 
“É uma ferramenta que deve ser usada a favor do processo 
educativo, aproveitando a programação para estimular o aprendizado 
e o pensamento crítico desde cedo.” (Professora 13) 
 

 

Com informado no corpo deste estudo, Monteiro (2012) e Colvara (2007) 

expressam que a televisão oportuniza atividades interação da criança com o mundo, 

pelo uso da mesma no cotidiano familiar. Além disso, a linguagem é muitas vezes 

mais cativante, vai de encontro a uma necessidade lúdica e auxilia na maturação 

emocional e cognitiva da criança. 

É interessante notar que quatro professoras fazem menção da importância 

relacionada ao conteúdo ou a forma como a TV deve ser utilizada na educação 

infantil. Destacamos os seguintes depoimentos: 

 

“Quando o tema abordado tem relação com o conteúdo explanado 
em sala.” (Professora 3) 

 
“Em alguns momentos como na complementação dos conteúdos 
trabalhados com as crianças, bem como músicas acompanhadas de 
vídeo que desperte a atenção e percepção visual.” (Professora 9) 
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“É uma construção coletiva, um recurso para educar o olhar, motivar 
os alunos e transformar as aulas em laboratórios de conhecimento.” 
(Professora 9) 
 
“Com a TV a criança consegue visualizar o conteúdo trabalhado em 
sala, após a exploração do mesmo em diversos aspectos como a 
manipulação de objetos.” (Professora 2) 
 
 

 Infelizmente, outras professoras apresentam respostas vazias de conteúdo ou 

até mesmo preocupantes, visto que indicam ausência de reflexão pedagógica a 

respeito do seu fazer docente e das consequências de seus atos durante sua prática 

pedagógica, conforme apresentado: 

 

“Percebo a TV como uma ferramenta útil.” (Professora 7) 
  
“Se usada com moderação, pode ser útil.” (Professora 6) 
 
“Percebo a TV como um excelente veículo.” (Professora 5) 
 
“Percebo a TV em alguns momentos considerável para os bebês, 
como nos momentos do banho [...]” (Professora 8) 
 

 
 Notamos que a maioria das professoras percebe a TV como uma 

ferramenta pedagógica importante, entretanto, com concepções distintas sobre sua 

real funcionalidade. Tomamos como base a resposta da professora 6, no qual relata 

que se a televisão for usada com moderação pode ser útil mas sem dar maiores 

explicações do que significa moderação. As respostas acima indicam que as 

professoras manifestam interesse em utilizar a televisão apenas para 

complementação de conteúdos, sem que haja uma relação com demais conteúdos 

manifestados pela televisão. Diante do fato, Oliveira (2007), afirma que existe uma 

dificuldade dos professores em lidar com assuntos que não estão ligados a 

conteúdos, como por exemplo: sexo, drogas, consumo, relações familiares, e com 

isso acabam ignorando ou limitando seu uso, utilizando ferramentas pedagógicas 

com restrições, por falta de conhecimento das potencialidades. 

Em relação a segunda questão, foi solicitado para que as professoras 

expusessem os pontos positivos e negativos da televisão de acordo com suas 

concepções. Treze professoras apontaram diversos aspectos positivos sobre a 
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televisão: auxílio durante as atividades pedagógicas, criticidade e imaginação das 

crianças, reforço para aprendizagem da mesma. Seguem dois exemplos: 

“Positivo: Utilizar a TV como recurso pedagógico é possibilitar a 

produção de conhecimento da criança.” (Professora 12) 

“Positivo: Quando ela é usada para complementar alguns assuntos 

que o aluno precisa visualizar para reter o conhecimento, deste 

modo, ela torna-se um instrumento perfeito.” (Professora 3) 

 

 

 Também já mencionado no corpo deste trabalho, Monteiro (2012) 

apresentou a televisão como um cardápio variado, contendo filmes, propagandas e 

programas que trazem contribuição para a aprendizagem da criança. Se utilizada 

como atividade pedagógica, promove o envolvimento e é cativante da atenção das 

crianças. Entretanto, uma das respostas apresentadas causou preocupação quanto 

a falta de percepção pedagógica sobre o uso da televisão: 

 

“Positivo: Usada para apagar o fogo.” (Professora 8) 

 

 Infelizmente verifico nessa resposta, um esvaziamento de conhecimento em 

relação ao uso pedagógico da televisão, com utilidade apenas para acalmar as 

crianças, durante os momentos de agitação. Monteiro (2012) afirma que a escola 

deve utilizar da TV como recurso pedagógico para promover práticas eficientes, 

visando à qualidade da educação. Deste modo, alguns profissionais ainda insistem 

no uso errôneo da televisão, como nos momentos de higienização ou para acalmar 

as crianças para que não fiquem agitadas. 

Em relação aos pontos negativos, a maioria aponta como fator principal o uso 

da televisão sem intencionalidade, os cuidados quanto aos conteúdos televisivos e o 

uso excessivo. Apresentamos os depoimentos como exemplo: 

“Negativo: Quando a criança fica em frente dela apenas para passar 

o tempo ou assistindo programas inadequados que o leva a ter um 

comportamento inadequado.” (Professora 3) 

 

“Negativo: Quando utilizada sem intuito algum, meramente para 

preencher tempo.” (Professora 9) 

“Negativo: Deve se ter cuidado com informações desnecessárias e 

que estejam fora da compreensão dos pequenos.” (Professora 14) 
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Os pontos acima trazem a reflexão acerca da ambiguidade da televisão. É 

fundamental que o professor saiba fazer uso da televisão e intervir quanto aos 

conteúdos inadequados, conforme mencionado pelas professoras 3 e 14. Monteiro 

(2012), novamente auxilia na discussão, destacando que o uso da televisão requer 

do professor planejamento que contribua para a interação da criança com o mundo, 

pois é neste contexto que a televisão se constitui como meio didático. Entretanto, em 

questões anteriores as respostas apontadas indicaram para o uso da televisão sem 

intencionalidade. 

A terceira questão indagou sobre o uso da televisão em sala. Nove 

professoras apresentaram que utilizam a televisão em consonância ao conteúdo 

abordado e deste modo como complementação das atividades desenvolvidas. 

Segue como exemplo algumas manifestações: 

“Sim, quando o conteúdo do filme ou desenho tem ligação com o que 

foi abordado durante as atividades.” (Professora 3) 

 

“Sim, para complementação de atividades dirigidas, desenvolvimento 

corporal, dança, etc..” (Professora 9) 

 

“Sim, para expor um conteúdo.” (Professora 5)  

 
“Sim, para que a aula se torne mais dinâmica e de apreciação de 
todos. Pode ser utilizada em qualquer momento, desde que haja um 
objetivo.” (Professora 14)  
 

 Com isso, fica claro que o professor precisa ter criatividade ao elaborar seu 

planejamento e ao utilizar a televisão em sala. Lima (2010, p.10) afirma que 

“televisão tem grande potencial dentro da área educacional, capaz de assegurar o 

desenvolvimento de apreensão de conhecimentos, além de trazer à tona para a sala 

de aula realidades de várias regiões do mundo”.  

 Algumas professoras utilizam a televisão para complementar suas 

atividades pedagógicas, mas também nos momentos de descontração ou atividades 

rotineiras: 

 

“Sim, como complemento do conteúdo e em momentos em que as 

crianças precisam estar controladas devido a alguma intervenção em 
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que as professoras precisam dividir tarefas rotineiras como, por 

exemplo: durante o banho, escovação, contudo nesses momentos 

procuro intervir junto as crianças, chamando atenção para os 

personagens, músicas, etc.” (Professora 1) 

 

“Sim, como atividades educativas relacionadas ao conteúdo 

trabalhado em sala, e antes do sono.” (Professora 2) 

 

“Sim, durante a organização da sala e de acordo com o planejamento 

da aula.” (Professora 4)  

 
“Sim, quando as crianças estão muito agitadas e necessitam se 
acalmar, e em atividades dirigidas.” (Professora 11)  
 
“Sim, nos momentos de relaxamento e quando estiver de acordo com 
o conteúdo trabalhado.” (Professora 6) 

 

 É sabido que a rotina diária dos professores é bem intensa e com as 

respostas acima fica nítida essa dificuldade. As exigências são muitas, além da 

preocupação em cumprir todas as suas atribuições, muitas vezes o professor precisa 

realizar alguma tarefa que não envolve as crianças. Nesses casos a televisão é 

usada como forma de tranquilizá-las. Deste modo há um tempo maior para realizar 

as tarefas extras ou até mesmo finalizar as rotineiras. 

 A televisão é utilizada como um meio de capturar a atenção das crianças, 

de modo que fiquem em silêncio, sendo uma no meio de tantas ferramentas 

pedagógicas capazes de prender a concentração das mesmas. Algumas 

manifestações exemplificam o caso: 

 

“Sim. Infelizmente a TV é usada no momento em que as crianças 

estão agitadas e nos momentos em que não há atividades.” 

(Professora 8) 

 

“Sim, normalmente aos finais da aula, como um momento de 

descontração.” (Professora 12)  

 

Oliveira (2007) nos dá suporte destacando que a televisão é vista como uma 

forma de entreter as pessoas, nos momentos de lazer ou tempo livre. 

A ideia de utilizar a televisão como entretenimento cabe perfeitamente na fala 

das professoras, quando utilizam a televisão para as atividades diárias, antecedendo 
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o momento do sono, durante o banho, escovação, ou mesmo nas ocasiões de 

relaxamento. Não é o ideal, mas é justificável diante de algumas circunstâncias. 

A quarta questão indagou as professoras se as instituições de educação 

infantil estão equipadas para utilizar a TV como ferramenta educativa. As respostas 

apresentadas foram bem distintas. Algumas professoras acreditam que instituições 

em que atuam estão equipadas para o uso educativo da televisão, tais como os 

exemplos nas manifestações abaixo:  

 

“Na instituição que atuo acredito que sim”. (Professora 5) 
 
“Não sei quanto às outras instituições, apesar de que de acordo com 
os parâmetros e estudos deveriam estar, na instituição que atuo 
acredito que sim”. (Professora 6) 

 

“Não tenho essa informação, mas na escola que atuo acredito que 

sim”. (Professora 7) 

 

Outras professoras ficaram na dúvida quanto à resposta, manifestando sua 

opinião sem reflexões em torno da discussão. Seguem alguns depoimentos: 

“Acredito que algumas sim, outras não.” (Professora 4) 
 

 “Algumas estão, mas a maioria não.” (Professora 13)  
 
“Sim, na verdade as que conheço sim.” (Professora 10) 

 
“A maioria sim.” (Professora 14)  

 

 As demais professoras foram categóricas ao afirmar que as instituições 

ainda não estão equipadas e preparadas para a utilização da televisão enquanto 

ferramenta pedagógica. Apresentamos exemplos: 

 

“Não, pois não são todas as salas estão equipadas com uma TV, um 

vídeo ou um computador como ajuda”. (Professora 3) 

 

“De maneira alguma, pois não há material e nem treinamento 

específico, sendo que esse tipo de recurso se estende ao uso do 

pendrive, internet, gravação de vídeos e programas a serem usados.” 

(Professora 8) 
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“Não todas, falta um planejamento melhor para a quantidade de 

tempo de sua utilização.” (Professora 11) 

 

“Não, a utilização da TV como ferramenta educativa ainda não está 

sendo bem trabalhada entre as instituições de educação.” 

(Professora 12)  

 

 Ainda há muitas instituições de educação infantil que carecem de recursos 

financeiros, físicos e pedagógicos. Embora algumas instituições possuam a TV 

Pendrive, os famosos televisores de cor laranja, muitas necessitam de manutenção 

dos equipamentos. Além disso, a formação dos professores para o uso de 

tecnologias e mídias não atinge a todos, tema tratado mais adiante neste texto. Essa 

ideia fica nitidamente explícita na fala da professora 8, quando afirma que para o uso 

da televisão e das demais tecnologias há necessidade de treinamentos específicos.  

Existem casos em que a equipe pedagógica limita o uso da televisão para evitar que 

as crianças ou professores danifiquem o equipamento. São diversos fatores que 

implicam na utilização e no preparo das instituições de educação infantil, no que se 

refere ao uso da televisão.  

 Temos visto que a tecnologia educacional está em permanente avanço e 

que a era da informação tem procurado cada vez mais facilitar e promover a 

atualização dos indivíduos na sociedade. Contudo, a televisão na educação infantil 

não é um aparato novo e mesmo assim ainda é gerador de dúvidas e conflitos. 

Chiofi e Oliveira (2014, p. 333) são diretos ao chamar a atenção para o fato: 

 

Diante disso e do seu compromisso com o conhecimento, a escola 
deve pensar em uma nova forma de se trabalhar o saber articulando 
com as novas tecnologias educacionais envolventes. Em se tratando 
da tecnologia educacional o termo remete-se ao emprego de 
recursos tecnológicos como ferramenta para melhorar a qualidade do 
ensino. 

 

 A última pergunta do questionário teve por objetivo averiguar se as 

professoras receberam durante seu processo de formação na graduação/magistério, 

amparo teórico-metodológico para o uso educativo da TV nos espaços de educação 

infantil. Das quatorze professoras que responderam ao questionário, seis afirmaram 
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que receberam amparo para tal. Duas professoras destacam que cursaram a 

disciplina de tecnologia e educação. As manifestações não nos permitem aprofundar 

ou tecer comentários mais críticos: 

 
“Sim, porém muito pouco.” (Professora 1) 
 
 “Sim.” (Professora 2) 
 
“Muito pouco.” (Professora 6) 

 “Sim, fui bem orientada e amparada.” (Professora 10)  

“Muito pouco, apenas na disciplina de tecnologia e educação, que foi 
a única disciplina referente à TV e outros meios de comunicação.” 
(Professora 8) 

“Sim, apenas na disciplina de tecnologia e educação, e em alguns 
poucos momentos em didática.” (Professora 9) 

 

Conforme mencionado, apenas duas professoras destacam que receberam 

amparo teórico-metodológico no curso de Pedagogia com a disciplina de tecnologia 

e educação. Vale destacar a importância da mesma, para a formação de 

professores. No curso de Pedagogia da UEL a disciplina é ofertada no primeiro ano 

do curso com 60 horas divididas entre teoria e prática. A ementa indica a 

compreensão do processo histórico, conceito e evolução das tecnologias, bem como 

sua utilização nos ambientes de aprendizagem. O objetivo dessa disciplina é 

promover no graduando um posicionamento crítico e reflexivo em torno das 

tecnologias, bem como sua instrumentalização enquanto recurso pedagógico. Trata-

se de uma disciplina significativa que contribui para a formação de professores, 

considerando que permite ampliar a visão dos mesmos em relação às tecnologias 

educacionais. 

As professoras que afirmaram que não receberam a formação para o uso da 

TV apresentaram as seguintes respostas: 

 

“Não, na época em que estudei o uso da televisão ainda era restrito.” 

(Professora 3) 

“Não, infelizmente o foco da educação para os professores na 

utilização da TV é dedicado aos anos iniciais do ensino fundamental.” 

(Professora 11) 
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“Não, a utilização da TV como recurso pedagógico não foi 

comentada.” (Professora 12) 

“Não, o processo de formação para a educação infantil era mais 

voltado para a prática de jogos.” (Professora 14) 

 

 Com base nos argumentos estudados na literatura pedagógica e na análise 

dos dados coletados na realidade, a visão acanhada em relação às ferramentas 

pedagógicas só tende a prejudicar o desenvolvimento de uma pratica pedagógica 

coerente com o mundo contemporâneo. Ao utilizar um recurso didático, 

intencionalidade e domínio no manejo são fundamentais a fim de contribuir para o 

desenvolvimento e aprendizagem das crianças. 

Os recursos de ensino não estão mais limitados como antigamente e nem o 

professor fica diante do quadro de giz o tempo todo, sem muitas oportunidades de 

enriquecer a atividade pedagógica. Em determinados casos alguns professores 

elaboravam cartazes para exemplificar um determinado conteúdo e utilizavam 

atividades copiadas por mimeógrafo. Alguns anos se passaram até que o uso do 

retroprojetor como recurso pedagógico fosse alcançado por todos. A televisão 

inserida no ambiente da educação infantil é algo muito recente na história da 

educação. Algo em torno de trinta ou quarenta anos, em ocasiões cujas estratégias 

eram detalhadamente planejadas previamente. Pilleti (2004, p. 157), autor cuja obra 

maior, Didática Geral, foi muito utilizada nos cursos de formação de professores dos 

anos de 1970, referiu-se a televisão naqueles tempos como um recurso tecnológico 

avançado e que requeria estudos específicos e de alto custo para as instituições de 

Educação infantil. 

Se hoje a televisão é de fácil acesso, embora não seja a única ferramenta 

pedagógica, tampouco, é a mais avançada das tecnologias. Descartar seu uso, ou 

utilizar de forma incorreta, tal como já mencionado no corpo deste trabalho, só tende 

a prejudicar o trabalho escolarizado. Aliada do trabalho pedagógico do professor da 

educação infantil busca contribuir e enriquecer sua prática pedagógica, tecendo um 

olhar para o desenvolvimento das crianças. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente trabalho de conclusão de curso teve por objetivos reconhecer as 

percepções de professores da educação infantil a respeito da TV como ferramenta 

educativa; destacar pontos positivos e negativos da TV para a educação de 

crianças; e verificar se a formação dos professores ofereceu amparo teórico-

metodológico para o uso educativo da TV nos espaços de educação infantil. 

 Com base nos pressupostos da pesquisa qualitativa, um questionário com 

questões abertas auxiliou na coleta de informações junto a 14 professoras da rede 

pública e privada da educação infantil da cidade de Londrina. Os resultados indicam 

que os objetivos foram atingidos. 

 Com base nas respostas apresentadas, foi possível perceber que as 

professoras compreendem a televisão como uma grande ferramenta educativa e que 

contribui para o enriquecimento das propostas pedagógicas. Entretanto, as 

professoras apresentam resistências ao utilizar a televisão, especialmente se o 

programa televisivo não tem relação com o conteúdo a ser abordado. Diante disso, 

registra-se a dúvida de que muitas vezes a criança pode expor algo que tenha visto 

na televisão em casa, sem discussão e que pode ser também ignorado na educação 

infantil. 

   Os pontos positivos e negativos da TV foram manifestados de maneira 

desconexa. Para as professoras a televisão é negativa quando utilizada sem 

intencionalidade, porém a utilizam nas horas da higienização, quando necessitam 

realizar alguma atividade extra, para que as crianças fiquem em silêncio. 

 Muitas das professoras não tiveram amparo teórico-metodológico para o uso 

de tecnologias durante sua formação, resultando na ausência de reflexão e 

conhecimento do manejo para as práticas educativas.  

 A televisão exerce uma grande influência na vida das crianças e faz parte da 

construção da infância da contemporaneidade. Do mesmo modo que existem 

programas educativos há os vazios de conteúdos e impróprios para a faixa etária. 

Tornar a criança para além de telespectadora que não sabe filtrar o que pode ser 

absorvido deve ser também papel da educação infantil. A adequada intervenção dos 

professores corresponde muitas vezes aos processos de formação recebidos.  
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 Em linhas gerais o trabalho desenvolvido foi muito significativo para minha 

formação acadêmica, embora algumas limitações em relação à aplicação do 

questionário, uma vez que nem todos os profissionais da educação infantil estavam 

dispostos a responder as questões, entretanto, em meio às resistências pude 

perceber o quanto ainda é necessário estimular os professores ao uso da televisão 

nos espaços de educação infantil, desprendendo-se de medos e receios, assim, 

assumindo seu papel de professor mediador entre as crianças da educação infantil e 

as possibilidades televisivas vertidas no cotidiano delas. Auxiliando-as a serem 

críticas e reflexivas diante da vasta programação televisa nada mais é que envolver-

se nos processos educativos de desenvolvimento humano. 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ARTES 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

TERMO DE CONSENTIMENTO ESCLARECIDO 

 

Prezado (a) Professor (a), 

Este questionário é parte integrante do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina, com orientação da Prof.ª. Dr.ª. 

Cláudia Chueire de Oliveira.  

A temática de estudo diz respeito sobre o uso da TV como ferramenta 

pedagógica. 

Gostaria de solicitar sua colaboração, respondendo ao instrumento proposto. 

Todas as informações serão utilizadas somente para os fins acadêmicos desta 

investigação e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de 

maneira que a sua identidade e da instituição serão preservadas. Os resultados 

esperados com esta pesquisa poderão contribuir para o meio acadêmico, visando 

ampliar estudos na área.  

Caso você necessite de maiores esclarecimentos, sou Tatiana de Freitas 

França, aluna da Pedagogia – Turma 2000 – Matrícula: 201100334019; telefone (43) 

8439-6898 ou com a Prof.ª Dr. ª Cláudia Chueire de Oliveira, Universidade Estadual 

de Londrina, Departamento de Educação, (41) 9127-3221, e-mail: cchueire@uel.br.  

Se a sua resposta for positiva, continuará respondendo a pesquisa, caso 

contrário, encerra-se aqui seu compromisso. Agradeço sua atenção, 

 

Tatiana de Freitas França 
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PERFIL DO(A) COLABORADOR (A) 
 

Formação no ensino médio: 

___________________________________________________________________ 

Formação superior (graduação e pós-graduação): 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Idade: _________ Gênero: (   ) Masculino  (    ) Feminino 

Tempo de magistério: 

___________________________________________________________________ 

 

 

PERCEPÇÕES A RESPEITO DO USO DA TV COMO FERRAMENTA EDUCATIVA 
 

1. Como você percebe a TV como ferramenta educativa para a educação infantil? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Quais são os pontos positivos e negativos da TV para a educação de 

crianças? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Você utiliza a TV em algum momento em sala? Qual?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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4. As instituições de educação infantil estão equipadas para utilizar a TV 

como ferramenta educativa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Durante seu processo de formação na graduação/magistério, você recebeu 

amparo teórico-metodológico para o uso educativo da TV nos espaços de educação 

infantil? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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