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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é ressaltar a utilização dos recursos tecnológicos como a televisão, o 
computador e a internet como um recurso pedagógico para o processo de ensino da geografia, 
destacando a necessidade de elaborar aulas mais dinâmicas, oportunizando uma aprendizagem 
mais participativa e significativa para os alunos. Trata-se de uma pesquisa exploratória realizada 
através de levantamento bibliográfico. Ao final, conclui-se que a introdução da linguagem 
audiovisual com a introdução dos recursos tecnológicos no espaço escolar trouxe consigo novas 
maneiras de lecionar geografia e novas possibilidades de aprender, fazendo com que o ato de se 
comunicar receba um novo significado através do uso de imagens, sons e movimentos. 
Palavras-chaves: Ferramentas tecnológicas; Cultura audiovisual; Educação. 
 
 
 
RESUMEN 
El objetivo es poner de relieve el uso de recursos tecnológicos como la televisión, la computadora 
y la Internet como un recurso didáctico para la enseñanza de la geografía, destacando la 
necesidad de preparar sus clases más dinámicas oportunidad de aprendizaje para una más 
participativa y significativa para los estudiantes. Esta es una investigación exploratoria a través 
de la literatura. Por último, se concluye que la introducción del lenguaje audiovisual con la 
introducción de recursos tecnológicos en la escuela ha traído nuevas formas de enseñanza de la 
geografía y nuevas oportunidades de aprendizaje, haciendo que el acto de comunicación ha dado 
un nuevo significado a través del uso de imágenes, sonidos y movimientos. 
Palabras claves: Herramientas de Tecnología; Cultura Audiovisual, Educación. 
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INTRODUÇÃO  

 

 A evolução da tecnologia se caracteriza pela crescente velocidade e constante atualização 

das informações. A cada dia, inventores e cientistas dedicam seu tempo na criação de objetos 

inovadores que visam a facilitar a vida do ser humano ou simplesmente contribuir para o 

consumismo. “(a)s características da sociedade e do espaço geográfico, em um dado momento 

de sua evolução, estão em relação com um determinado estado das técnicas” (SANTOS, 2004, 

p.171). Essas técnicas são os meios instrumentais e sociais utilizados pelo homem para produzir e 

criar o espaço de acoredo com suas necessidades.  

   A constante introdução de inovações tecnologicas se tornou irremediável, sendo 

absorvida diária e incessantemente pela sociedade, que a cada fração de segundos se torna refém, 

mais dependente dessas novas tecnologias. A proliferação de dispositivos digitais na atual 

sociedade da informação, como MP3, celulares, câmeras fotográficas, palmtops, visual phones, 

dentre outros, visam oferecer maior mobilidade, personalização e conectividade aos usuários.  

Nessa perspectiva, devido à presença massiva das tecnologias, todos os setores da sociedade são 

afetados por ela, inclusive a educação.  

Algumas tecnologias como o computador, a internet, a televisão, o DVD, dentre outras, 

já estão presentes em algumas escolas, evidenciando a necessidade de práticas pedagógicas 

inovadoras, que aproveitem as potencialidades desses meios no processo de ensino e 

aprendizagem. De fato, cabe à escola aprender a lidar com a abrangência e rapidez do acesso às 

informações e produção do conhecimento, reconhecendo que ela não é mais a única “fonte do 

saber” (NAKASHIMA; AMARAL, 2006) 

No entanto, ao conhecer melhor os meios e as tecnologias utilizadas pelos alunos, torna-

se mais fácil orientá-los quanto a sua utilização, para que possam se beneficiar dos recursos 

oferecidos. Sem falar que por mais que as tecnologias da informação sejam importantes no 

processo ensino-aprendizagem, o professor não pode perder de vista sua importância no 

desenvolvimento das relações humanas e éticas. 

 

As crianças de hoje não têm medo de conhecer e investigar os recursos que os 
eletroeletrônicos proporcionam. Elas perguntam aquilo que não sabem, gostam 
de experimentar coisas novas e fazer descobertas na prática, ou seja, elas já 
estão familiarizadas com o uso da tecnologia e interagem facilmente com a 
linguagem digital. (NAKASHIMA; AMARAL, 2006, p. 34, 35). 
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Nessa perspectiva, segundo Kenski (2006), o professor deve alterar seus procedimentos 

didáticos e a sua própria postura, ou seja, é preciso que ele se posicione não como o detentor do 

monopólio do saber, mas como um parceiro, um pedagogo, no sentido clássico do termo, que 

encaminhe e oriente o aluno diante das múltiplas possibilidades e formas de se alcançar o 

conhecimento e de se relacionar com ele. 

Na perspectiva da pedagogia tradicional eram considerados bons professores aqueles que 

transcreviam muitos textos na lousa, até completarem as folhas dos cadernos dos alunos, os que 

terminavam todos os exercícios dos livros didáticos e aqueles que reprovavam muitos alunos ao 

término do ano. O ensino da geografia com a pedagogia tradicional se tornou massante e 

decoreba, onde muitos alunos se intediam com tantos mapas, e que mal sabem se localizar 

geograficamente no globo, não conseguem compreender a dimensão do espaço geográfico e a 

espacialização dos fenômenos sociais, onde só visam decorar os Estados e suas capitais deixando 

de lado a reflexão sobre os acontecimentos cotidianos e mundiais. 

 Atualmente as crianças possuem um contato significativo com diferentes linguagens, 

como a musical, a gestual, a verbal, a impressa e a audiovisual. Piaget (1993) afirma que a 

criança possui a linguagem egocêntrica e a linguagem socializada. Uma das características desse 

último tipo de linguagem é notada quando:  

 

A criança troca realmente pensamentos com os outros, seja informando o 
interlocutor de qualquer coisa que possa interessar a ele e influir sobre sua 
conduta, seja havendo troca verdadeira, discussão ou mesmo colaboração em 
busca de um objetivo comum (PIAGET, 1993, p. 07). 

 

Dessa maneira, não só as crianças, mas também os adolescentes de hoje utilizam os 

mais diferentes espaços audiovisuais para se expressar, se relacionar e transformar a sua 

criatividade em uma produção própria, através da utilização de fotos digitais, vídeos, e-mails, 

comunidades de relacionamentos e blogs disponibilizados na internet. 

     Ao se pensar na utilização de uma tecnologia inovadora nos processos educativos, 

verifica-se uma familiaridade maior com essas ferramentas, devido ao intenso contato que se tem 

com a televisão e a lousa tradicional, o que facilitaria a sua integração nas atividades pedagógicas 

desenvolvidas em sala de aula. A lousa interativa é uma ferramenta de apresentação que deve ser 

ligada à unidade central de processamento (CPU) do computador. Assim, por meio da utilização 
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dessa tecnologia, oportuniza-se a incorporação da linguagem audiovisual no processo de ensino e 

aprendizagem não só da geografia mais de todas as matérias, considerada uma forte tendência da 

atualidade (NAKASHIMA; AMARAL, 2006). 

 

Definindo a linguagem audiovisual 

 

    A maioria dos países considera a educação um dos fatores essenciais para o 

desenvolvimento social e econômico, tornando-a sempre presente nas pautas políticas, que 

reconhecem a importância da realização de investimentos que proporcionem o acesso e a 

permanência na escola. A escola é a instituição responsável pelos processos formativos dos 

indivíduos, que envolvem o desenvolvimento intelectual, moral, ético, psíquico e social. A 

educação é considerada o ponto chave neste século XXI, o que justifica a busca incessante de 

metodologias eficazes de ensino e aprendizagem que possibilitem a elaboração de aulas mais 

motivantes e significativas. 

Especificamente no Brasil, antes mesmo de freqüentar a escola, as crianças assimilam 

muitas informações que vão sendo incorporadas em sua formação. Essas informações são obtidas 

através dos meios de comunicação, mas principalmente pela televisão, que está presente em 

aproximadamente 90% dos lares brasileiros. O fato é que a escola não pode ignorar que seus 

alunos chegam às salas de aula com informações advindas dessa mídia. A televisão tem a 

capacidade de fazer as pessoas sentirem emoções como alegria e tristeza, ou seja, a linguagem 

audiovisual reúne aspectos que despertam a atenção dos indivíduos, como cores, sons, imagens, 

movimentos, músicas, envolvendo-os desde muito pequenos. 

Considerando a abordagem interacionista, as estruturas cognitivas são ativadas por 

motivações afetivas, ou seja, o indivíduo assimila os elementos que o afetam. Dessa forma, 

devido à capacidade de persuasão da linguagem audiovisual como influenciadora de sentido, é 

importante aproveitá-la no processo educativo. Nessa perspectiva, estima-se que uma criança em 

sua fase de alfabetização (entre seis e sete anos) traga consigo, aproximadamente, mais de cinco 

mil horas de contato audiovisual centrada na televisão, ou seja, essa criança vai para a escola 

esperando que ela também ofereça informações em formato audiovisual, como a televisão. 

Portanto, observa-se que houve uma “alfabetização" na linguagem audiovisual que compreende 
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imagens em movimento, texto, som, cortes rápidos, superficialidade, instantaneidade e o 

imediatismo. 

Os métodos tradicionais de alfabetização, ainda são adotados pela maioria das escolas, 

principalmente as públicas do país, que incluem aulas expositivas, utilizando caderno, lápis, 

borracha, lousa e giz, para o desenvolvimento de atividades de leitura, interpretação e produção 

de mapas. Sob esse enfoque, os recursos disponibilizados pela tecnologia da informação e da 

comunicação são minimamente utilizados na elaboração de metodologias de ensino mais atrativas 

e interessantes, já que percebemos que sua inserção no espaço escolar não ocorre de forma 

homogênea, beneficiando a minoria que servem como slogan para as campanhas govertistas.  

Dessa maneira, por meio de instrumentos como a televisão, o DVD, o computador e a lousa 

digital, é possível introduzir a perspectiva da linguagem audiovisual na escola, devido ao 

crescente interesse dos alunos a essas tecnologias e às possibilidades que elas oferecem para o 

trabalho com imagens e sons. Porém, caso a escola persista em paradigmas de ensino centrados 

na linguagem escrita e na oralidade, ela ficará muito distante da realidade de seu aluno, que já 

utiliza recursos tecnológicos modernos, como celulares com câmera digital integrada para 

registrar os momentos significativos, resultando, muitas vezes, em publicações desses vídeos em 

sites como o Youtube. (NAKASHIMA; AMARAL, 2006) 

 A possibilidade de atuar como produtor da informação é algo muito significativo, o que 

vem dispertanto o interesse cada vez mais cedo dos jovens, o que demonstra uma evolução já que 

a criança não é apenas receptora, mas também se percebe como um sujeito capaz de produzir e 

socializar as suas idéias de forma livre e criativa. Isso ressalta também que o conceito de emissão, 

recepção e produção está se alterando, porque além de serem receptores, os dispositivos digitais 

estão permitindo que as pessoas interajam mais e melhor umas com as outras, tornando-as 

capazes de produzir informações contendo movimento, texto e som. 

 

Escolarização e internet hoje 

 

As instituições de ensino tem se caracterizado atualmente por uma profunda defasagem em 

relação às práticas sócio-culturais. A escola cria um espaço artificial em relação à exterioridade, o 

“mundo real”. As novas tecnologias com suas novas relações e funções sociais, suas novas 

formas de percepção da realidade e seus novos valores e expectativas, vem permitindo a seus 
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usuários maiores possibilidades de alcançar determinadas informações, e conhecimentos 

ilimitados. 

Durante gerações tivemos a imagem que escola é uma sala de aula, com um(a) professor(a), 

algum livro texto, dezenas de alunos perfilados em suas carteiras, quadro-negro, giz e “saliva”. 

Essa imagem ainda permanece. Enquanto que atualmente lá fora a imagem vem se modificando, 

temos alunos que “navega na rede” da internet pelo mundo todo em seus computadores, mandam 

e recebem mensagens sem sair de casa, lêem notícias, desfrutam de lazer eletrônico e até mesmo 

compram pelo cabeamento telefônico (e estamos chegando à internet sem fio). 

O processo ensino-aprendizagem não tem como se processar em frente a esse choque entre 

arcaísmo na prática docente e práticas de ponta que já fazem parte do quotidiano da sociedade. 

Com a internet estamos começando a ter que modificar a forma de ensinar e aprender. Tanto 

professores como alunos tem-se a clara sensação de que em muitas aulas convencionais perde-se 

muito tempo. Podemos modificar a forma de ensinar e de aprender. Um ensinar mais 

compartilhado, sendo assim  

 

As tecnologias da comunicação não substituem oprofessor, mas modifi cam 
algumas das suas funções. A tarefa de passar informações pode ser deixada aos 
bancos de dados, livros, vídeos, programas em CD. O professor se transforma 
agora no estimulador da curiosidade do aluno por querer conhecer, por 
pesquisar, por buscar a informações mais relevantes. Num segundo momento, 
coordena o processo de apresentação dos resultados pelos alunos. Depois, 
questiona alguns dos dados apresentados, contextualiza os resultados, adapta-os 
à realidade dos alunos, questiona os dados apresentados. Transforma informação 
em conhecimento e conhecimento em saber, em vida, em sabedoria – o 
conhecimento com ética. (PAPERT, 1988, p. 21) 

 

As novas tecnologias não são uma simples sofisticação, e sim uma resposta às novas 

necessidades educacionais surgidas. É nessa perspectiva que o governo federal vem implantando 

a inclusão digital nas escolas publicas do país, através de programas de inclusão digital com 

parceria entre Estados e municípios. Através do Programa UCA um computador por aluno e por 

professor, o Ministério de Educação mediante a utilização pedagógica das TIC (tecnologias da 

informação e comunicação) visa melhorar o sistema de ensino e melhorar a qualidade de 

educação no país. 

Os órgãos governamentais precisam proporcionar essa nova forma de ensinar e aprender as 

instituições de ensino via novas tecnologias. Mas é imprescindível que aquisição dessas novas 
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tecnologias na escola seja acompanhada de um apoio aos docentes, quer em sua formação teórica, 

quer em suas práticas de aula, para efetuar-se uma real aprendizagem. Já que a preparação e 

qualificação dos professores esta resguardada na própria LDB, que de acordo com o art. 67 

incisso II, prevê que os sistemas de ensino promovam a valorização dos profissionais da 

educação, assegurando-lhes aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com 

licenciamento periódico remunerado para esse fim. 

  

A questão da mídia 

 

A televisão pode proporcionar um apoio muito interessante à educação, principalmente 

quando relacionada com as teorias contemporâneas da subjetividade e da cultura, visto que, 

possibilita fazer uma concreta analise sobre o que a TV pode nos passar com relação à linguagem 

e que estas ações empreendidas pelos meios de comunicação possibilitam a propagação de um 

fato social. A importância social e política de se estudar a mídia, e especialmente a TV, é de 

fundamental importância, pois, este meio de comunicação, possui uma força muito expressiva na 

vida das pessoas, bem como tem uma centralidade do imaginário televisivo, para a identidade 

cultural do país, no caso pautado na TV brasileira. É importante destacar que este meio de 

comunicação possui justamente esse enraizamento concreto no cotidiano brasileiro. Podemos 

perceber que a TV tem uma força tamanha na vida das pessoas que no caso seria a questão 

íntima, por exemplo, em determinados momentos, não se pode distinguir se determinadas 

atitudes são das pessoas que vivem no dia-a-dia ou é algo formatado pelo norteamento que a TV 

nos passa como um exemplo de vida, ou seja, confunde-se a encenação e a realidade.  

Diante disto, percebemos que, muitas vezes, nós produzimos o que a TV nos demonstra 

de forma tão veemente que não sabemos distinguir se determinadas atitudes são nossas ou 

provêem dos meios de comunicação. Então, o fato da televisão possuir uma força tão grandiosa 

nas vidas das pessoas não podemos mais desconsiderar tal fato e sim buscarmos deste meio de 

comunicação elementos necessários para o melhoramento humano, seja adquirindo informações, 

lazer, entre outros atributos. 

 É importante ressaltar que o conceito de cultura é algo evidente neste meio de 

comunicação visto que, o conjunto complexo e diferenciado de significações relativas aos vários 

setores da vida dos grupos sociais, como as linguagens, a literatura, as artes, o cinema, a TV, ou 
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seja, tudo isso perpassa a questão das ações humanas, e isso se resume a um objeto que seria a 

cultura e esta por sua vez implica em uma produção histórica e social.  

Outro ponto importante é a utilização dos meios de comunicação para um melhor 

trabalho na área pedagógica da geografia, que inclua, além de uma detalhada reflexão sobre como 

a linguagem da televisão é construída, um estudo sobre as discussões relevantes levantadas pela 

mídia, e discussão sobre a qualidade que a televisão brasileira possui para educar a população 

brasileira. 

 Enfim, faltam critérios para o consumo da mídia. O curioso é que, muitos criticam, 

porém, assistem aos mesmos programas que condenam como “irreais” e “tolos”. Então, é 

importante destacar a inevitável marca de tensão entre prazer e crítica. Temos que saber até que 

ponto algo é bom ou ruim e como determinado conteúdo pode ser utilizado de forma favorável na 

vida das pessoas. 

   É importante frisar que, particularmente no Brasil, onde a TV tem tanta força na 

construção do imaginário social, devemos investigar a nos mesmos, e aos nossos humanos 

processos de construção enquanto sujeitos. Muitas vezes, a cultura contemporânea provoca um 

bloqueio em nossa vida psíquica, dificultando a tarefa de nos auto-representarmos, talvez seja 

isso o que tanto nos atrai na exposição da intimidade alheia na TV, dificuldade de viver nossa 

privacidade, de ficar talvez no silêncio de nós mesmos, nos cria a busca de observar o íntimo do 

outro, como se nele buscássemos uma referência, um molde.   

Pelo que foi exposto, os seres humanos são extremamente influenciados nos meios de 

comunicação, pois, o homem, passa a se identificar com o que observa e tenta se integrar a esta 

nova forma de vida. Para a educação seria valido que nós saibamos qual a intenção que a TV 

revela com o que é apresentado, pois assim teremos um êxito muito maior na produção 

educacional do aluno. 

Os aspectos técnicos de linguagem audiovisual são importantes para uma proposta de 

uma pedagogia da imagem, pois instiga os espectadores a produzir algo além das imagens, ou 

seja, o poder do olhar pode produzir uma relação entre os produtos e seu público que favorece, 

sem duvida, o processo de ensino aprendizagem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo deste trabalho foi contribuir para uma melhor compreensão sobre a 

linguagem audiovisual presente na lousa digital, considerada um equipamento inovador no 

contexto escolar. É notório perceber o quanto as crianças e os adolescentes da atualidade estão 

envolvidos com modernos equipamentos eletrônicos, especialmente com o computador, a internet 

e os demais dispositivos digitais de comunicação. Portanto, as tecnologias devem ser 

aproveitadas pelas escolas para impulsionar a educação, de acordo com as necessidades sociais 

da época, encontrando a melhor forma de explorar as atualizações tecnológicas em direção a um 

ensino de qualidade.  

Diante de tantas mudanças, a escola precisa reconhecer que houve uma evolução da 

linguagem que não se restringe mais à oralidade e à escrita, mas se amplia para a linguagem 

audiovisual, caracterizando-se por ser dinâmica e multimídia. As crianças de três a seis anos que 

ingressam na educação infantil para iniciarem o processo de alfabetização, já tiveram um contato 

significativo com a televisão, uma mídia que apresenta informações e entretenimento em formato 

audiovisual e que, por isso, consegue despertar a atenção dessa faixa etária.  

Atualmente, muitas escolas ainda concentram o seu trabalho pedagógico a partir de 

livros, cadernos, giz e lousa, deixando de incorporar a forte tendência da linguagem audiovisual 

em sua prática. Há algum tempo os professores e as sociedades em geral estabeleceram algumas 

orientações de estudo para os alunos, que consistiam na escolha de um local tranqüilo e 

silencioso para os estudos, distante da televisão e do rádio; reserva de um horário predeterminado 

para estudar; e concentração plena durante a realização das atividades. Atualmente, os alunos 

utilizam outros dispositivos de assimilação e sistematização das informações, que independem da 

existência de silêncio ou ruído, havendo até a possibilidade de realizarem mais de uma tarefa ao 

mesmo tempo.  

Portanto, a educação precisa considerar essas mudanças no processo de aprendizagem dos 

alunos e inserir em sua prática a cultura audiovisual emergente, que acentua a mixagem entre 

imagens, sons, escrita e oralidade, instaurando um novo modo de compreender o mundo 

(BABIN; KOLOUMDJIAN, 1989).  

Mediante essas considerações, a televisão junto com a internet e o computador surge 

como ferramentas de apresentação de conteúdos geográficos que oportunizam uma aprendizagem 
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visual e participativa, devido sua característica de interagir com os programas disponibilizados, 

utilizando o próprio dedo. O que irá fazer a diferença na inserção dessa tecnologia da informação 

e comunicação na educação é justamente a criatividade do professor, isto é, ao propor atividades 

utilizando-as como ferramentas mediatizadora do processo educativo, o aluno poderá aprender 

agindo, experimentando e fazendo algo na prática, isto é, será produtor de conhecimentos, 

utilizando a linguagem audiovisual.  

Mas é importante lembrar que a inserção dessas ferramentas digitais no ambiente 

escolar não fará milagres, apenas potencializará o que já existe, ou seja, ela deverá estar 

articulada com as atividades propostas pelo professor e com o projeto pedagógico da escola, para 

que haja a possibilidade de criação de metodologias de ensino inovadoras. Sem falar que sua 

utilização é de suma importância no enriquecimento do processo ensino aprendizagem da 

geografia, portanto, o ideal é que o professor consiga ter o domínio nessas ferramentas antes que 

as mesmas possam dominar e ditar o ritmo educativo. 
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