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Resumo:  

 

A cada dia se torna mais frequente a presença de conteúdos televisivos em sala de aula, 

trazidos pelos estudantes e até pelos próprios professores, que tendem cada vez mais a tratar 

a TV como um instrumento exterior ao processo de aprendizagem. Nesse sentido, o 

presente trabalho pretende pesquisar o consumo televisivo entre estudantes e professores do 

ensino médio de duas escolas públicas da rede estadual de ensino da cidade de Mossoró-

RN, buscando conhecer as mediações que se processam no ambiente escolar entre a 

educação e a cultura midiática. A pesquisa foi realizada através de questionários fechados 

com a participação de 26 professores e 172 estudantes das duas escolas pesquisadas. 

Através dessa análise buscamos refletir como os meios de comunicação de massa podem 

dialogar com a educação formal.   

 

Palavras-chave: Comunicação; educação; consumo televisivo. 

 

 

Considerações Iniciais  

 

Vivemos em uma sociedade em que os Meios de Comunicação de Massa estão cada 

dia mais presentes no cotidiano da maioria da população, sendo usados para o 

entretenimento, para informação, no trabalho, nos estudos ou para estabelecer 

relacionamentos à distância. Dessa forma se torna evidente a importância que esses meios 

podem exercer sobre a socialização, sobre a formação de opinião e de visão de mundo das 

pessoas, principalmente para as atuais gerações que convivem com esses meios de 

comunicação desde o início de suas vidas, usufruindo desses meios de uma maneira quase 

que natural. São poderosos instrumentos para transmissão de cultura e valores, portanto, 

devem ser tratados como tal.  
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Entre esses meios de comunicação está a televisão. Ela se tornou um veículo 

bastante popular entre a população brasileira, ocupando o lugar de principal meio de 

informação e entretenimento, uma vez que a maioria dos brasileiros, em parte pela condição 

financeira, em parte pela falta de equipamentos urbanos em muitos municípios do país, 

carece de opções de lazer, cultura e divertimento, concentrando na TV parte de sua atenção 

e desenvolvendo boa parte também de sua socialização através dela. 

Assim, podemos deduzir que dentro desse universo de telespectadores, há 

professores e estudantes que devem consumir algum tipo de produção televisiva 

praticamente todos os dias, bem como devem compartilhar alguns desses conteúdos, 

inclusive em sala de aula. Dessa maneira, desde 2009 realizamos o projeto de pesquisa 

intitulado A televisão na escola, que tem como objetivo estudar as mediações entre a 

televisão e a escola a partir da relação entre professores e alunos em sala de aula. As 

reflexões que desenvolvemos neste artigo se basearam em dados coletados em duas escolas 

públicas da rede estadual de ensino da cidade de Mossoró-RN, a Escola Estadual Jerônimo 

Rosado e a Escola Estadual Prof. Abel Freire Coelho. A pesquisa foi realizada por meio de 

questionários fechados com a participação de 26 professores e 172 estudantes do ensino 

médio das duas escolas.  

 

A Televisão Como Instrumento Pedagógico 

 

Atualmente os meios de comunicação de massa, em especial a televisão, se 

configuram como espaços de formação independentes da educação formal, mas que 

desempenham um papel tão importante quanto o das instituições socialmente legitimadas, 

escola e família, para educar nossas crianças e jovens. Conforme completa Setton: 

 

As mídias devem ser vistas como agentes de socialização, isto é, possuem 

um papel educativo no mundo contemporâneo. Junto com a família, a 

religião e a escola (entre outras instituições), elas funcionam como 

instâncias transmissoras de valores, padrões e normas de comportamentos 

e também servem como referências identitárias. (SETTON, 2010, p.8) 

 

Dessa forma a família juntamente com a escola encontra-se em uma situação 

desfavorável, pois divide sua função como espaço de socialização com um meio de 

comunicação sedutor e envolvente tão poderoso como a televisão, que dispõe de 

mecanismos facilitadores e encantadores para transmissão de suas mensagens. 
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A escola por sua vez, deixa a desejar quando não incorpora novos instrumentos 

pedagógicos que possam aumentar a eficiência na aprendizagem dos alunos, pelo contrário, 

pudemos constatar em nossa pesquisa que a escola ainda está presa à cultura do livro e da 

oralidade, pois 89% dos professores pesquisados das duas escolas públicas, afirmaram fazer 

seus planejamentos pedagógicos seguindo prioritariamente as recomendações do livro 

didático. Isto demonstra uma disparidade em relação às espectativas dos alunos, 84% deles 

acreditam que a utilização e análise de conteúdos televisivos em sala de aula possa ajudar 

no seu aprendizado, contra 16% que acham que isso pode atrapalhar na aprendizagem. O 

que demonstra que o fenômeno midiático esta cada vez mais presente em sociedade e 

principalmente na vida do aluno, onde o professor exerce um papel importante em sua 

construção e, portanto, não deve abstrair- se disso. 

 

É momento de refletir sobre o papel pedagógico e muitas vezes ideológico 

das mídias. Para o bem ou para o mal, elas estão presentes em nossas 

vidas de forma cada vez mais precoce e cada vez mais forte. Não é 

possível fechar os olhos para essa realidade. É preciso, pois, estarmos 

preparados para a compreensão e análise desse fenômeno que diz respeito 

a todos nós. (SETTON, 2010, p.10). 

 

Dessa maneira a escola juntamente com seu corpo docente deve procurar aderir a 

novas formas de planejamento pedagógicos, uma vez que o texto impresso não suprem as 

espectativas dos alunos em termos de aprendizagem.  Eles interagem e obtêm informações 

através dos vários meios de comunicação e linguagens, internalizando seus conteúdos sem 

nenhuma orientação, ou quase nenhuma, seja por parte da escola ou da familia e, acabam 

trazendo para o ambiente educacional o resultado dessa recepção em forma de um 

conhecimento intrínseco com o intuito de compartilhar e discutir com seus colegas e 

professores as experiências de telespectador. Isto que acaba muitas vezes sendo vetado pelo 

docente, que passa a reprimir as pautas televisivas por não estar disposto ou mesmo apto 

para tal, promovendo o distanciamento entre a escola e a cultura midiática.  

 

[...] o aprendizado das gerações atuais se realiza pela articulação dos 

ensinamentos das instituiçoes tradicionais da educação [...] com os 

ensinamentos das mensagens, recursos e linguagens midiáticos. A 

educação contemporânea está vivendo um conjunto de transformações que 

influenciam a natureza de nossas relações pessoais e sensibilidade e, 

consequentemente, passam a condicionar as instituições que regulam 

nosso aprendizado, nossa formação cognitiva, afetiva, psicologica, 

portanto, nossas percepções sobre o mundo. (SETTON, 2010, p.24).   
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A escola e os professores necessitam incorporar à sua prática de ensino as novas 

linguagens e meios de comunicação, dos quais os seus alunos usufruem fora do ambiente 

escolar e, que através desses, constituem suas personalidades e visões de mundo que por 

sua vez, levam para dentro da escola. Compartilhando desse pensamento, Masetto (2000) 

defende a utilização das tecnologias no processo educacional e o professor como o 

verdadeiro mediador pedagógico e motivador desse processo, já que segundo ele, isso se 

tornou essencial para se alcançar a eficiência e eficácia no processo educacional e que por 

isso, a escola e o professor devem estar preparados para atuarem como verdadeiros 

mediadores desse processo. 

Ainda conforme Masetto (2000), a mediação pedagógica diz respeito à atitude, ao 

comportamento do professor que se coloca como um facilitador, motivador da 

aprendizagem, uma verdadeira ponte entre o aprendiz e a sua aprendizagem. Para o autor as 

principais características da mediação pedagógica são: trocar experiências, debater dúvidas, 

questões e problemas, garantir a dinâmica do processo de aprendizagem, criar intercambio 

entre a aprendizagem e a sociedade real onde nos encontramos, nos mais diferentes 

aspectos. Masetto nos mostra que o uso da tecnologia com o objetivo de tornar mais 

eficiente e eficaz o processo de aprendizagem ainda não é valorizado. Para ele, esse fato 

pode ser explicado em algumas situações, como a convicção que a escola possui do papel 

de “educar” seus alunos em todos os níveis, porém, essa “educação” diz respeito, 

predominantemente, à transmissão de um conjunto sistematizado e estruturado de saberes 

divididos em disciplinas, e exigi dos educandos a memorização de informações e sua 

reprodução nas provas e avaliações.  

Dessa maneira, o professor é formado para valorizar os conteúdos e ensinamentos, 

transmitindo-os através da técnica da aula expositiva, em que a avaliação continua em 

forma de prova para verificar o grau de assimilação das informações por parte dos alunos.  

Outro fato demonstrado também por Masetto (2000) que contribui para a não-

valorização do uso da tecnologia em educação decorre da própria formação docente, ou seja 

dos próprios cursos do ensino superior, onde o uso de tecnologia adequada e variada ao 

processo de aprendizagem não é tão comum, fazendo com que os discentes acabem 

copiando comportamentos de alguns de seus professores de faculdade, como as aulas 

expositivas por exemplo, na sua prática docente, valorizando em muitos casos o domínio do 

conteúdo nas áreas especificas em detrimento das disciplinas pedagógicas, que são tratadas 
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como uma obrigação para se conseguir o diploma e exercer o magistério, agregando pouco 

valor à competência para a docência. 

Assim, se faz necessário que a escola se aproprie da televisão como meio de 

potencializar o aprendizado dos conteúdos escolares, estabelecendo um diálogo entre esses 

conteúdos e os conteúdos televisivos consumidos pelos estudantes. Através do diálogo com 

a televisão é possível desenvolver novas formas de aprender como também novas formas de 

perceber e consumir a televisão e, extensivamente, outros meios de comunicação. 

O consumo televisivo por sua vez, se inicia bem antes do ato de ligar o aparelho de 

televisão, onde o aluno demostra toda a sua personalidade de telespectador ao se direcionar 

ao aparelho para tentar sintonizar um determinado tipo de programa pelo qual tem interesse, 

e se prolonga nas músicas, nas revistas e em muitos outros produtos simbólicos e materiais. 

Sobre isso Gomez completa:  

 

O processo de recepção televisiva começa antes de ligar a televisão e não 

se conclui uma vez que se tenha desligado a TV, ou mesmo quando o 

telespectador se afasta da tela. O impulso para ver TV, a seleção de canal 

e/ou programa televisivo não são atos isolados de uma maneira aprendida 

de ver TV ou de um modo específico e rotineiro de passar o tempo livre, 

mas sim justamente são manifestações de uma maneira de ser 

telespectador. (GOMEZ, 2008, p. 67).   

 

Acreditamos que, em parte, a dificuldade que a escola tem de mediar o consumo de 

televisão em relação a seus alunos, reside na propria formação do professor, como já 

expomos acima e, também na sua experiência como telespectador. Entre os  professores 

pesquisados, 57% admitiram sentir dificuldades em incorporar e relacionar os conteúdos 

vistos por eles na televisão, com suas disciplinas. De nossa perspectiva, o consumo não leva 

a competência para relacionar os conteúdos televisivos com os conteúdos escolares. Esta 

relação é importante, considerando que os docentes lidam com sujeitos que fazem parte de 

uma geração que cresceu e se desenvolveu com a presença intensa da televisão em suas 

vidas. Segundo pesquisa feita pelo IBOPE, a criança brasileira gasta em média 4 horas por 

dia com a televisão
6
, fato que não cessa com o decorrer dos anos, pelo contrário, o hábito de 

assistir TV passa a acompanhar todo o desenvolvimento da criança até a vida adulta. Entre 

os estudantes que participaram de nossa pesquisa 87% assistem televisão diariamente, 40% 

deles afirmaram passar de uma a duas horas em frente a TV, 28% de três a quatro horas e 

                                                 
6 Fonte: Painel Nacional de Televisores, IBOPE 2007. 
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16% disseram passar seis horas ou mais em frente a televisão. Muitas vezes esse consumo 

televisivo é solitário, sem companhia e orientação de familiares.  

Já em relação aos tipos de conteúdos consumidos pelos estudantes, 58% afirmaram 

assistir apenas programas de entretenimento, 24% programas informativos e de 

entretenimento dedicando mais tempo aos programas de entretenimento, enquanto que 

apenas 1% dos estudantes afirmaram se dedicar à apenas programas educativos como os 

exibidos pela TV escola. Esses dados demonstram o espaço que a televisão ocupa no 

cotidiano dos estudantes do ensino médio pesquisados, além de exerce papel importante 

sobre a formação de suas identidades, sobre a formaçao de valores e as referências na 

formação das visões de mundo.  

Essa preferência por programas de entretenimento pode estar diretamente 

relacionada com o tipo de acesso televisivo que esses adolescentes possuem em suas 

residências, onde constatamos que 52% tem acesso apenas a TV aberta com antena 

parabólica, 32% apenas a TV aberta sem antena parabólica, 13% a TV a cabo e somente 3% 

têm acesso a TV por assinatura via satélite. Isso demonstra que a grande  maioria mesmo 

tendo acesso a TV com parabólica, possuem um número limitado de canais e 

respectivamente uma menor diversidade de informações, ficando muitas vezes reféns da 

programação comercial que possuem acesso em comparação com a minoria, que tem acesso 

a TV por assinatura via satélite, que traz maiores opções de conteúdos e diferentes 

programações. 

Outro fato que atentamos se refere ao número de televisores disponíveis nas 

residências dos alunos, pois isso pode estar diretamente relacionado com o tipo de acesso de 

conteúdos televisivos que esses jovens dividem e compartilham com seus familiares, que 

podem estar ou não presentes para intervir nesse acesso. Nossa pesquisa descobriu que 58% 

dos alunos possuem em suas casas dois ou três aparelhos televisivos divididos entre toda a 

família, 34% possuem apenas um aparelho para compartilhar com seus familiares, o que 

contribue para o aumento da interferência dos pais sobre o tipo de conteúdo que seus filhos 

recebem, uma vez que há uma probabilidade maior de compartilharem o mesmo momento 

de recepção com eles, e somente 8% possuem mais de três aparelhos para toda a família.   

A presença de mais de um aparelho de televisão na maioria das residências dos 

estudantes sugere também a maior possibilidade de audiência solitária por parte dos 

adolescentes e a escolha de conteúdos indepentemente dos outros membros da família, 
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considerando tambem o fato que cada vez mais há uma tendência de migração da TV para o 

quarto do adolescente.    

Os professores por sua vez, quando indagados sobre a preocupação em relação aos 

conteúdos recebidos pelos seus alunos através da TV, 50% afirmaram se preocupar sempre, 

38% afirmou se preocupar às vezes e apenas 12% respondeu não se preocupar com os 

conteúdos vistos por seus educandos. O que demonstra atenção as atividades dos estudantes 

fora do ambiente educacional, que por sua vez podem se refletir no processo de 

aprendizagem dos mesmos. Da mesma forma, 46% dos professores participantes da 

pesquisa afirmaram sempre comentar o conteúdo visto por eles na TV em sala de aula; 35% 

afirmaram comentar apenas algumas vezes; 19% assinalaram comentar quase sempre e 

nenhum deles chegou a afirmar que nunca comenta os conteudos televisivos em suas aulas. 

Porém, considerando que 57% deles admitiram que sentem dificuldade de incorporar e 

relacionar os conteúdos televisivos com suas disciplinas, a preocupação com os conteúdos 

que seus alunos consomem não se reverte necessariamente em apropriação da televisão 

como estratégia pedagógica. Os dados sobre essa questão levantados entre os estudantes 

revelam também uma contradição, pois 70% deles, afirmaram que seus educadores as vezes 

comentam sobre esses assuntos em sala, 11% afirmam que eles sempre comentam e 19% 

afirmam que seus professores não comentam. A preocupação dos professores pode ser 

decorrência da presença dos conteúdos televisivos abordados em sala de aula por iniciativa 

dos estudantes, uma vez que 96% deles revelaram que de alguma forma seus alunos 

comentam em sala de aula sobre os conteúdos que consomem na TV em suas casas.  

Esses dados corroboram com a afirmação de que o processo de recepção não se 

conclui com o simples desligar do aparelho televisivo, ele se estende até a conversa com os 

amigos, familiares e colegas em sala de aula, onde o professor tem a oportunidade de atuar 

na mediação entre as informações da TV, dialogando com elementos que compõem o 

cotidiano dos jovens fora da escola, aproximando dessa maneira, espaços diferentes de 

socialização.  

Dessa forma, levantamos os seguintes questionamentos: primeiro, será que os 

docentes estão tentando tornar menos evidente a própria dificuldade de lidar com outras 

possibilidades de linguagem? Ou será uma tentativa de não serem vistos como 

ultrapassados pela sociedade, mesmo que na prática a mediação televisiva não aconteça? 

Será que esse modo de mediação utilizado por alguns, abordando certos conteúdos 

midiáticos, estão sendo devidamente aproveitado pelos estudantes?  
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Independente das respostas que possamos obter por meio de observações mais 

profundas, o que fica evidente é que cabe à escola e aos educadores aprimorar suas técnicas 

pedagógicas, trazendo novos métodos de ensino para seus alunos, que estão recebendo cada 

vez mais informações dos mais variados meios de comunicação de massa, com ou sem a 

mediação de seus pais e professores. 

Mas, para que esse processo se torne realidade, se faz necessário primeiramente a 

quebra definitiva da antiga disputa formada entre a televisão e a escola que, segundo 

Gomez (2008), construiu preconceitos sobre a TV e seus conteúdos, considerando a 

televisão como espaço do lúdico e do não-instrutivo, e reservando apenas à escola a função 

socialmente legitimada de educar.  

A televisão por sua vez, ganha cada vez mais espaço na vida das pessoas inclusive 

dos alunos, que preferem passar mais tempo em frente a programação televisiva do que em 

frente ao antigo quadro negro com seu professor. Diante disso, a escola deve atuar na 

mediação da TV, desenvolvendo métodos que se apropriem do consumo televisivo em suas 

estratégias pedagógicas. “É claro que o que as crianças aprendem fora da classe tem 

importância em sua aprendizagem formal escolar, motivo suficiente para tal vivência ter 

importância também para nossa prática docente” (GOMEZ, 1993, p. 63). 

Assim fica claro que não se deve evitar assuntos colocados na pauta do cotidiano 

pela televisão em sala de aula, pelo contrário, deve-se estimular a reflexão do que é 

consumido na TV junto com a prática educativa, uma vez que esse meio de comunicação 

pode contribuir para o processo educativo, não só por conta das informações que 

disponibiliza, mas também por conta das lacunas que a televisão deixa na informação. Essas 

lacunas se devem a uma característica particular, a superficialidade. A televisão amplia o 

alcance da informação, porém carece de detalhamento e de análise. Assim, essas lacunas 

podem ser preenchidas pelo professor em sala de aula.   

No entanto, a televisão nem sempre é vista como aliada no processo educativo. 

Questionados se o uso da televisão poderia ajudar ou atrapalhar o ensino dos educandos, 

62% dos professores afirmaram que TV tanto pode atrapalhar como ajudar no ensino, 8% 

assinalaram não possuir opinião formada sobre esse assunto e apenas 31% afirmaram que o 

uso televisivo em sala pode ajudar no ensino. Isto demonstra que há ressalvas dos docentes 

em relação aos conteúdos veiculados pela TV, em especial com aqueles relacionados ao 

universo do entretenimento. Nossos dados demonstram que a maior parte dos professores se 

apropriam apenas dos conteúdos considerados informativos, como jornais e documentários, 
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como mostram os dados a seguir: 52% afirmaram assistir somente programas informativos; 

41% afirmaram assistir tanto programas informativos como de entretenimento mas, 

dedicam mais tempo à informação; apenas 7% afirmaram assistir programas informativos e 

de entretenimento mas, dedicam mais tempo ao entretenimento e, nenhum deles chegou a 

afirmar que só assiste programas de entretenimento como filmes, novela e etc. Tal fato pode 

ser resultado da constante busca de aprimoração um volume maior de informação,  o que 

pode se refletir em sua prática docente, onde 60% dos estudantes pesquisados, afirmaram 

que seus professores ao fazerem comentários sobre conteúdos da TV em sala de aula, 

abordam apenas programas informativos; 22% afirmaram que seus educadores abordam 

tanto programas informativos quanto programas de entretenimento e apenas 6% afirmaram 

que seus educadores só comentam sobre programas de entretenimento.  

Embora 31% dos professores pesquisados considerem que a televisão pode ajudar 

no ensino em sala de aula, um número bem maior deles afirma que ela também pode 

atrapalhar. Acreditamos que essa opinião se deve ao fato de que a televisão explora 

intensamente o imaginário de sua audiência, e por isso, é considerada pouco informativa e 

não-séria. Analisando os dados sobre o uso efetivo da televisão em sala de aula por parte 

dos professores, a rejeição em relação ao uso da televisão fica mais evidente: 71% dos 

alunos afirmaram que seus professores não utilizam programas de televisão em sala de aula; 

27% afirmaram que eles utilizam às vezes, e apenas 2% afirmaram que os professores 

costuma usar programas de televisão em sala de aula. Sobre a disciplina na qual os 

professores mais utilizam programas de TV, Geografia foi a mais citada entre os alunos 

com 31%, a segunda mais citada foi História com 24%, em seguida com 19% Português.  

 

Considerações Finais 

 

A presença dos conteúdos televisivos em sala de aula se tornou evidente em nossa 

pesquisa e por isso acreditamos que poderiam ser mais bem aproveitados se fossem 

incluídos nos planejamentos pedagógicos dos professores. A escola precisa vencer a 

barreira do preconceito dos conteúdos e pautas veiculadas pela TV, se preparando para 

receber e discutir junto com seus alunos os verdadeiros interesses desses conteúdos, 

promovendo assim uma audiência mais crítica e reflexiva por parte dos alunos, inclusive 

para fora do ambiente educacional. 

 Dessa maneira estaríamos contribuindo para um novo olhar sobre a função da 

televisão, que deixaria de ser um mero instrumento exterior ao processo educacional e, 
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através da mediação dos educadores, passaria a dialogar com a educação escolar, trazendo 

para dentro da sala de aula temas da atualidade e do cotidiano dos estudantes, favorecendo 

assim a relação entre a escola e a realidade dos alunos fora da escola. 
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