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Resumo: 
 

O presente artigo tem o objetivo de discutir o papel da televisão como ferramenta 

complementar no processo educativo.  Desta maneira, este trabalho não tem a pretensão 

de elencar os diferentes tipos de mensagens midiáticas, mas sim orientar de que forma  a 

escola pode ajudar aos seus alunos a reconhecê-las e filtrá-las. 
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1. Introdução 

O século vinte deve ser lembrado por grandes acontecimentos que marcaram 

o mundo, e o desenvolvimento tecnológico foi a conseqüência deste novo cenário de 

acontecimentos. Com o advento das tecnologias o mundo globalizou-se, tendo a 

televisão um grande destaque nesse cenário, pois desde de 1950 o Brasil aderiu ao  novo 

conceito de  transmissão de informações e neste decorrer dos anos o acesso a TV  

atingiu todos os estratos sociais, inclusive  a população menos abastada. 

 Dentro desta perspectiva, sabe-se que a televisão passou a ser o canal mais 

popular de informações relevantes e irrelevantes e que tem grande poder socializador de 

suas mensagens, pois  passou a ser parte integrante da família. Todos, crianças e adultos 

no seu ambiente familiar estão cercados pelas mensagens televisivas, quer seja de 

caráter jornalístico ou de caráter ficcional ou ainda de entretenimento como as novelas 

os programas de auditório e muitos outros.  Nesse sentido, qual seria a contribuição da 

televisão na vida destes jovens? 

Segundo José Mannuel Moran (2007 p.02), a escola precisa observar o que 

está acontecendo nos meios de comunicação, trazendo para a sala de aula discussões 

que ajudem aos alunos a perceber os aspectos positivos e negativos das abordagens 

sobre cada assunto ou aspecto relativo a esses meios:  

 

As tecnologias são pontes que abrem a sala de aula para o mundo, que 
representam, medeiam o nosso conhecimento do mundo. São 
diferentes formas de representação da realidade, de forma mais 
abstrata ou concreta, mais estática ou dinâmica, mas todas elas, 
combinadas, integradas, possibilitam uma melhor apreensão da 
realidade e o desenvolvimento de todas as potencialidades do 
educando (MORAN, 2007 P.02) 

 

A proposta inicial seria associar o conhecimento escolar ao conhecimento 

obtido através das multimídias, porque estes conhecimentos se cruzam. Os alunos  ao 

chegarem na escola  não se desprendem do seu ambiente familiar, visto que  a televisão 

faz parte desse contexto. É importante salientar que a TV ensina, mesmo não tendo este 

objetivo, e a escola abriga estes novos alunos, a quem poderíamos chamar de alunos 

telespectadores. 
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2.  Televisão e Escola: Fontes de Conhecimento 

Inicialmente, percebe-se que os educandos estão passando por um novo 

processo de educação, onde de um lado eles têm a educação formal - ministrada pela 

escola - e por outro lado pelos meios de comunicação, em especial  pela televisão.  

A escola que segue padrões de ensino considerados ainda conservadores de 

estilo tradicionalista, que são baseados nos moldes capitalistas, torna-se cada vez mais 

distante dos seus alunos. Estes, por sua vez, sentem-se divididos e tendem a preterir a 

televisão em detrimento da escola, visto que esta é extremamente sedutora, mexe com 

emocional, com imaginário, enquanto a escola tradicionalista acredita  que as imagens, 

as novas linguagens são formas negativas para o conhecimento. 

Segundo Moran (2007 p.01), a televisão, o cinema e o vídeo, CD ou DVD - 

os meios de comunicação audiovisuais - desempenham, indiretamente, um papel 

educacional relevante. Esses meios passam-nos continuamente informações, 

interpretadas; mostram-nos modelos de comportamento, ensinam-nos linguagens 

coloquiais, multimidiáticas e privilegiam alguns valores em detrimento de outros. 

Desta maneira, é necessário estabelecer uma ponte entre as diferentes 

abordagens suscitadas pela televisão, apresentadas dentro do ambiente familiar, com o 

contexto escolar, na tentativa de integrar os meios de comunicação aos modelos 

convencionais de educação.  

Sendo assim, as informações oriundas das mídias não seriam subjugadas 

pelo crivo escolar, como fontes negativas de conhecimento, pois fazem parte do meio 

social dos alunos, se caracterizando relevantes no processo de aprendizagem destes.  

O importante é levar em consideração que se faz necessário levar para a sala 

de aula os diferentes aprendizados com a perspectiva de discutir e transformar quaisquer 

informações em relevantes ferramentas de questionamentos para desenvolver opiniões 

divergentes, ou não, sobre as mensagens que lhes são apresentadas a todo instante, fora 

do contexto escolar, na tentativa de estimular o senso crítico dos educandos.   

Segundo Rocco (1999 p.13), na França existe um projeto em 

desenvolvimento, o TELECOLE 10, onde com o auxílio da TV em sala de aula pode-se 

conduzir um trabalho pedagógico na prática. As principais propostas da TELECOLE 10 

francesa são: 1- analisar a TV partindo da experiência pessoal de cada um e da 

percepção que têm do mundo em que vivem; 2- explorar e analisar os desenhos e 

programas infantis, os documentários próprios para cada idade, os telejornais, 
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observando, por exemplo, as diferenças apresentadas por duas emissoras no tratamento 

de um mesmo tema, e comerciais.  

O Rocco, ainda destaca sobre a TELECOLE 10 francesa que: 

 

é importante que a escola, seus professores e disciplinas os levem a 
conhecer o meio TV, ajudando-os a definir escolhas e fazer opções; 
aprender a extrair e analisar informações a fim de ensiná-los a passar 
da recepção para o tratamento concreto da informação; conhecer os 
discursos televisuais, seus gêneros e as "gramáticas" que os sustentam; 
aprender a ler e entender as representações que a TV faz dos jovens e 
crianças e de suas histórias. ( ROCCO 1999 p13).  

 

 

3. A   televisão: Aspectos Positivos e Negativos 

Considerada como grande difusora de informações e aclamada pelo público 

devido ao seu grande poder de persuasão, a televisão tem a função de transmitir os 

acontecimentos acerca do mundo, assim como entreter com suas novelas e demais 

programas. Em segundos, diversas imagens e mensagens permeiam a vida de milhares 

de pessoas, colocando o telespectador em contato com diferentes realidades: 

Segundo Penteado (2000), se o processo de ensino e aprendizagem é de 

comunicação e pesquisa, não é possível ignorar nele os dados que compõem a realidade 

dos agentes envolvidos. E o texto televisivo é, sem dúvida, algo amplamente 

disseminado na vida de todos nós.   

Sabe-se que a televisão é um meio de comunicação de massa e que esta 

permeia todo desenvolvimento dos nossos jovens e que estes, por sua vez, passam a ter 

diversos tipos de informações que antigamente, por questões éticas, morais e religiosas, 

eram banidas ou até mesmo renegadas do seio familiar e escolar, sendo vista como algo 

hediondo. 

Atualmente, o erotismo está inserido no dia-a-dia de todos, pois a maior 

parte de do tempo os jovens estão conectados a algum tipo de mídia e a televisão está 

imersa no cotidiano dos adolescentes e tem o poder de moldar o comportamento social 

das crianças e adultos. Contudo, a programação da televisão é fruto dos interesses da 

classe dominante e dos detentores do poder midiático, ou seja, tanto ela pode ser 

educativa quanto apelativa. 
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Esta dicotomia televisiva sugere uma reflexão acerca deste novo 

comportamento e como professores e alunos estão lidando com a efervescência  de 

informações e até que ponto elas são positivas e podem contribuir na formação dos 

jovens. 

Tendo em vista que este universo de difusão de imagens e temas que outrora 

era relegado aos adultos, hoje, no entanto é abordado livremente. Pode-se observar 

como exemplo disso, as novelas que apresentam constantemente cenas de sexo e falam 

sobre o assunto com total desprendimento, assim como, a exposição do corpo feminino 

e de todo o erotismo que circunda o universo televisivo. 

Por outro lado, com seu grande poder de persuasão a TV também serve de 

instrumento de divulgação para as diversas campanhas educativas  como a extensa 

divulgação do uso da camisinha para a prevenção das DST’S. 

Desta maneira, será que é possível mascarar esta nova realidade ou até 

mesmo fazer de conta que os alunos não estão expostos e que o jovem de hoje  não têm 

diversas informações antes mesmo de chegar a escola? É importante salientar que é 

natural que este assunto considerado como conversas destinadas aos adultos permeiem o 

imaginário dos adolescentes, mas será que desta forma eles não vivenciariam  

precocemente o que antes era delegado a maioridade?  

Desse modo, têm-se a partir das questões suscitadas indagações relevantes 

acerca da abordagem televisiva e suas contradições na educação dos jovens. No 

decorrer dos anos os meios de comunicação, essencialmente a TV, apresentaram-se 

como ferramenta relevante para complementar a didática de ensino dos professores, 

com a perspectiva de atrair e entreter o aluno com novos métodos de ensino, tais como a 

educação a distância, e programas que visam contribuir com a educação, ou melhor, 

complementar  o ensino exibidos em canal aberto pela emissoras cultura e TVE Brasil, a 

TV escola e diversos outros. Nenhum desses  tem a pretensão de substituir o papel dos 

professores , pois nada modifica o propósito escolar, visto que é imprescindível o 

contato dos alunos com os professores, a troca de experiências.   

Segundo Arnaldo Niskier (1992), a participação dos veículos de 

comunicação de massa no processo educativo deve ser a de apoiar o ensino. Não 

podemos subestimar o alcance da imagem e do rádio, nem poder  e o fascínio que estes 

exercem. 
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Contudo, a discussão apóia-se na nova fonte de informações que está imersa 

no ambiente familiar, de maneira descontrolada e que ensina e exibe milhares de 

informações que fogem do contexto escolar e até mesmo dos métodos escolares sem 

propósito educativo, porém bastante alienante e que desconstroem valores que eram 

cultivados no ambiente familiar  pelos pais, e que agora são comandados pela televisão. 

Esta por sua vez, é  que  propõe as tendências, os valores e  com relação a 

temas que estariam restritos ao público adulto , até mesmo pela sua maturidade para 

saber filtrar o que seria importante para o seu conhecimento, chegam ao público jovem, 

este sem a maturidade, toma para si como certo e de maneira precoce obtém 

informações e tem acesso  a imagens e temas  de diversos tipos: cenas de sexo, gravidez 

na adolescência, aborto, violência, drogas  e etc..em sua maioria sem caráter educativo, 

com as aspectos idealizadores que fogem do contexto real da sociedade brasileira. Desta 

maneira, passam a fazer parte do universo da criança e dos jovens  como uma verdade, 

interferindo no desenvolvimento destes .  

O que fazer com esta nova realidade? O que se sabe é que ela de agora em 

diante estará cada vez mais inserida no ambiente familiar e a resposta também não seria 

desligá-la das vidas dos jovens, porque seria um retrocesso, até mesmo porque ela 

também contribui , mas o  necessário é a  intervenção da escola e dos pais no controle e 

também na abertura para discussões do que é importante extrair dos programas que são 

exibidos e na escolha destes.  

Entretanto, é importante observar que a natureza humana expõe aquilo que 

lhe é intríseco, não se pode culpar a televisão, nem censurá-la, talvez orientar e perceber 

que no Brasil a televisão se tornou parte do que se pode chamar de educação secundária 

dos brasileiros, pois  maior parte das informações são obtidas através da TV.    

 Portanto, é notório que a televisão se tornou alvo de discussão pelo seu 

grande poder informativo, mas nem sempre estas informações são relevantes para a 

construção de conhecimento para os nossos jovens. 

 

 

 

 

 



 

 

7                                                                                                                                          

 

4. Discussão sobre questionário aplicado na Escola Presidente Garrastazu 

Médici 

 

A escola  de 1º e 2º graus Presidente Emílio Garrastazu Médici em Aracaju/ 

Sergipe está situada no conjunto Médici no bairro Luzia e apresenta boa estrutura, seu 

estado de conservação é bom, bastante equipada e organizada, constando de 18 (dezoito) 

salas de aula, sala de vídeo, sala de informática, sala de judô, sala de laboratório de física 

e química, sala do grêmio, biblioteca, cozinha, refeitório, quadra coberta, banheiro 

feminino e masculino, sala de professores, auditório, almoxarifado, arquivo, sala de 

direção, coordenação, secretaria, sala de educação física e sala de instrumentos musicais.  

O total de professores que ali trabalham são 86 (oitenta e seis).  A escola atende aos 

cursos: Ensino Fundamental, Médio e o Curso Pedagógico. 

Esta instituição mantém uma relação estreita com a comunidade, pois em seu 

Projeto Político Pedagógico (PPP) são apresentados projetos que visam o engajamento 

social, ou seja, estes projetos têm como ponto de partida a integração da escola  com a 

comunidade.   

Dentro dessa perspectiva, foi realizada uma entrevista com seis professores 

através de um questionário acerca dos aspectos positivos e negativos da  televisão  e 

sobre o seu caráter educativo. 

Inicialmente foi estabelecida uma conversa informal e em seguida os 

professores responderem ao questionário e, diante das respostas, foi estabelecida uma 

discussão sobre os pontos abordados no questionário.   

A partir da observação e das respostas do questionário pode-se concluir  que 

para os professores a televisão contribui, mas também interfere no desenvolvimento dos 

alunos, pois a TV muitas vezes banaliza  os temas que seriam importantes.  Para os 

professores os temas deveriam ser abordados com mais cautela e voltados para a 

informação sem interesses implícitos que visam favorecer os dos grandes empresários.  

Outro comentário foi que os alunos sempre comentam o que viram na 

televisão e que a escola , assim como os professores,  reservam um tempo para discutir e 

alertar sobre os temas exibidos pela TV. Para os professores a televisão seria também 

tendenciosa, pois nem sempre passa para os telespectadores a realidade dos fatos e  

transmite muitas vezes um mundo totalmente idealizador. A exemplo disto, foi citada a 

mini-série, que  é exibida de segundas às sextas-feiras no canal aberto na emissora TV 
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Globo, Malhação que aborda temas  como : gravidez na adolescência , aborto, drogas e 

muitos outros e que estes  são solucionados facilmente e que todos têm uma apoio da 

família  e todos têm o tão sonhado final feliz. Mas, a realidade dos jovens brasileiros  é 

bem diferente. 

Quanto aos aspectos positivos e negativos da televisão os professores foram 

objetivos e definiram como pontos negativos, a banalização do corpo feminino assim 

como a erotização exacerbada e como ponto positivo a velocidade das informações, 

pois, as pessoas teriam acesso mais rápido às informações. Outro ponto relevante seriam 

as campanhas educativas e as informações de cunho jornalístico. 

No que tange ao caráter educativo, os professores responderam que existem 

muitos canais que exibem programas educativos e de entretenimento interessantes. A 

exemplo disso, foi citada a TV cultura, futura, TVE Brasil e SESC, mas ele acreditam 

que os pais tem um papel fundamental na escolha dos canais e dos programas que os 

seus filhos estejam permitidos a assistir. Para ele se os pais intervierem neste processo, 

ou seja,  participarem  efetivamente, assim como a escola, a TV  contribuiria bastante no 

processo educativo. 

 
 
5. Considerações Finais 

 
Em suma, os pontos positivos e negativos da programação televisiva são 

bastante questionados, pois se sabe do caráter apelativo e comercial que tem a televisão. 

Contudo, deve-se compreender que estabelecer parâmetros é conveniente quando se tem 

como propósito a reflexão acerca dos pontos positivos e negativos que sempre existirão 

nas informações oriundas da TV. O importante a ressaltar, é que como educadores 

precisamos desenvolver a capacidade de analisar criticamente estas mensagens, de 

forma que tenhamos abertura para levá-las para o ambiente escolar, com o intuito de 

discuti-las, questioná-las e até mesmo utilizá-las em atividades de ensino e 

aprendizagem, porque toda a informação é válida quando se pode usá-la como 

instrumento de indagação e discussão. 

É importante salientar também, que os pais têm papel relevante junto à 

escola, visto que estes mantêm contato estreito com seus filhos e com os meios de 

comunicação que fazem parte do ambiente familiar, principalmente, a televisão. Desta 

forma, os pais podem auxiliar na escolha da programação voltada para o 
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desenvolvimento destes jovens, assim como, orientar sobre os temas abordados pela TV 

e elucidar o que seria  relevante para sua formação. 

Desta maneira, é necessário que as instituições escolares e os pais   

percebam a televisão, não como uma ameaça à educação, mas sim um meio de 

aprendizagem que se soma ao processo formal de ensino para complementar o processo 

educativo.  
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Universidade Federal da Sergipe 
 

 
Tema de estudo: ESCOLA, FAMÍLIA E TELEVISÃO: A RELAÇÃO DA 

TV NO AMBIENTE ESCOLAR E FAMILIAR. 
 

Questionário  
 

1 Dados gerais 
 
1.1 Nome da Instituição: _______________________________________ 
1.2 Ano de Fundação: _________________________________________ 
1.3 Data do preenchimento do questionário: ________________________ 
 
 
2 Questões da pesquisa 
 
2.1 De que maneira a televisão inserida no ambiente familiar contribui para 

educação dos alunos?     

 
 Comente 
 
_____________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
2.2 Com relação, as informações oriundas da televisão sobre sexualidade, 

violência, drogas e outros, visto que estas chegam aos jovens precocemente. Há 

discussão em sala de aula para que os alunos possam filtrar estas informações e passem 

a reconhecer o que seria relevante e irrelevante para a sua educação? 

  
(   ) Sim                                                     (   ) Não 
 
 
 
Comente: 
 
_____________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 
3.Quais  os.aspectos positivos e negativos da  televisão? 
 
Comente: 
_____________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
4 Para a instituição, a televisão tem caráter educativo? 
 
Comente: 
_____________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________ ___________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


