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RESUMO: Neste artigo, mostramos a importância do uso da televisão no processo ensino e aprendizagem.
A televisão usada como mídia interativa na sala de aula proporciona a oportunidade de criar
conhecimentos e gerar problematização no contexto escolar. Para isso, o professor deve compreender as
mídias como meio e não fim de sua metodologia de trabalho. A escola, por sua vez, pode abrir espaço em
seu planejamento para discussão e integração das tecnologias na execução das atividades docentes. Este
artigo demarca o uso da televisão de forma planejada no processo de ensino e aprendizagem. Tal
propósito foi possível por meio do projeto “A TV na construção coletiva do conhecimento na Escola
Deputado Medeiros Neto”, em que levamos a idéia de trabalhar criativamente com a televisão na sala de
aula à direção, à coordenação, aos professores e aos alunos.
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ABSTRACT: In this paper, we show the importance of the use of television in teaching and learning
process. Television use as interactive media in the classroom provides the opportunity to create and
generate problematic knowledge in school context. For this, the teacher must understand the media as a
means and not the end of their working methodology. The school, in turn, can make room in your planning
for discussion and integration of technologies in the implementation of teaching activities. This article
marks the use of television in a planned way in the process of teaching and learning. This way it was
possible through the project "The TV in the collective construction of knowledge in the School Mr Medeiros
Neto", in which we take the idea of &8203;&8203;working creatively with television in the classroom to
the direction, coordination, teachers and students.
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1. Introdução

A questão “teoria e prática” ocupa lugar central na atividade docente, vez que o professor é (por
excelência) o sujeito da prática educativa. Deste modo, deve se preocupar quanto à forma que exerce sua
função no que toca ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem.

Pensar a dicotomia existente entre teoria e prática na escola nos remete, imediatamente, a pensar em
uma prática pedagógica inovadora tendo como suporte o uso das mídias. Dentro desta perspectiva, a

Pág.1/8



televisão (TV) constitui-se em mecanismo de estímulo pedagógico a ser utilizado pelos professores,
estudantes e demais atores educacionais preocupados com a melhoria da qualidade do ensino. Assim, o
recurso da TV enquanto instrumento pedagógico torna o espaço da sala de aula mais criativo quando
articulado com o desempenho da prática docente.

É importante que o professor utilize a TV na sua metodologia, mas não deve ser usada apenas como
recurso auxiliar, mas como instrumento que permita uma nova forma de interpretar o mundo. O professor,
como elo no processo educacional, pode dá significado pedagógico à TV como mídia interativa.

O interesse central deste artigo é analisar a prática pedagógica do professor quanto à utilização da
televisão como instrumento pedagógico na construção coletiva do conhecimento processado na disciplina
de Língua Portuguesa inserida na área de Códigos e Linguagens e suas Tecnologias do 3º Ano “B” do curso
Normal da Escola Municipal Deputado Medeiros Neto[3].

Segundo os PCNs (2000):

A linguagem é considerada aqui como capacidade humana de articular
significados coletivos em sistemas arbitrários de representação, que são
compartilhados e que variam de acordo com as necessidades e experiências da
vida em sociedade. A principal razão de qualquer ato de linguagem é a produção
de sentido. (BRASIL 2000, p. 19).

Buscamos com este artigo a focalização do mundo audiovisual no contexto da sala de aula, de modo que
os alunos conheçam sua forma específica de linguagem, programação, condições de produção e de
recepção e a incorporem enquanto instrumento de aprendizagem.

Na educação, a inserção das tecnologias – com seus novos modos de aprender e ensinar, seus
equipamentos, linguagem, valores éticos e estéticos – vem sendo abordada quase sempre do ponto de
vista dos professores (NEVES, 2002).

A TV nos ajuda a pensar novos caminhos para que se aprenda através de espaço e de metodologias
enriquecedoras na nossa prática docente.

A TV extrapola os aspectos pedagógicos indo também para o social suscitando questionamentos para os
lares e para a escola. Assim, nos proporciona sustentação e apoio na missão de educar.

Com isso, é preciso que o professor assuma o compromisso de integrar as mídias em seu fazer
pedagógico, pois na escola (infelizmente) ainda encontramos professores “adormecidos” em relação às
novas tecnologias em educação.

Daí a importância de utilizar a TV enquanto instrumento privilegiado na construção coletiva do
conhecimento. De modo que esta prática pedagógica tem como “palco” uma concepção inovadora de
educação, no sentido de mudar a prática docente.

Dessa forma, partimos do pressuposto de que as mídias possibilitam uma prática participativa,
descentralizada, em um espaço de intercâmbio de conhecimentos.

Esperamos com este trabalho refletir sobre a relação teórico-prática da TV na aquisição do conhecimento,
servindo de suporte para promover um avanço concreto e significativo no processo ensino e
aprendizagem.

Este trabalho está dividido em sete partes. As partes mais teóricas têm como título Televisão: um conceito
complexo e tridimensional e O conhecimento enquanto apreensão da realidade, em que tratamos do
conceito e da questão do conhecimento enquanto apreensão da realidade. As demais partes relacionam-se
com a descrição dos principais resultados do projeto aplicado na referida escola.
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A pesquisa se deu numa abordagem quali-quantitativa, pois estudou o objeto no seu cenário natural,
buscando interpretá-los em termos do seu significado, para isso usou uma abordagem holística. Foi
desenvolvido um estudo de caso, no qual se enfatizou a “prática docente do professor de Língua
Portuguesa da referida escola, retratando as novas formas metodológicas mediadas pelas mídias e práticas
pedagógicas, no contexto ação/resposta (professor/alunos) interagindo as principais dificuldades
enfrentadas na atualidade de forma completa e profunda. O estudo ainda buscou investigar de forma
sistemática uma estância específica e significativa do todo. Por fim, a análise bibliográfica foi efetivada
tendo como referência concreta o estudo realizado através da produção científica já existente sobre o
tema, ou seja, artigos, trabalhos de pesquisa, periódicos e outros.

Já para a coleta de dados utilizou-se da observação direta, sobre o objeto estudado. A observação direta
deu ao pesquisador a oportunidade de registrar os acontecimentos em tempo real e de retratar o contexto
de um evento. A observação teve objetivo definido explicito e que se refere ao fato que deve ser
observado.

2. Televisão: um conceito complexo e tridimensional

A televisão é um meio de comunicação presente praticamente em todos os lugares. Através dela podemos
construir ou desconstruir conceito sócio-político e cultural sobre a sociedade em que vivemos. Afirma
Freire (1981) que a televisão não pode ser compreendida em si. Ela não é um instrumento puramente
técnico, o uso dela é político.

A televisão é e será aquilo que nós fizermos dela [...] aqui abrange todos os envolvidos no processo:
produtores, consumidores, críticos, formadores e etc. (MACHADO, 1988, p. 15-16).

Na mediação do processo ensino e aprendizagem o professor deve preocupar-se com o processamento das
discussões gerado na sala levando o aluno a percebe-se enquanto sujeito construtor de sua própria
história.

Estamos na era da tecnologia da informação e, o professor é convidado especial a participar deste cenário
para que possa romper os entraves surgidos durante o trabalho docente motivando os alunos a
conhecerem novas possibilidades de aprendizagem.

No meio de tantas tecnologias temos a televisão com grande poder de comunicação eficiente que atinge a
população de todas as idades, daí ser um instrumento de instigação ao processo de ensino e
aprendizagem por responder aos anseios da criança, dos jovens e adultos.

Com isso, a TV ajuda-nos a proporcionar uma aula mais atrativa, trazendo à tona uma linguagem e
situações cotidianas que merecem tratamento dentro da escola. Neste pensamento o educando pode
reorganizar as informações obtidas agregando ao seu conhecimento aquilo que julga positivo e proveitoso
para sua vida real fazendo a distinção entre o positivo e o restritivo. Pois não podemos ver a TV apenas
como passa tempo ou algo superficial desvinculado com a nossa realidade, pois ela é sim uma grande
aliada à nossa metodologia.

A televisão está ligada intrinsecamente a sala de aula e devemos aproveitar esta vantagem para alavancar
nossos alunos rumo a uma educação de qualidade que liberte o homem da opressão. São várias
possibilidades do uso da TV em sala de aula, isso depende do norteamento e criatividade do professor
junto à turma.

Utilizar a televisão como um recurso da metodologia de trabalho contribui para formar cidadãos críticos. O
professor precisa explorar a forma para fazer os alunos compreenderem a linguagem dessa tecnologia.
(FERRÉS, 1996, p.42).

Vemos da concepção de Ferrés que a televisão não surtirá efeito se trabalhada isoladamente, pois é
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preciso que haja interação e diálogo na prática educativa e que o professor esteja atento a elaboração do
saber construído pelos alunos para que tanto o professor quanto os alunos não sejam manipulados pelas
mídias.

Assim, a tecnologia vem passando por mudanças significativas que cabe ao professor incorporá-las em seu
trabalho repensando sua prática pedagógica dentro de um novo contexto das mídias interativas, pois já
não se concebe mais um profissional que não atenda as mudanças da sociedade.

Neste sentido, compreendemos a TV como recurso que rompe práticas arcaicas transformando as aulas
em momentos de descobertas e interação entre os envolvidos.

Para Beloni (2001), a televisão apresenta-se como uma presença constante e aparentemente gratificante
para os jovens constituindo-se num poderoso fator de reprodução social e num mecanismo eficaz de
controle. Indica ainda a televisão como transmissora do saber acumulado e de informações sobre a
atualidade, representações do mundo e regras de integração social.

Para Moram (1993, p.360 “Tudo que passa na televisão é educativo. Basta o professor fazer as
intervenções certas e proporcionar momentos de debate e reflexão”. Entendemos então que a televisão
pode ser usada em todas as disciplinas abordando a interdisciplinaridade, pois ela é ampla e não esgota
suas possibilidades de uso em sala de aula.

Lembramos que a utilização da televisão deve está presente no planejamento da escola para que seja um
trabalho coletivo e motivador onde as experiências sejam compartilhadas ampliando a construção do saber
de todos que fazem a escola.

3. O conhecimento enquanto apreensão da realidade

A educação demanda um entendimento de que a humanidade está em permanente processo de
conhecimento. O gênero humano é dotado de conhecimento mesmo que momentâneo e ao longo de sua
existência vai reconstruindo ou assimilando novas idéias e confrontando o que já sabe com o que acaba de
descobrir.

Não se evolui sem conhecimento. O homem precisa de novas experiências para socializar sua capacidade
de pensar e agir, para isso tem que ver a realidade por vários ângulos e a partir dali construir seus
próprios conceitos e valores de mundo.

Como estamos em uma sociedade que cresce significativamente na área tecnológica é preciso que o
homem além do contato com o ambiente natural também possa vivenciar oportunidades com outros
ambientes de aprendizagem, singularmente, a televisão.

Com a televisão podemos descobrir e conhecer a diversidade cultural e informações relevantes para o
nosso crescimento intelectual.

Na sala de aula o professor faz a diferença. Ao mostrar aos alunos a importância de ministrar aulas
diferentes, ocorre aí uma interação entre professor e aluno, aluno e aluno. A televisão é um espaço
privilegiado, pois à medida que as informações são apresentadas na televisão, a comunicação televisiva se
torna fundamental para o crescimento pessoal do sujeito, até porque as informações aparecem em ritmo
muito acelerado e a escola não pode deixar de acompanhá-las.

Assim, o professor pode usar o censo comum junto aos alunos, transformando o censo comum em
momentos investigativo para dá espaço ao saber científico processado na escola e na televisão.

Produzir conhecimento científico não é tarefa fácil, mas que deve ser encarado por todos que estão
envolvidos no processo educacional e que visem à formação de um sujeito crítico, participativo e que saiba
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interagir na sociedade.

Na construção do conhecimento devemos levar em consideração situações que envolva a imagem, pois
como nos lembra Kellner (2001, p.103): “A educação certamente deveria prestar atenção a essa nova
cultura, tentando desenvolver uma pedagogia crítica que estivesse preocupada com a leitura de imagens”.

Ressalta ainda Freire a necessidade dos educadores criarem as possibilidades para a produção ou
construção do conhecimento pelos discentes, num processo em que o professor e o aluno não se reduzem
à condição de objeto um do outro. Afirma ainda que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para sua própria produção ou a sua construção (FREIRE, 2003, p. 47), e que o
conhecimento precisa ser vivido e testemunhado pelo agente pedagógico.

Entendemos daí que o homem é o ator de sua própria história e que é um ser em constante movimento a
caminho de novos conhecimentos. E, isso nos anima a acreditar em uma prática pedagógica
descentralizada que veja o aluno como ser capaz de traçar seu trajeto de vida.

Assim a televisão é um grande estímulo ao conhecimento e que desperta vontade de aprender mais
levando o professor e o aluno a posicionar-se frente às necessidades da sociedade.

4. O uso da televisão no desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem

A metodologia utilizada no processo ensino e aprendizagem tem grande importância para a compreensão
de mundo e para a formação de sujeitos atuantes. Assim, a educação é a mola mestra da sociedade, por
isso deve ser bem pensado com responsabilidade e compromisso de todos com ações pedagógicas que
promovam um trabalho inovador favorecendo a troca de experiências.

Pois, é preciso repensar a prática pedagógica adequando-a a realidade hoje exigida pela sociedade e
promovendo momentos de debates e descobertas. Com isso, é relevante que o professor conheça a
televisão como recurso a ser integrado em seu projeto de trabalho, projeto este que seja construído por
todos.

É preciso também respeitar o ritmo de aprendizagem dos alunos uma vez que cada um tem seu jeito
próprio de aprender. Com a televisão podemos promover diversas oportunidades de aprendizagem que vai
além das imagens até o hipertexto, apenas cabe ao professor lançar mão desse artifício.

Segundo os PCNs (1998, p.142), a televisão oferece uma variedade de informações e em muita
quantidade, utilizando basicamente imagens e sons, o que a faz não depender necessariamente da cultura
letrada. Desempenha importante papel na sociedade como socializadora de informações, formas
lingüísticas, modos de vida, opiniões, valores, crenças, que não pode ser desconsiderado pela instituição
escolar.

Daí, entendemos a televisão como um meio de comunicação importantíssimo para o sucesso do ensino e
aprendizagem. Assim já informa os PCNs (1998, p. 143): é comum que crianças e jovens tenham acesso,
pela televisão, a informações diversas — sobre meio ambiente, conflitos internacionais, sexo, drogas,
saúde, diferenças culturais etc. — que muitas vezes são fragmentadas, descontextualizadas, imprecisas,
tendenciosas e até discriminatórias. Os alunos, embora ainda não tenham condições de compreendê-las
plenamente, atribuem significados ao que vêem. Na escola, é possível provocar situações que permitam
atribuir outros significados a esses conhecimentos e a construção de outros saberes a partir deles, assim
como desenvolver atitude crítica frente aos conteúdos veiculados.

Através da televisão segundo os PCNs (1998, p.143), é possível propor estudos comparativos de
personagens e ambientes de novelas, desenhos, seriados; levantamento da estrutura narrativa de
diversos programas; análise e elaboração de campanhas publicitárias etc. Também é possível propor
simulações de programas (reprodução), como noticiários, entrevistas, debates, programas de variedades
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etc. Propostas desse tipo favorecem o desenvolvimento de habilidades relacionadas à linguagem oral e
escrita, e de uma atitude crítica diante da televisão como veículo de informação e comunicação. A
televisão é também um meio de transmissão de programas com finalidades educacionais, dirigidos tanto a
alunos como a professores — entrevistas, debates, e até aulas em vídeo —, oferecendo informações
diversas e sugestões de atividades e experiências que podem ser realizadas.

Por sua vez, informa os PCNs (1998, p.140) que a simples presença de novas tecnologias na escola não é
por si só, garantia de maior qualidade na educação, pois a aparente modernidade pode mascarar um
ensino tradicional baseado na recepção e na memorização de informações. A concepção de ensino e
aprendizagem revela-se na prática de sala de aula e na forma como professores e alunos utilizam os
recursos tecnológicos disponíveis — livro didático, giz e lousa, televisão ou computador. A presença de
aparato tecnológico na sala de aula não garante mudanças na forma de ensinar e aprender. A tecnologia
deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de conhecimentos por meio
de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte de alunos e professores.

Depreendemos daí que a 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.

Praticamente somos reflexos da televisão, ou seja, reproduzimos e produzimos àquilo exposto pela
televisão, por isso que ela desempenha um papel educacional importantíssimo uma vez que nos mostra
valores e comportamentos, ensinam-nos várias linguagens e enfatizam alguns valores em detrimento de
outros.

Portanto, com o uso da televisão o professor pode criar situações de aprendizagem com mais qualidade,
dando espaço ao novo, gerando conhecimentos e, principalmente ajudando na formação de um sujeito
pensante, ativo, participativo e crítico que tenha autonomia em suas escolhas.

5. Resultados encontrados

Ao trabalhar com a televisão em sala de aula percebemos como é complexa tal tarefa, pois são vários os
entraves ocorridos. Dentre eles está a colaboração de colegas da profissão e de alunos desacreditados no
poder que as mídias têm na aquisição de novos conhecimentos. É preciso ser otimista e acreditar naquilo
que está fazendo.

No primeiro momento houve uma resistência por parte dos alunos, mas ao conhecer a dinâmica do
trabalho a ser realizado acabaram aderindo com entusiasmo à proposta de trabalho.

É desafiante trabalhar com a televisão inserida na prática pedagógica, porém vale a pena quando se ver
no semblante de cada aluno a vontade de aprender novos significados. Assim, durante a execução das
atividades possibilitou-nos perceber que os alunos ainda não atentaram para o papel educativo da
televisão.

Esse é o desafio: de um lado, o trabalho do professor, de outro, a participação efetiva do aluno. Para que
esse desafio seja superado foi preciso haver mudanças de postura de modo que professor e alunos se
reconheceram como sujeitos em processo de formação, capazes de aprender e de ensinar mutuamente.

Durante o processo de ensino e aprendizagem, a interação foi grande aliada em todos os momentos. Mas
só isso não bastou. Pois foram considerados nas atividades em grupos e individuais os saberes dos alunos.
Todo o trabalho foi desenvolvido de forma que uns aprenderam com os outros.

Realizamos também momentos de avaliação para que pudéssemos apresentar o que aprendemos durante
a realização das atividades. Levamos também em consideração a clientela atendida, pois são alunos de
classe média baixa, filhos de agricultores, feirantes, domésticas e desempregados que procuram o turno
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noturno para estudar a fim de trabalharem durante o dia para ajudar no sustento da família.

No entanto, desenvolvemos um trabalho bastante significativo organizando acordos claros e objetivos para
todos os envolvidos, sempre compartilhando as informações obtidas. Isso favoreceu o bom andamento das
atividades e a tomada de conhecimento e comprometimento no cumprimento das atividades por todos.
Salientamos que esse trabalho foi realizado de forma que cada um assumiu o seu papel consciente e
crítico.

6. Considerações finais

O trabalho pedagógico com o uso da televisão determina o papel de cada um dos envolvidos no processo
de ensino-aprendizagem. Alunos e professores foram protagonistas de suas ações.

Assim, foi de grande importância a criação de uma relação positiva com o conhecimento possuído a fim de
que construíssemos novos conhecimentos juntos.

A televisão tem por finalidade contribuir para a melhoria do processo educacional. Ela é um dos
instrumentos, mas não o único, a ser utilizado no processo de aquisição do conhecimento e de
desenvolvimento das habilidades do aluno, como também do professor. Com isso, proporciona aos
professores e alunos alternativas de trabalho que possibilita o aprofundamento dos conhecimentos.

Portanto, trabalhar com a televisão é propiciar situações novas de aprendizagem em que o conhecimento
previamente construído pelo aluno na escola ou em seu cotidiano familiar e social seja contextualizado
com outras formas de ver o mundo.
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Josefa Tenório dos Santos. Atende a 950 alunos, distribuídos nos três turnos. Oferece Ensino Fundamental
II e Ensino Médio Normal. Seu corpo discente é composto por alunos de classe média baixa (agricultores,
domésticas, feirantes e desempregados) de diversas comunidades circunvizinhas e de outros municípios
como: Estrela de Alagoas, Craíbas, Palmeira dos Índios e Coité do Nóia. O corpo docente é composto por
professores devidamente habilitados para as disciplinas que lecionam. Para o trabalho de Coordenação
pedagógica conta com duas profissionais também habilitadas. Seu ato de regularização frente ao Conselho
Estadual de Educação deu-se pela Portaria Nº 239/2000, de 17/04/2000, publicada do DOE de
24/04/2000. Graças ao trabalho da atual gestão é bem conceituada e respeitada na região.
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