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RESUMO 
 
 
 
COSTA, Angélica Gago da. A TV e a Internet na Educação: um estudo de 
caso. Rio de Janeiro, 2011. Monografia (Especialização em Mídias na 
Educação) – Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011. 
 
 
 

Esta monografia tem o objetivo de analisar, através de revisão 
bibliográfica e de um modesto levantamento de dados, as preferências dos 
alunos da Escola Municipal Francisco Paes de Carvalho Filho, do município de 
São Pedro da Aldeia – RJ, no ano de 2010, em relação a programas de TV e 
sites da Internet, procurando verificar também em qual dessas mídias estes 
jovens julgam adquirir mais conhecimento, e se reconhecem a utilização das 
mesmas no processo de ensino-aprendizagem de sua escola. Busca-se refletir 
ainda sobre o potencial das linguagens e dos recursos audiovisuais e de 
interação na promoção da aprendizagem e sobre a importância de educar para 
e com as mídias. Hoje, as escolas têm à disposição vários recursos midiáticos, 
que permitem a realização de atividades de pesquisa, simulação, registro, 
interação, construção, produção e divulgação, que há pouco tempo eram 
inviáveis, o que possibilita a escolha de inovar na forma de ensinar e aprender, 
tornando as aulas mais dinâmicas e atraentes. 

 
Palavras-chaves: Televisão, Internet, Educação, Comunicação. 

 



 

ABSTRACT 
  
 

 
COSTA, Angélica Gago da. The TV and Internet in Education: a case study. 
Rio de Janeiro, 2011. Monografia (Especialização em Mídias na Educação) – 
Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2011 

 
 
 

This monograph aims to analyze, through a literature review and a 
modest collection of data, the preferences related to TV Shows and 
internet sites among students of public school Francisco Paes de 
Carvalho Filho, in São Pedro da Aldeia - RJ, on 2010, trying to check 
which of these media these young people think they acquire more 
knowledge, and if they recognize their teaching and learning uses in 
their school. The paper wishes to reflect further about the potential 
of languages and audiovisual resources, and interaction on promoting 
learning and the importance of educating for and with media. Today's 
schools have at their disposal several media resources, which allow 
performing research, simulation, recording, interaction, construction, 
production and dissemination, which recently were not available, 
allowing the choice to innovate in the way of teaching and learning, 
making classes more dynamic and appealing. 

 
Keywords: Television, Internet, Education, Communication. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Desde muito cedo, as crianças e jovens que hoje frequentam nossas escolas 

começaram a ter experiências com o uso de Internet, brinquedos e jogos eletrônicos, 

televisão, celular, computador e outros aparelhos eletrônicos inseridos 

automaticamente no cotidiano, desenvolvendo novas formas de percepção e relação 

com o mundo. As linguagens audiovisuais utilizadas nessas mídias estão cada vez 

mais sintéticas e parecem influenciar diretamente na mudança de ritmo e maneira 

como os alunos aprendem e realizam interações sociais. 

A televisão e a Internet ocupam o tempo, divertem, informam, estimulam o 

consumo, permitem trocas de experiências e ideias de formas diferentes, além de 

fascinar. A televisão que era em preto e branco ganhou cores e conquistou um 

grande número de espectadores; o mundo digital, inicialmente em tela preta, com 

comandos de texto, hoje está repleto de recursos audiovisuais e hipermídia. 

Neste contexto surgem questões: Como crianças e jovens estão reagindo à 

inserção da Internet no cotidiano? Será que estão esquecendo a televisão? Qual é a 

influência dessas mídias na construção do conhecimento e da consciência crítica 

desses jovens? As mídias são usadas na escola na promoção do ensino-

aprendizagem? Como?  

Educação e comunicação têm uma relação muito forte e estreita. A educação 

se articula com a comunicação visando à produção de conhecimento para que o 

indivíduo possa orientar-se e integrar-se à sociedade. Na educação é preciso 

envolver o aluno para que haja aprendizagem, e as mídias, hoje, constituem 

verdadeiros recursos audiovisuais, de interação e de linguagens de narrativas 

atraentes. 

Considerando que a televisão e a Internet são tecnologias usadas por crianças 

e jovens no dia a dia, que podem ser apropriadas pela escola na promoção de uma 

educação de qualidade, esta monografia tem o objetivo de analisar as preferências 

dos alunos da Escola Municipal Francisco Paes de Carvalho Filho em relação à 

televisão e à Internet. Objetiva ainda verificar em qual dessas mídias esses jovens 

julgam adquirir mais conhecimento, e se reconhecem a utilização das mesmas no 

processo de ensino-aprendizagem de sua escola, buscando refletir sobre o potencial 

das linguagens e dos recursos audiovisuais e de interação na promoção da 

aprendizagem e sobre a importância de educar para e com as mídias. 
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Estudar as características da televisão e da Internet pode ser um caminho 

para pensar melhor sobre as possibilidades de apropriação dessas mídias na escola, 

para tentar favorecer um melhor acesso ao conhecimento. A linguagem utilizada e a 

divulgação e debate de ideias e opiniões poderiam ser assim melhor incorporadas ao 

processo de ensino-aprendizagem. 

Segundo pesquisa do Fundo das Nações Unidas para a Infância e 

Adolescência (UNICEF), realizada em 2002, “(...) 52% dos jovens brasileiros têm na 

TV sua maior diversão” (NJAINE, 2002, p. 83) e de acordo com dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), “(...) entre 2005 e 2009, o percentual de pessoas que 

utilizaram a Internet foi maior entre os jovens: 71,1% das pessoas de 15 a 17 anos 

acessavam a rede em 2009” (MEDINA, 2010, p.1). Por isto, este trabalho se justifica 

no fato de hoje grande parte das crianças e jovens terem como fonte principal de 

divertimento e informação a programação das emissoras de televisão aberta, sendo 

que a Internet vem ocupando espaço através do uso de computadores e celulares, 

além de dinamizar a comunicação. A interação entre essas mídias é uma tendência 

que pode fortalecer a relação entre as tecnologias de comunicação e informação 

(TIC) com a educação. 

O audiovisual prende a atenção e exerce fascínio, estimula o indivíduo a 

sonhar e construir realidades alternativas, atinge o emocional. Então, emergem 

algumas perguntas: os programas e sites educativos deveriam apenas reproduzir a 

linguagem do livro e da sala de aula ou explorar outras narrativas e representações 

de imagens, usadas nos seriados, novelas, ou filmes? Será que a dinâmica das 

interações online não pode fortalecer o senso crítico dos alunos? 

A convergência entre televisão e Internet nos permite antecipar, imaginar e 

desejar um futuro promissor no setor educacional através da exploração e interação 

de características dessas tecnologias, possibilitando um acesso mais democrático ao 

conhecimento, à divulgação de idéias e opiniões de toda comunidade escolar. Agora, 

trata-se de um desafio para a pesquisa em educação, de um esforço para re-

configurar o olhar, desaprender preconceitos e se aventurar a utilizá-los para 

aprender. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 NOVAS FORMAS DE PERCEPÇÃO E RELAÇÃO COM O MUNDO 

 

É fácil perceber que o comportamento dos jovens de hoje frente às mudanças 

que vêm ocorrendo é diferente dos adultos, eles absorvem com mais facilidade e 

rapidez as inovações tecnológicas e, na sala de aula, têm uma postura mais 

questionadora: 

O comportamento dos alunos no contexto da escola e da sociedade 
demonstra a sua inquietação com as formas tradicionais de educação. Eles 
não aceitam mais respostas prontas e por isso estão cada vez mais 
questionadores, desafiadores, querem participar, discutir, decidir e criar 
suas próprias respostas, seus próprios caminhos. Na década de 1980, 
quando ainda não havia a difusão das atuais tecnologias digitais, Babin e 
Kouloumdjan (1989) apontavam uma mudança no comportamento dos 
jovens com relação ao uso das tecnologias audiovisuais analógicas. 
Naquela época esses autores diziam – “eles estão em outra” (p. 7), ou seja, 
em outra lógica de pensar e conceber o mundo. Hoje, com as redes digitais, 
os alunos estão vivenciando novas experiências, criando novas formas de 
expressão, produzindo e compartilhando seus saberes e culturas. Eles 
participam de fóruns, listas de discussão, chats, comunidades virtuais, 
blogs, entre outros, onde constantemente são encorajados a debater, 
comentar, questionar, criticar. Para Tapscott (1999), a geração que utiliza 
constantemente as TIC é considerada Geração-net e tem como traço 
marcante ser contestadora e critica, uma vez que o uso das tecnologias 
digitais possibilita outra forma de agir e de articular o pensamento. Rushkoff 
(1999) classifica de screenager a geração que nasceu a partir da década de 
1980 e que interage com os controles remotos, joysticks, mouse, Internet 
desenvolvendo formas de pensar e aprender diferenciadas. Os screenagers 
aprendem com a descontinuidade, com a hipertextualidade. (FERREIRA, 
PRETTO, 2009, p.11) 
 

Segundo a citação acima, a Geração-net está aí, e os professores estão 

diante de uma nova configuração de grupo de alunos, que apresentam um novo perfil 

e implicitamente com novos desafios para lidar. Como manter concentrada a atenção 

de jovens que têm à disposição várias mídias com vários recursos que lhes permitem 

comunicar com o mundo e acessar e fazer coisas que gostam como música, vídeos, 

jogos, conversas? Esses jovens parecem ter nascido sabendo usar as novas 

tecnologias que surgem a cada dia sem precisar fazer cursos de formação 

específicos. É possível observá-los fazendo várias coisas ao mesmo tempo e 

comunicando-se rapidamente com várias pessoas simultaneamente. 

Baseado no artigo Geração Y (LOIOLA, 2009) os alunos que fazem parte da 

Educação Básica, hoje, só conheceram a democracia, não conviveram com a 

intolerância da ditadura, que limitava a expressão popular. Isto, somado à mudança 
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nos critérios de formação e na moral dos costumes, fortalece uma atitude menos 

reprimida que permite a liberdade de opinar sobre as coisas, reivindicar seus direitos 

para tomar várias decisões. Em alguma medida, isso faz com que não se sintam 

constrangidos em afirmar que não estão gostando de uma aula, que queiram saber o 

sentido das coisas, ainda mais quando hoje têm a disposição sites de busca e fóruns 

onde podem procurar e verificar informações veiculadas na escola. Acontece que 

essas mídias, em alguma medida, tendem a nivelar a comunicação, e os jovens 

adoram redes sociais onde interagem em tom de igualdade com todos, trocam fotos 

e dicas, falam de si, dos outros e do que está acontecendo no mundo. Por isso é 

importante questionar se seria possível levar algo dos ambientes virtuais para a sala 

de aula, que ajudasse a desenvolver o gosto de aprender, o raciocínio e as formas 

de expressão, principalmente a escrita. 

 

2.1.1 Mídias: lazer, educação e cultura 

 

As mídias representam meios populares de lazer, educação, comunicação e 

cultura. É através delas que os jovens muitas vezes se divertem, informam, 

expressam e incorporam hábitos e comportamentos, que influenciam a dinâmica 

escolar e a evolução da sociedade: 

E-entertainment e o edutainment (a mistura da educação com o lazer), 
novas formas pró-activas de participação e de exercício da cidadania e de 
alargamento de relacionamentos multiculturais. Mais do que apenas meios 
de comunicação ou ferramentas neutrais, as TIC são tecnologias tanto 
cognitivas como sociais que, através de um computador ligado à rede, 
deixam ao alcance de todos espaços e tempos ilimitados, com tudo o que 
de mais positivo ou negativo esta circunstância acarreta. Por outro lado, 
este mundo tecnológico que nos envolve define sempre novos contornos 
difíceis de prever. As TIC geram múltiplas potencialidades, criam novos 
cenários e promovem ambientes (reais ou virtuais) extremamente ricos e 
promotores de uma multiplicidade de experiências pedagógicas a que a 
sociedade em geral, e as escolas em particular, não podem ficar alheios. 
(BOTTENTUIT e COUTINHO, 2007, p. 273) 
 

Há uma necessidade urgente de implantação de políticas públicas realmente 

comprometidas com a promoção de lazer e cultura de qualidade, principalmente para 

os jovens, na maioria das cidades. Não há muitas opções e quando há boas 

geralmente são caras ou de difícil acesso para a maioria da população. Fora eventos 

promovidos ocasionalmente, a oferta de oportunidades de bom entretenimento e 

desenvolvimento e/ou fortalecimento da cultura regional é muito escassa. A televisão 

e mais recentemente a Internet constituíram-se como fontes de lazer e cultura mais 
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viáveis para a maioria dos adolescentes, que as utilizam muitas vezes de forma 

aleatória sem explorá-las, na maioria das vezes, como meio de educação e cultura. 

A mídia faz parte da cultura jovem. É através dela que elegem seus ídolos, se 

divertem, informam, interagem e expressam. Proporciona prazer, satisfação, ocupa 

tempo e espaço na vida de forma significativa. Influencia e é produzida pela 

sociedade, fortalecendo o modo de vida, senso comum, costumes e desejos, que 

podem ser manipulados por pequenos grupos de acordo com interesses 

provavelmente não ideais para a maioria dos seus usuários. 

A televisão e a Internet como tecnologias de informação, comunicação, 

educação e cultura, têm um vasto potencial na promoção da aprendizagem e 

participação na sociedade. Mas, nelas, também co-habita uma certa pobreza cultural 

e vários perigos (compra e venda de armas, prostituição, drogas, grupos e comandos 

que em nome de algumas religiões manipulam o comportamento das pessoas, etc.) 

Por isso, a escola tem um papel crucial de explorar esses recursos e levar os alunos 

a pensar sobre a avalanche de informações e possibilidades a que são expostos 

todos os dias, mediando e orientando critérios na relação dos jovens com os meios 

de comunicação tão presentes e atuantes no cotidiano. Hoje se faz necessário 

educar para e com as mídias, com o objetivo de apurar o olhar e desenvolver 

autonomia e criticidade nos alunos. 

Os recursos midiáticos podem ser utilizados para desenvolver atividades 

variadas que promovam o processo de ensino-aprendizagem de forma instigante e 

prazerosa, auxiliando na significação do conhecimento, por ativar o campo das 

emoções. Através deles é possível perceber através dos sentidos, construir e simular 

situações de diferentes formas que facilitem a compreensão dos alunos para 

entender conceitos e processos, muitas vezes difíceis de serem abstraídos. 

A aprendizagem por interação através dos meios de comunicação pode ser 

dinamizada e instigante dentro do cenário de globalização atual, onde é possível que 

qualquer cidadão do mundo que tenha acesso à Internet possa divulgar sua visão 

sobre acontecimentos que ele mesmo está vivenciando. A força das grandes 

emissoras está sendo posta em xeque como única disseminadora da realidade e o 

poder da troca de informações e ideias é ampliado e dinamizado pelas mídias. 

Outro fator é a questão do perigo da violência nas ruas, que leva os pais a não 

deixarem seus filhos saírem de suas casas fora do horário escolar, consolidando a 

TV e a Internet como fonte de lazer entre os jovens, apesar de também conterem 
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perigos. É preciso conhecer melhor o verdadeiro potencial da TV e da Internet para 

fazer boas escolhas e quebrar preconceitos.  A TV e a Internet promovem momentos 

individuais e coletivos, em que é possível endereçar o olhar, ampliar o repertório e 

aprender a fazer uma leitura crítica daquilo que é criticável ou criticado. 

Esta realidade ratifica a necessidade de pesquisar o papel do professor como 

mediador entre aluno e mídia “promovendo e incentivando leituras críticas do próprio 

meio, das suas práticas de linguagens e dos conteúdos veiculados” (GUIMARÃES, 

2002, p. 128).  

 

2.1.2 Potencial da TV no ensino-aprendizagem 

 

Inicialmente em preto e branco, a televisão despertou fascínio. Como imagens 

e sons de pessoas e paisagens podiam ser transmitidos para vários lugares e 

aparecerem nas casas em uma caixa? A possibilidade de ver e ouvir fatos que 

ocorreram em outro lugar e tempo, de produzir e apreciar animações, histórias e 

espetáculos, revolucionou o mundo, e isto ampliou o contato com diferentes culturas. 

Atualmente, devido a sua popularização, a televisão constitui um meio de trazer o 

mundo para dentro da escola: 

De acordo com dados do Comitê Gestor de Internet no Brasil, em pesquisa 
realizada no ano de 2009, a diferença entre vendas de televisão e vendas 
de computadores é de quase 70%. Porém, essa facilidade de compra não 
está relativamente ligada à qualidade do acesso às informações. A 
popularização da televisão a tornou fácil meio de informação, sem muita 
pesquisa, o conteúdo absorvido é baseado somente no exposto, sem filtros 
maiores. (CABRAL, 2009, p. 6) 
 

A televisão ainda é o principal meio de entretenimento e informação da maior 

parte da população brasileira. Como aparelho, não é só usado como meio difusor 

dessa poderosa mídia, mas também para reproduzir filmes e jogos. A sua evolução é 

consumida com voracidade principalmente pela classe média: tela plana, plasma, 

LCD e agora led. 

A qualidade das informações passadas através da televisão é muitas vezes 

questionada. Questões como veracidade, manipulação, conteúdo e relevância vêm à 

tona devido à tendência de programas simplificarem muito a linguagem para 

massificar a informação, mas não se pode negar o poder de alcance massivo dessa 

mídia, em particular nas dimensões de um país como o Brasil, onde toda a 

informação, atividade cultural e científica fica fundamentalmente centralizada nas 
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grandes metrópoles. A TV e a Internet significam uma possibilidade de chegar a mais 

pessoas com as mesmas informações, quiçá seja uma forma de democratizar o 

acesso aos bens da cultura. 

Várias emissoras indicam a idade adequada para assistir a sua programação, 

mas quem realmente pode fazer esse filtro são os pais mais atentos e mesmo assim 

a indicação não é garantia de que o conteúdo é de qualidade. Por isso é importante 

que a escola incentive a apreciação de programas de qualidade procurando provocar 

um movimento do bem, uma reação em cadeia para promover produção e veiculação 

de programas educacionais e culturais de qualidade, principalmente nacionais: 

Como veículo de comunicação de massas e segundo tendências atuais do 
mesmo (a televisão), suas funções se sintetizam e se encaminham para três 
setores de atividade: 1) Persuasão (ação dirigida de convencer pela 
comunicação quando nos referimos especificamente à educação e a todo 
tipo de orientação e formação humana). 2) Educação (trabalho 
sistematizado, seletivo e orientador, através do qual se realiza um 
aperfeiçoamento das faculdades humanas, proporcionando melhor 
participação na vida social). 3) Entretenimento (distrair, divertir sem procurar 
explorar e incentivar condições negativas à personalidade humana). 
(PASQUINI apud TILBURG, 1981, p.5). 
 

Segundo o autor, a televisão tem o papel de informar, divertir e formar opinião. 

Mas a maioria da programação é mais direcionada só para o entretenimento e a 

persuasão de idéias e consumo. A função educativa é o objetivo de canais 

específicos e de alguns programas, mas mesmo com objetivos educacionais esses 

programas não deixam de ser “produtos” que precisam ser consumidos para 

continuar no ar. 

A televisão é usada não só para entretenimento e manutenção da sociedade 

de consumo. Propagandas do governo e vários programas da TV aberta destinam 

períodos para realizar campanhas de conscientização da população, série de 

reportagens ou chamadas sobre diversos assuntos de interesse do bem comum, ou 

de grupos específicos, geralmente ligados à saúde e ao comportamento. Devido à 

popularidade da televisão, os temas trabalhados são discutidos em rodas de 

conversas informais, junto aos familiares, entre colegas e nos recreios e salas de 

professores das escolas. A escola poderia trabalhar com essas produções ou 

selecionar alguns trechos para desencadear trabalhos de reflexão e aprofundamento, 

não só do conteúdo, mas das linguagens utilizadas e interesses envolvidos. 

Procurando atingir à maioria da população, vários programas resumem muito 

as informações e/ou usam uma linguagem muito simples e restrita para veicular as 

mensagens pretendidas. Mas há também exceções que permitem desenvolver a 
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linguagem através do conhecimento da cultura do país e do mundo. A escola pode 

analisar, comparar, complementar e criar com os alunos textos de programas 

variados buscando o enriquecimento do vocabulário e da cultura de toda a 

comunidade. Com relação às mensagens difundidas: 

Por ser uma mercadoria, a mensagem é consumida para satisfazer às 
necessidades de informação, formação e entretenimento e, como tal, sua 
aceitação não encontra explicação dentro do conjunto de produção e 
consumo de mensagens, mas sim fora dele, por não constituir uma unidade 
isolada das demais. O conjunto de interesses do produtor da mensagem e 
do produtor de outras mercadorias forma o elemento determinante que 
explica a aceitação da mensagem por parte do receptor. É o conjunto de 
unidades de transmissão de mensagens que forma o mecanismo de 
aceitação da mensagem divulgada pelos meios da comunicação coletiva por 
parte do público, como também a aceitação destas mensagens faz parte 
deste conjunto. A aceitação da mensagem, portanto, é, nesta perspectiva, 
determinante e determinada. (TILBURG, 1981, p. 7) 
 

 Segundo o autor, a aceitação de uma mensagem influencia e é influenciada. 

As mídias, principalmente a televisão e agora a Internet, são a vitrine de produtos 

supérfluos, por isso é importante trabalhar a consciência do aluno em relação ao 

consumo. Saber interpretar e analisar informações e o que fazer com o dinheiro que 

ganha com o trabalho é importante para ter “sucesso” na vida. É necessário entender 

as relações entre comunicador, receptor e produto. 

A inter-relação entre sociedade e produto determina, em grande medida, sua 

aceitação, daí é preciso refletir e preparar os alunos para um consumo consciente e 

responsável. Ou seja, é importante trabalhar com o aluno a questão dos modismos, 

do comprar pelo status que proporciona um determinado objeto ou simplesmente 

pela compulsão de comprar. Um produto só tem sucesso se for bem aceito pela 

sociedade. É preciso que o jovem tenha consciência que ele como receptor tem força 

para determinar em boa parte o que será oferecido a ele, pois este processo é um 

ciclo que se retroalimenta. 

Muitas vezes, burguesia e comunicador se assemelham, pois ambos 

objetivam o lucro, ou seja, querem que seu produto e/ou idéia seja consumido, e 

podem, às vezes, não ter muito escrúpulo. Além disso, os receptores também 

consomem estereótipos fabricados que inconscientemente entendem como padrão. 

Dadas as diferenças físicas, culturais e econômicas que existem em relação a esses 

supostos padrões, causa-se um sofrimento, uma consciência de incompetência, 

impossibilidade ou até desvalorização por não conseguir ser como os “outros” da TV. 

Por isso é importante trabalhar na escola com produções da mídia para despertar no 
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aluno outras formas de olhar, refletir coletivamente, se tornar mais crítico, autônomo 

e consciente. 

Atualmente há uma maior preocupação com a estética das comunicações: 

A continuidade e extensão entre o tempo da vida, o tempo do trabalho, o 
tempo do lazer, o consumo e a produção estética caracteriza o capitalismo 
pós-industrial. As máquinas que servem à produção midiática (computador, 
telefone, celular, TV, Internet) são interfaces lúdicas, que estreitam a 
convivência e servem à comunicação e à arte.  A mídia-arte se aproxima do 
game, da televisão quando aposta nos jogos de convivência como 
simulações de uma certa vida social, lugar de fidelização, lealdades, criação 
de vínculos, produção de narrativas. 
Na busca de criar fatos midiáticos continuamente, capturar nossa atenção e 
comprar nosso tempo, a televisão convoca o próprio espectador ou usuário 
a participar do processo de produção da informação.  As estéticas da 
comunicação também podem mobilizar esse espectador-participador. Ele é 
o consumidor-produtor que Walter Benjamin anteviu nos leitores que 
escreviam para os jornais, e que hoje recebem câmeras de vídeo para 
produzir imagens que vão entrar no telejornal, no programa de variedades, 
numa denúncia política, no "álbum" eletrônico coletivo ou em uma obra de 
arte. As tecnologias doméstico-industriais transformam cada um de nós em 
unidades móveis de produção de imagens e informação que alimentam o 
sistema de comunicação e o circuito de arte. (BENTES, 2005, p.13) 
 

Nesse sentido, recursos audiovisuais utilizados pela televisão estão evoluindo 

cada vez mais. Na televisão e em todas as mídias audiovisuais busca-se a perfeição 

das imagens e dos sons, pretendendo levar o receptor a sentir-se como se estivesse 

no ambiente onde está acontecendo a ação, e já há a possibilidade de simples 

movimentos do corpo acionarem sons e imagens. 

A mídia-arte busca estéticas que envolvam os usuários das mídias prendendo 

sua atenção e ocupando seu tempo, e o consumidor vira produtor alimentando com 

imagens, sons e informações os sistemas de comunicação e de redes sociais. 

Considerando apenas os programas da TV aberta, além dos documentários e 

reportagens interessantes exibidas, vários programas e/ou seus trechos podem ser 

utilizados pelos professores para provocar reflexões e ilustrar estudos sobre os mais 

diversos temas. Alguns apresentam propostas educativas interessantes, que 

trabalham com metalinguagem e podem ser utilizados na escola no processo da 

realização de vídeos e para contribuir na educação do olhar, como: Ver TV1, No 

Estranho Planeta dos Seres Audiovisuais2, Animania3 e Tela Digital4. 

 

                                                 
1 Programa de debate sobre a televisão exibido na TV Câmera e TV Brasil. 
2 Série do Canal Futura sobre a relação do ser humano com o audiovisual. 
3 Série sobre animação exibida na TV Brasil. 
4 Programa da TV Brasil que exibe curtas de produção independente. 
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2.1.3 - Potencial da Internet no ensino-aprendizagem 

  

A Internet rompeu com barreiras territoriais e se populariza cada vez mais, 

principalmente entre os jovens, modificando hábitos. Agora o desafio é descobrir 

formas de utilizá-la para romper barreiras do ensino: 

O desafio da internet na educação foi de que a tecnologia introduz um 
paradigma e interfere na produção do conhecimento, mas o 
conservadorismo do modelo de educação ainda não permite que isso 
aconteça, uma prova disso é o crescente cuidado com o acesso às 
informações por parte das crianças chegando até a criação de programas 
advertindo ou mesmo censurando o acesso de algumas informações 
através de amparo legal. Segundo dados da Ibope/NetRatings, o número de 
pessoas na web, com idade entre 2 e 11 anos, aumentou 77% de agosto de 
2005 a agosto de 2007. Alinhado a essa inclusão precoce, está a 
valorização que as crianças dão à tecnologia, como apontado na pesquisa 
do Cartoon Network, onde questiona-se: "Ao que você dá mais valor em si 
mesmo?", para pessoas de 7 a 15 anos, as quais cerca de 40% 
responderam “Ser bom com a tecnologia”. Nota-se a grande influência da 
rede virtual nessa nova população. Há quem parta de um outro ponto de 
vista, que defende que se usada de forma correta ela apresenta importantes 
avanços, como por exemplo a imediaticidade na troca de informações, onde 
permite que pessoas que nunca se conheceram troquem e ampliem seus 
conhecimentos. Essa relação Aluno X Internet é cada vez mais estreita e 
também ressalta uma outra questão: a instituição escolar nos moldes em 
que ela se encontra agora. Já que o universo de informações disponíveis na 
internet é muito maior do que as que se tem acesso à partir da sala de aula 
tradicional. (CABRAL, 2009, p. 2) 
 

Assim, trabalhar em sala de aula com as atuais tecnologias é um desafio que 

não pode ser mais ignorado, pois a tecnologia está sendo inserida nas ações do dia 

a dia de uma forma cada vez mais avassaladora. É importante reconhecer que 

atualmente a maioria das profissões utiliza as tecnologias digitais de alguma forma e 

que a escola não pode ficar mais alheia a isso, pois tem como objetivo preparar o 

aluno para a vida em sociedade, que está cada vez mais informatizada. Saber usar 

bem a tecnologia é um diferencial para se conseguir boa colocação no mundo do 

trabalho e até para se relacionar em sociedade. Usar o subterfúgio de que a Internet 

é cheia de perigos e armadilhas para os alunos que ainda estão em formação como 

desculpa para não utilizá-la na escola não cabe, frente ao mundo de possibilidades 

que se amplia a cada dia. Não é possível colocar os alunos em uma redoma de 

proteção, já que eles vão se deparar com situações inadequadas não só na Internet, 

mas em todos os ambientes em que estão inseridos como em sua própria família, 

cidade e grupo de amigos. Cabe à escola e à família a orientação e a mediação da 

utilização da Internet pelos jovens. 
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As ferramentas hoje oferecidas na Internet permitem que qualquer usuário 

facilmente exponha idéias, informações, fotos, vídeos e músicas para todo o mundo 

quase imediatamente, o que era praticamente inviável para um cidadão comum há 

bem pouco tempo, pois demandava muitos gastos e conhecimento. Só as grandes 

empresas de comunicação conseguiam essa façanha. Este potencial da Internet 

poderia ser amplamente explorado pela escola para divulgar e valorizar as 

produções dos alunos e professores e fortalecer a aprendizagem colaborativa: 

O desenvolvimento das tecnologias é extremamente evidente observando o 
decorrer dos séculos. A ascensão da internet como ferramenta de 
informação, entretenimento e trabalho transformou os conceitos de 
sociedade e comunicação de massa, edificando-os na juventude atual. 
(CABRAL, 2009, p. 3) 
 

Assim, a Internet é cada vez mais popular devido ao aumento de pontos de 

acesso disponíveis à população, à diminuição de custo para adquirir computadores e 

celulares e ao acesso cada vez mais veloz. Ela é utilizada para as mais variadas 

finalidades como lazer, trabalho, pesquisa e interação, consolidando-se como um 

poderoso meio de comunicação de massa. 

O jovem parece ser o que melhor assimila a Internet e suas inovações. Parece 

natural para ele usar no seu cotidiano os novos recursos que surgem a cada dia, 

podendo dar finalidades diferentes das que foram idealizadas para essas 

ferramentas. Para muitos viver hoje sem Internet parece impossível. 

O fato de já terem nascido na era da Internet, controles remotos, celulares, 

jogos digitais, torna praticamente natural e intuitiva a utilização das atuais 

tecnologias. Os bebês adoram apertar botões e as crianças estão usando cada vez 

mais cedo computadores, celulares e Internet. Os jovens participam cada vez mais 

de redes sociais, interagem com pessoas de vários lugares, organizam e realizam 

debates e movimentos. Alguns dos perigos mais evidentes são a exposição de dados 

pessoais, a marcação de encontros com pessoas desconhecidas com interesses 

escusos, a adesão a grupos racistas e violentos, por isso é importante que as 

escolas façam constantemente um trabalho de sensibilização e conscientização de 

alunos e responsáveis. 

A variedade de opções de recursos da Internet possibilita a elaboração e 

experimentação de atividades mais interativas e atualizadas: 

É inestimável a importância da educação de qualidade com a constante 
modernização da sociedade. A internet é uma ferramenta essencial no 
ensino, considerando que é praticamente indispensável nos dias atuais. A 
comunicação, pesquisa e a sociedade online são alguns dos exemplos que 
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propiciam inúmeros conhecimentos o que instiga o jovem a aderir cada vez 
mais às redes sociais e facilidades deste meio. 
A utilização das novas tecnologias nas escolas contribui para melhorar tanto 
no aprendizado como no interesse do aluno, visto que já é comprovado que 
os alunos se sentem atraídos pela internet. No entanto, investir apenas 
nesse setor não é válido sem a total qualificação da educação básica. A 
expansão do conhecimento online se defronta com as constantes mudanças 
que a Internet pode ser, já que qualquer pessoa pode publicar sua opinião 
sem haver um “filtro” para verificação da veracidade das informações. Essa 
falta de “filtros” para comprovar a veracidade é um fator que afeta a 
credibilidade dos conteúdos da rede, mas por possuir um acesso rápido e 
fácil e por poder ser acessada de qualquer lugar com comodidade, é o meio 
de pesquisa mais utilizado pelos jovens, relevando a real importância dos 
dados. (CABRAL, 2009, p. 4) 
 

Frente a este cenário, precisa-se descobrir se a escola também encontra 

vantagens na informatização, não só na área administrativa, mas principalmente 

como mais um recurso pedagógico como aliado para despertar o interesse e 

promover a inclusão digital dos que ainda não tiveram a oportunidade de lidar com as 

novas tecnologias.  

A Internet atualmente é uma ferramenta com um caráter cada vez mais 

democrático, especialmente com algumas iniciativas governamentais que pretendem 

fazer chegar o recurso a todos os professores e alunos do Brasil. Inclusive, na 

Internet, podem se encontrar várias versões de um fato, detalhes não revelados na 

imprensa oficial e informações contraditórias, até mesmo fontes mais confiáveis de 

informações podem expor “verdades” manipuladas. 

Várias atividades da sociedade já podem ser realizadas pela Internet, é a 

sociedade online, com suas vantagens, como a comodidade de realizar várias 

tarefas sem sair de casa de maneira fácil e rápida. Por exemplo: comprar o que 

precisar depois de fazer comparação de preços, fazer movimentações bancárias, ver 

e conversar com parentes e amigos que moram em outros países, entre outras. As 

vantagens não nos liberam de alguns perigos como vírus, programas espiões e 

fraudes, os quais também existem fora da Internet. 

Aposta-se que a escola precisa acompanhar a evolução tecnológica da 

sociedade para ter uma educação com tecnologia de qualidade. A escola não pode 

mais ficar parada no tempo, é preciso que ela se aproprie das mídias e pesquise 

seus limites e possibilidades. 

Segundo informações do Portal G1 de março de 2009, no Brasil existiam 

cerca de 60 milhões de computadores em uso, um aumento de 17% em relação a 

2007, principalmente devido a preços mais acessíveis. Mas a utilização de lan 
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houses ainda é alta, principalmente nas periferias onde a maioria das pessoas ainda 

não tem acesso à Internet em casa. 

O governo federal equipou a maioria das escolas públicas com laboratórios de 

informática conectados à Internet. Segundo o site IDG Now, o Ministério das 

Comunicações, através da ANATEL divulgou que até dezembro de 2009, 66%, das 

escolas públicas urbanas do Brasil já tinham acesso à Internet de banda larga.* 

As pesquisas escolares agora em sua maioria são realizadas pela Internet no 

laboratório da escola, em casa ou em lan houses, e não tanto em livros e bibliotecas. 

O universo de informações na Internet é muito maior e atualizado, com acesso mais 

fácil rápido e interconectado através de links que levam a mais informações e 

produtos midiáticos relacionados. Diante de tanta informação, os alunos podem se 

sentir perdidos, por isso é importante que as propostas de trabalhos escolares não 

levem a meras cópias como as feitas também de livros, mas a questionamentos e 

reflexão após consultas a mais de uma fonte, que devem ser registradas, o que 

potencializa o papel do professor como orientador e mediador. 

A evolução da Internet possibilita que o usuário interaja mais facilmente e seja 

produtor e disseminador de informações: 

No entanto, a própria Internet não pára de evoluir oferecendo aos 
utilizadores ferramentas e aplicativos cada vez mais interactivos e mais 
fáceis de aceder e usar. Fala-se mesmo de um novo paradigma – a Web 2.0 
- para caracterizar uma Internet mais aberta aos utilizadores, uma Internet 
que permite que os consumidores se tornem produtores e difusores da 
informação na rede global. Um novo paradigma comunicacional sustentado 
por um leque de ferramentas interactivas como, por exemplo, o blog, o wiki, 
o podcast, as ferramentas de social bookmaking e, mais recentemente, os 
softwares sociais que têm características muito específicas no que toca à 
troca de informação e à criação de comunidades e redes na web. 
(BOTTENTUIT, 2007, p. 273-274) 
 

Assim a possibilidade de difundir idéias, acontecimentos, conclusões e 

diferentes pontos de vista para todo o mundo quase que ao mesmo tempo e deixar 

essas informações e produções à disposição para futuras consultas torna o usuário 

cidadão do mundo real e virtual. 

As ferramentas de interação, pesquisa e produção não param de evoluir, pois 

o aumento do seu uso gera cada vez mais demanda e inovações que visam 

disponibilizar mais recursos e facilitar seu acesso e uso. A Web 2.0 tem a proposta 

                                                 
* Acessado em 10/02/2011 - http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/02/03/banda-larga-chega-a-66-
das-escolas-publicas-urbanas-do-brasil/ 

http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/02/03/banda-larga-chega-a-66-das-escolas-publicas-urbanas-do-brasil/
http://idgnow.uol.com.br/internet/2010/02/03/banda-larga-chega-a-66-das-escolas-publicas-urbanas-do-brasil/
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de uma Internet mais aberta, democrática, onde o consumidor pode ser produtor e 

difundir informações através de diversos recursos. 

 

2.2 ELEMENTOS DA COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO 

 

2.2.1 Audiovisual 

 

O audiovisual é o elemento catalisador de sentimentos na comunicação, 

porque provoca sensações e induz interpretações das mensagens, é um ingrediente 

que a cada vez se faz mais importante, necessário na educação: 

Assim como o movimento real do seu corpo produz modificações no espaço 
virtual, um simples deslocamento do globo ocular ou gestos sutis encontram 
uma contrapartida no interior desses espaços simulados: imagens sintéticas 
de paisagens, ambientes visualizadas e experimentadas por óculos 
especiais e máscaras visuais conectadas a luvas de dados que captam 
estímulos corporais _ gestos da mão, movimentos da cabeça, dos membros, 
direção do olhar, etc. _  que vão orientá-lo num passeio por uma paisagem . 
(BENTES, 2005, p. 4) 
 

Nesse sentido, novos paradigmas na estética da comunicação e na produção 

de imagens estão sendo desenvolvidos para prender a atenção do usuário e 

envolvê-lo, ocupando seu tempo. 

Segundo Bentes (2005) a estética das mídias está desenvolvendo modelos 

biológicos e ampliando a noção de tele-presença, conectando o ser humano à 

máquina de uma forma íntima – imerso num espaço multissensorial onde o 

pensamento está ligado a uma ação motora, mesmo que virtual. Simples gestos 

desencadeiam imagens, sons, sensações, que dão a impressão de deslocamento e 

pertencimento a um ambiente virtual – experiências mediadas por interfaces 

biotecnológicas – repleto de imagens sintéticas que se autoproduzem por inteligência 

artificial. 

A possibilidade de desdobramento de tempo e espaço através de recursos 

midiáticos poderia multiplicar as sensações: 

Temos uma percepção exacerbada da experiência da simultaneidade.  A 
possibilidade técnica da experiência de um continuum espaço-temporal, por 
blocos de espaço e tempo, que duplicam o aqui e agora. Eu estou aqui 
nesse quarto, mas posso me conectar, posso consumir, posso me instalar 
com certa facilidade em outros ambientes. A câmera de vigilância e web-
cam são a forma mais simples de experimentar isso, o consumo de 
ambientes simultâneos através de câmeras e canais abertos, não mais como 
simples janelas, mas como espaços de visualização e ação nesse mundo 
ampliado, em um presente dilatado. (BENTES, 2005, p.8) 
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O mundo é ampliado, o espaço/tempo dilatado e multiplicado, através de 

diversos dispositivos digitais de organização espacial, temporal e mental, que 

possibilitam esta sensação. O indivíduo é exposto a imagens e sons de 

acontecimentos simultâneos, testando os limites da percepção humana e de sua 

organização mental. 

Os dispositivos digitais e as tecnologias de comunicação e produção de redes 

e mediação social também são meios de expressão de afeto humano, por 

possibilitarem contato e desenvolvimento de relações sociais, que são criadas e re-

configuradas de acordo com a dinâmica das interações. 

Utiliza-se as mesmas mídias para o trabalho, a vida social e o lazer, 

misturando e ampliando os tempos de cada um.  Ao mesmo tempo em que trabalha, 

um indivíduo pode conversar com um amigo e ver um filme. 

A estética das interfaces das mídias procura envolver o usuário criando 

vínculos e chamando sua atenção para que estes dediquem tempo ao seu uso. O 

desenvolvimento da tecnologia amplia o potencial estético, social e político das 

mídias. 

A escola poderia trabalhar com a alfabetização audiovisual para promover a 

cidadania: 

A escola, no contexto da sociedade contemporânea não pode mais ser 
avaliada como um ambiente independente, mas sim um lugar dentro de 
outros espaços, interagindo-se mutuamente. O grande desafio que se 
depara é o de integrar consciente e criticamente toda a comunidade escolar, 
no mundo da sociedade globalizada. Torna-se indispensável a constituição 
de novas metodologias que permitam a introdução de professores e 
educandos no mundo do cultivo de mensagens por meio da linguagem 
audiovisual, método que alguns autores chamam de alfabetização 
audiovisual. (HAMZE, 2006, p. 1) 
 

O audiovisual abre um leque de possibilidades de transmissão e criação de 

conhecimento e cultura. As mídias audiovisuais podem ser usadas como ferramentas 

pedagógicas para contextualizar atividades, principalmente através da visão e da 

audição, provocando emoções. O audiovisual influencia o sentido e é através dele 

que ocorre a sensibilização que predispõe a aprendizagem e a conscientização. 

É importante que se trabalhe muito com audiovisual na formação do professor 

para que este esteja apto para trabalhar com a educação do olhar através de 

conceitos de estéticas modernas e contextualizadas, de forma sensível, criteriosa e 

ética. 
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A imagem e o som têm o poder de ir além da escrita e da oralidade, afetam as 

sensações e o imaginário que é sentido por cada um de acordo com suas vivências e 

cultura. 

 Os meios de comunicação veiculam mensagens através de sons, imagens e 

entrelinhas, determinadas pela própria sociedade, estimulando, influenciando e 

delineando formas de existência coletiva e as relações do indivíduo com ele mesmo 

e com o outro: 

As representações visuais vão muito além de generalidades do tipo 
“homem”, “adolescente” e “criança”. Elas são signos complexos, produtores 
de múltiplas afirmações e sugestões sobre um mesmo objeto. As 
representações midiáticas tornam se modelos de valores e julgamento, em 
geral representando segmentos dominantes e excluindo as minorias, 
produzindo naturalização do que é ser “bem sucedido”, “mulher 
independente” ou “jovem descolado”. As representações são formadas 
histórica e socialmente, forjadas por meio de códigos compartilhados e 
consensos provisórios, que vão sendo revistos e re-representados. 
(COUTINHO e QUARTIEIRO, 2007, p. 3) 
 

As cenas disseminadas pelos meios de comunicação não são imagens 

casuais, meras insinuações, elas estão vendendo uma idéia, estabelecem um 

estereótipo determinado para ser aceito e seguido. A força da imagem sem palavras 

representa e simula com intencionalidade mais do que uma janela para o mundo. 

Este processo é dinâmico e voraz, provocando intencionalmente modismos 

que induzem ao consumo inconsciente de produtos fúteis, supérfluos. 

 

2.2.2 Narrativa e representações 

 

As novelas utilizam muito bem a linguagem narrativa para conquistar a 

atenção e o interesse dos telespectadores, tornando-se tema de conversas em 

vários grupos sociais. A escola poderia usar temas e recursos das novelas para 

provocar o pensar, a produção de idéias, problematizar e imaginar possíveis 

soluções para problemas sociais. 

O sucesso de uma novela reflete as preferências e necessidades do seu 

público: 

A aceitação - ou seja, a densidade de audiência - da mensagem da 
telenovela se torna inexplicável, considerando-a uma unidade que se 
suporta por si mesma. E isso pelo fato de que a sua mensagem refere-se, 
necessariamente, a uma determinada cultura. Isso acontece com a 
mensagem transmitida pelos meios da comunicação coletiva, em geral. Essa 
mensagem necessariamente remete para um quadro de valores já 
existentes, conhecido e aceito embora de modos diversos. Em outras 
palavras, a aceitação de uma mensagem de um determinado meio da 
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comunicação coletiva por parte do público já é resultado de uma unidade 
maior: o quadro de valores já existente, ao qual esta mensagem se refere e 
que ao mesmo tempo nega outros quadros. (TILBURG, 1981, p. 2) 
 

A representação da cultura na qual está inserido atrai o telespectador por ser 

uma projeção de sua realidade ou fantasia, mesmo a novela que mostra a cultura de 

outros povos e/ou de outras épocas desperta interesse por representar relações e 

emoções humanas que sensibilizam e povoam o imaginário determinando a sua 

aceitação ou não. 

Geralmente as novelas fortalecem valores já existentes na sociedade e 

interessam a classe dominante por normalmente reproduzirem as relações sociais na 

sociedade de classes, o que fortalece o status quo. Uma novela não é só uma 

história, é sim um produto que traz uma mensagem. Por isso é importante na escola 

analisar, comparar e discutir suas histórias levando o aluno a refletir sobre as 

questões expostas para desenvolver seu senso crítico e prepará-lo para absorver e 

interpretar suas mensagens. 

Uma proposta pedagógica que incluísse a análise ou exercícios de produção 

de novelas em diferentes formatos por alunos e professores, utilizando a criatividade 

e os recursos disponíveis na escola, poderia ser também um caminho para provocar 

reflexão sobre o quadro de valores existente e o sistema de classes através da 

prática, por exemplo. Poderia colocar os freqüentes consumidores como produtores, 

além de trabalhar aptidões para o uso de tecnologias, imagens, sons e linguagens 

narrativas. 

As novelas e demais produtos da mídia veiculam mensagens elaboradas 

segundo interesses: 

Deve-se considerar também que a mensagem, pelo fato de ser produzida de 
uma forma empresarial e, conseqüentemente, conforme normas 
empresariais, evidencia uma determinada relação social que somente 
mostra sua característica no momento em que a mensagem, como elemento 
intermediário desta relação, é estudada sob o ponto de vista de mercadoria. 
E, enquanto mercadoria, cristaliza, na sua produção, um trabalho social e 
possui um valor de uso. (TILBURG, 1981, p. 4) 
 

Os meios de comunicação se propõem a informar e proporcionar 

entretenimento, e os valores dos seus produtos são inerentes a estas qualidades e 

precisam ser aceitos pela sociedade para serem consumidos. Tudo está 

interconectado e constitui um ciclo que precisa ser estudado para ser compreendido 

e se necessário alterado para promover o bem comum. 
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A novela é muitas vezes vitrine de marcas e produtos geralmente supérfluos, e 

a Internet hoje é usada como uma aliada para agilizar e facilitar a venda destes. Na 

televisão brasileira é o IBOPE que identifica os horários em que mais aparelhos 

estão ligados, indicando maior audiência, o que valoriza a venda de tempo para fazer 

a propaganda de produtos diversos. 

As histórias contadas nas novelas às vezes parecem fazer parte da vida de 

alguns telespectadores: 

Vidas narradas e vidas vividas estão inter-relacionadas e são 
interdependentes... Os códigos sociais e culturais, visíveis e vividos no 
interior de diversos espaços sociais, inclusive e especialmente nos espaços 
dos meios de comunicação – constituem, pautam, normalizam e normatizam 
não só a própria criação, elaboração das narrativas, como ainda o modo 
pelo qual elas são lidas, percebidas, recebidas. (FISHER, 2004, p.6) 
 

De fato, o indivíduo tem prazer em acompanhar a narrativa de experiências de 

vidas alheias, ao mesmo tempo em que se coloca naquela situação de forma 

subjetiva e faz conjecturas relacionadas à sua própria vida, relaciona o fictício com 

sua vida real, se emociona, reflete e chega a conclusões, podendo imitar ou não os 

comportamentos representados na mídia. É estabelecida uma relação complexa 

entre as “vidas narradas” com as “vidas vividas”, há necessidade de viver outras 

vidas, realidades, emoções, mesmo que seja só no imaginário. 

A identificação não vem necessariamente da representação literal da vida de 

um determinado grupo social, mas das relações e conflitos representados do que se 

vive na realidade ou do que se queria vivenciar, do desejo, que pode ser mais 

atraente do que a realidade. As mídias vendem sonhos estimulando os sentidos, a 

imaginação e a emoção. 

A narração de histórias de vidas, mesmo que fictícias, encantam e prendem a 

atenção quando são bem contadas, deixam as pessoas curiosas sobre o que vai 

acontecer ou simplesmente provocam deleite por ser uma linda história de amor ou 

divertimento por ter situações engraçadas e/ou inusitadas, além de geralmente ter 

heróis e vilões. Muitos professores já utilizam o poder da narrativa para estudar com 

os alunos conteúdos diversos buscando envolver o aluno emocionalmente e 

tornando as informações mais significativas: 

Ora, os principais elementos que tecem as tramas novelescas são 
efetivamente os sabores e os dissabores do amor, os medos e as 
expectativas relacionadas ao eterno conflito da vida e da morte, na noite e 
do dia, obviamente, sempre entrelaçado a valores, prescrições, opiniões que 
carregam a marca de opções políticas, ideológicas, econômicas, assumidas 
pelo roteirista, pelo diretor, pela emissora, numa certa época. Importa é que 
esses produtos tematizam de alguma forma a juventude brasileira, falam 
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com ela, dirigem-se a ela, buscam-na avidamente na condição de público 
consumidor e, como foi dito acima, posicionam-se como lugar de educação e 
formação das gerações mais novas. (FISHER, 2004, p. 6 e 7) 
 

As novelas geralmente prendem a atenção do jovem por tocar em assuntos 

interessantes, conflitantes e instigantes para eles, por estarem num período de 

descobertas e mudanças têm o foco em saber como se comportar e agir para ser 

feliz nas relações amorosas, sexuais e sociais. Gostam de ver representações de 

situações sobre estes temas procurando “aprender” com elas, como também o fazem 

quando escutam histórias de colegas fantasiosas ou não. 

Nas novelas são utilizadas imagens estereotipadas e quase sempre há uma 

ou mais histórias de amor com finais previsíveis, com vilões e mocinhos geralmente 

sendo punidos e recompensados em função de lições de moral sobre 

comportamentos socialmente aceitos aparentemente com a pretensão de ensinar 

como é a vida e a convivência com os outros. 

A questão é como cada indivíduo vai absorver e interpretar as mensagens, 

“produtos” veiculados, pois depende muito da cultura de cada um, das suas próprias 

vivências. A escola faz parte destas vivências e tem o papel de trabalhar com as 

informações recebidas pelos alunos dentro e fora da escola, principalmente por 

serem assuntos que são importantes para eles, para suas vidas, aproveitando para 

fazer links com outros temas que constituem o currículo escolar. Além de ressaltar a 

consciência de que todos são receptores e agentes na determinação do que é 

produzido. 

Na maioria das novelas e filmes o que sobressai é a responsabilidade 

individual e não a coletiva em relação ao bem e ao mal. Fortalecendo as figuras de 

heróis, como salvadores da pátria, e de vilões, como fonte de todo mal. É preciso 

trabalhar também a responsabilidade social, analisando como o jovem é imaginado e 

visto pela mídia e o que é estimulado e cobrado dele, não esquecendo que ele 

também é um produtor. 

A escola é o lugar para se pensar sobre a realidade, individual e coletiva, 

analisar produtos da mídia, que podem ser objetos de aprendizagem para debater e 

refletir sobre diversas temáticas produzindo ideias novas e diferentes olhares sobre 

as encenações das dores e belezas da vida, buscando sentido e finalidade para a 

própria vida: 

Ao elaborar os programas televisivos diretores, produtores e roteiristas, 
espelham, com mais ou menos consciência, um público específico que 
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desejam atingir, calcando a escolha das histórias, estética, representações, 
criando uma estrutura narrativa que nos parece natural, mas que traça 
endereçamentos. Assim, a imagem escura que mostra o ladrão sorrateiro 
que se esgueira pelo telhado e adentra na casa da mocinha, de onde se 
ouvem ruídos e pequenos sons que deixam em suspenso, nos coloca como 
cúmplices ou testemunhas. O apresentador do telejornal que nos 
cumprimenta nos convida a assistir, nos olha fixamente e se coloca como 
interlocutor (aquele que fala em nome do outro) da verdade, que faz 
afirmações tão sérias e com tanta convicção nos coloca a par do que 
acontece no mundo, nos transforma em atores sociais, pessoas bem 
informadas, participantes da história. A lente que mostra a menina que chora 
porque perdeu os pais em um dramático acidente nos transforma em ombro 
amigo, em confidente ou faz aflorar em nós os mais recônditos sentimentos 
transformando-nos na própria menina, cujo destino precisamos conhecer. 
(FISHER, 2004, p.4-5) 
 

Geralmente o endereçamento dos produtos da mídia é planejado para 

sensibilizar e atingir o público alvo de maneira eficiente, através da emoção e da 

sensação de realização de desejos ou imaginação, dando a possibilidade de quebrar 

rotinas com projeções fantasiosas, mas existem múltiplas identidades de acordo com 

a faixa-etária, classe social, idade, interesses, escolaridade, por isso a identificação 

do espectador com personagens é complexa, mas o endereçamento também 

contribui para a formação de identidades individuais e coletivas, socialmente aceitas 

e valorizadas. 

Um único produto veiculado nas mídias, quando direcionado para a população 

em geral como as novelas, pode possuir diferentes endereçamentos que vão sendo 

determinados pelo seu sucesso (audiência), mas atinge em cada tipo de espectador 

(jovem, mulher, homem) valores específicos, manipulados para “vender” mensagens 

que consolidam o sistema de classes. Mas há idéias que fogem ao controle dos 

produtores e são absorvidas pelos indivíduos de acordo com sua cultura: 

O fato de ser um espectador crítico não diminui o prazer que se possa ter ao 
assistir a um programa de auditório ou comercial criativo. A recepção opera 
de maneira complexa porque as pessoas não são detentoras de 
características puras e fixas, que fazem com que haja uma pessoa “crítica e 
culta” e outra “deslumbrada e ignorante”. Somos críticos em determinados 
momentos e ingênuos no momento seguinte. (COUTINHO e QUARTIEIRO, 
2007, p. 5 e 6) 
 

A recepção dos produtos da mídia é um fenômeno complexo, muito ligado ao 

prazer de apreciar narrativas e produções de acordo com o estado de humor, 

preferências e cultura. A sensação de prazer causada por uma produção de 

qualidade não impede o indivíduo de ser crítico e atento, mas é inerente ao ser 

humano apreciar o que é belo, inteligente, instigante e divertido. 
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2.2.3 Interações online 

 

O Orkut é um recurso da Internet muito usado pelos jovens para se comunicar 

com familiares, amigos e conhecer outras pessoas, formando uma rede social muito 

diversa que pode ser aproveitada pela escola: 

Segundo, o site Orkut foi lançado em 22 de Janeiro de 2004, tendo como 
autor o Engenheiro da Computação turco, Orkut BuyüKKoKten. O Orkut 
(www.orkut.com) é mais um dos aplicativos da gama variada de softwares 
pertencentes ao Google; pode também considerar-se como mais uma das 
ferramentas da web 2.0, por permitir a criação e edição da informação por 
parte dos utilizadores de forma fácil e simples. O Orkut é um software social 
que tem como objectivo principal a criação de uma rede social ou 
comunidade virtual. Para Castells [11:385] uma comunidade virtual é “como 
uma rede electrónica de comunicação interactiva auto-definida, organizada 
em torno de um interesse ou finalidade, embora, em alguns casos, a própria 
comunicação se transforme no objectivo central”. (BOTTENTUIT e 
COUTINHO, 2007, p. 274) 
 

Para os jovens usar o Orkut é quase algo natural, ficam loucos para contar 

algo que souberam ou lhes aconteceu, ficar sabendo das novidades de colegas que 

às vezes nem conhecem pessoalmente e conhecer novas pessoas. Em muitos casos 

este ato de comunicar-se promove movimentos de solidariedade e/ou 

conscientização que têm alto valor social e humanitário como no caso de difundir 

informações importantes e possibilitar encontros de familiares e conhecidos 

envolvidos em desastres naturais, que isolam fisicamente grupos de pessoas. 

A aprendizagem através da comunicação pode ser fomentada e desenvolver 

competências importantes para a vida em sociedade. Para interagir na Internet, os 

jovens usam principalmente a leitura, interpretação e a escrita, isso deve ser bem 

explorado pela escola, além do trabalho colaborativo e cooperativo, que podem ser 

realizados a distância e de forma flexível. 

O Orkut oferece vários recursos interessantes de criação de identidades e 

interação que agradaram os usuários latinos: 

Já no que respeita ao ranking mundial por continentes, a rede criada pelo 
Google lidera a preferência, com 48% da audiência em alguns países da 
América Latina. Para [15], o sucesso do Orkut é explicado pela inovação e 
singular estrutura de rede que oferece para suportar o acesso de milhões de 
utilizadores. Outro factor de sucesso desta comunidade virtual consiste na 
diversidade de ferramentas disponíveis ao usuário para a construção da sua 
identidade. (BOTTENTUIT e COUTINHO, 2007, p. 274) 
 

Muitos jovens se entusiasmam em poder criar uma identidade que ele gostaria 

de ter, através do Orkut eles idealizam e criam personagens. Outros expõem muito 

sua vida pessoal arriscando-se a sofrerem investidas de criminosos. E alguns podem 
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formar grupos racistas e violentos. Mas a escola pode intervir neste cenário através 

de orientações pertinentes e atividades que levem à reflexão e à formação de uma 

consciência crítica e solidária. 

As redes sociais podem ser utilizadas de várias formas na educação, apesar 

de serem vulneráveis à exposição de dados pessoais e distrações, através de seus 

recursos é possível fomentar a aprendizagem colaborativa através da interação: 

2.1 Vantagens Pedagógicas 
Como já citamos anteriormente, o Orkut é composto por uma série de 
recursos e utilitários, cabendo à criatividade do professor a tarefa de 
explorar a ferramenta por forma a tirar dela o melhor proveito nas mais 
variadas atividades de sala de aula. Para [10], a base das interações no 
Orkut é a escrita e a leitura, e estas duas atividades podem (e devem) ser 
aproveitadas pela escola para as práticas de ensino e aprendizagem aos 
mais diversos níveis. De acordo com Machado e... as possibilidades de 
utilização desta rede social na educação são: 
- Como forma de integração da turma, da escola ou de uma comunidade 
educacional; 
- Como forma de esclarecer dúvidas online e a distância; 
- Como incentivo à escrita e à leitura; 
- Como Incentivo ao uso das tecnologias de informação e comunicação em 
sala de aula; 
- Como uma maneira diferente de conhecer pessoas, reencontrar colegas e 
amigos; 
- Como motor de busca para procurar especialistas em determinadas áreas 
do saber; 
- Como espaço para discussão de temas de interesse académico em 
comunidades educacionais; 
- Como forma de fazer com que os alunos se preocupem em escrever 
correctamente, quando estão a trabalhar em actividades escolares; 
- Para que possam ser trocadas experiências e informações que nem 
sempre encontramos nos textos e manuais escolares; 
- Para incentivar o trabalho cooperativo e colaborativo através da 
construção de textos e comentários a serem postados. 
- Como forma de recolher informações do público em geral através dos 
surveys e fóruns associados aos softwares. 
E estas são apenas algumas das variadas formas de utilização desta rede 
social em sala de aula, a criação de novas metodologias está condicionada 
a criatividade dos utilizadores. 
2.2 Algumas Desvantagens 
Como toda a ferramenta educacional, há também a referir algumas 
desvantagens especificamente associadas ao uso do software social Orkut, 
nomeadamente: 
- Erros e lentidão para o carregamento das páginas e links em determinados 
horários devido a grande quantidade de utilizadores; 
- Sobre exposição das características e contactos pessoais dos membros da 
rede; 
- A existência de comunidades impróprias para menores ou de carácter não 
didáctico; 
- Os alunos tendem a enviar recados e mensagens nas comunidades que 
nem sempre estão relacionadas com a proposta didáctica planeada pelo 
professor. (BOTTENTUIT e COUTINHO, 2007, p. 275) 
 

A criatividade e a competência do professor aliada à criatividade e interesse 

dos alunos são a solução de problemas e o caminho para promover uma 
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metodologia que auxilie o aluno a utilizar as ferramentas da Internet para 

desenvolver suas competências e adquirir conhecimento.  

 

2.3 EDUCAR PARA E COM AS MÍDIAS 

 

Seria pertinente analisar a influência das mídias na vida atual, neste contexto 

educar para e com as mídias poderia auxiliar a apurar o olhar sobre estas e ampliar a 

percepção de suas mensagens. 

A possibilidade de fazer escolhas e aprender com a experimentação e reflexão 

pode sinalizar um caminho para mudanças na docência: 

Desejo pensar aqui esse entre-lugar, referindo-me especificamente à 
docência, como um lugar privilegiado de experimentação, de transformação 
de si, de exercício genealógico – lugar de indagação sobre de que modo 
nos fizemos desta e não daquela forma, de que modo temos aceitado isto e 
não aquilo; de que modo temos recusado de ser isto ou aquilo, no caso 
como docentes. Lugar de onde talvez seja possível não exatamente pensar 
nossos limites e as forças que nos constrangem, mas as condições e 
possibilidades infindas, imprevisíveis e indefinidas de nos transformarmos e 
de sermos diferentes do que somos. (FISHER, 2007, p.2) 
 

As tecnologias não são a tábua de salvação, mas oferecem recursos que têm 

excelente potencial para serem bem usados na promoção do ensino-aprendizagem. 

O seu uso depende muito da vontade do professor de querer utilizá-los e da 

disposição para aprender e aceitar desafios. 

A escola e o professor hoje têm escolhas e podem se engajar numa postura 

mais atuante e crítica em relação às mídias. O jovem, que já nasceu em meio às 

tecnologias atuais, está aberto a esta utilização, porque geralmente se relaciona bem 

com a mídia. 

Segundo debate no Programa Ver TV sobre a educação para a mídia, exibido 

em 18 de junho de 2009, hoje com a influência das mídias sobre nossas vidas é 

fundamental que as políticas públicas e as escolas se preocupem em educar para a 

mídia. 

Um dos caminhos poderia ser a produção de mídias nas escolas para os 

alunos entenderem a relação das etapas de produção com a ação das mídias sobre 

todos, desenvolverem competências e habilidades e o trabalho colaborativo e 

aprenderem a utilizar melhor as TIC. Além de entenderem as linguagens, as 

estruturas, representações e endereçamentos se colocando no lado do produtor sem 

esquecer que também é um consumidor, que tem força determinante. 
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Entender como é feito um filme, por exemplo, não tira a emoção, só amplia o 

olhar, desmistifica, é uma ação política, porque é preciso conhecer os objetivos e 

mecanismos dos produtos midiáticos para desenvolvermos uma postura crítica sobre 

o que nos afeta.  

A educação para a mídia poderia ser um tema transdisciplinar nas escolas e 

ser uma disciplina na formação dos professores, que na sua atuação precisam de 

apoio de políticas públicas e de profissionais para desenvolverem trabalhos mais 

aprimorados em certos momentos. 

Reproduzir (imitar) é importante para aprender e sentir-se seguro para inovar, 

criar novas alternativas não é um processo instantâneo. O conhecimento do que já é 

feito e a reflexão sobre o exercício é que permitem a ampliação de repertório e o 

desenvolvimento de estilos. Portanto seria importante estudar o padrão, simular o 

diferente, produzir textos, sons e imagens de si mesmo, experimentar. Ao ver-se em 

suas produções, o aluno pode re-significar as mensagens, não é só reproduzir, trata-

se de produzir comunicação com autoria. 

Ainda há visões preconceituosas das mídias, principalmente das mais 

populares como televisão e Internet, classificando-as como nocivas, às vezes, só 

pelo fato de despertarem o interesse dos jovens mais do que a própria escola. 

Procurar avaliá-las constantemente e estudá-las sistematicamente poderia ser uma 

alternativa para desenvolver autonomia, criticidade e criatividade, e ter um olhar mais 

apurado e uma postura mais ativa. 

Hoje a TV e a Internet estão se fundindo, é a chamada convergência de 

mídias, uma está incorporando à outra tornando seus recursos cada vez mais 

acessíveis, amigáveis e velozes, consolidando-se como poderosas ferramentas de 

entretenimento, produtividade, interação, comunicação, cultura e educação. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

Como identificar um programa de TV e o site a serem analisados sob o ponto 

de vista educativo? Escolher aleatoriamente, por influência da mídia, senso comum 

ou preferência pessoal? Depois de muitas inquietações, dúvidas e reflexões, foi 

decidido aplicar um questionário de sondagem. 

 

3.1 MATERIAL 

 

Para realizar o levantamento dos dados desta pesquisa, foi utilizado um 

questionário de sondagem, aplicado a alunos do 6º ao 9º ano do ensino regular da 

Escola Municipal Francisco Paes de Carvalho Filho, localizada no município de São 

Pedro da Aldeia do estado do Rio de Janeiro. 

 

3.1.1 Elaboração do questionário de sondagem 

 

Difícil tarefa de resistir à tentação de encher o questionário com perguntas que 

intrigam. O que é relevante e o que não é? Como definir as questões para investigar 

sobre a influência da TV e da Internet na aprendizagem dos alunos? Primeiramente 

pretendia-se descobrir o que os alunos assistiam na TV e acessavam na Internet e o 

porquê, para depois analisar esses produtos sob o ponto de vista educativo e 

pedagógico. 

Muitas dúvidas surgiram durante a elaboração do questionário para sondar 

quais produtos da TV e da Internet eram os preferidos do público investigado. A 

inserção de itens como escola, idade e sexo foi realizada com o intuito de ter 

subsídios para entender melhor o perfil de determinados grupos, caso haja 

necessidade no futuro de algum desdobramento da pesquisa no decorrer do 

processo. 

A pesquisa foi desenvolvida em só uma escola, Escola Municipal Francisco 

Paes de Carvalho Filho, dada a limitação do tempo e das possibilidades da 

pesquisadora para a realização desta monografia. 

Será que o que os alunos mais assistem e acessam é necessariamente o que 

mais gostam? Assistir e navegar só por oportunidade são ações significativas ou 

meramente um ato mecânico? O gostar faz diferença, é motivação para a 
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aprendizagem? Colocar nas questões os termos programas e site direcionaria as 

respostas ao objetivo do estudo ou limitaria as respostas? 

Ainda com muitas dúvidas, foi definido um questionário de sondagem, que 

com suas limitações permitiu pesquisar uma aproximação ao foco de investigação 

definido. 

 

3.1.2 Questionário de sondagem 

 

Escola: 

Idade:         

Sexo:  (   ) Feminino   (   ) Masculino 

Ano de Escolaridade: 

 

1 - O que você mais assiste na TV e por quê? Sublinhe o programa de TV que mais 

gosta: 

 

2 - O que você mais acessa na Internet e por quê? Sublinhe o site que mais gosta: 

 

3 - Você adquire mais conhecimento? 

(   ) assistindo TV 

(   ) navegando na Internet 

(   ) fazendo as duas coisas igualmente 

(   ) Nenhuma das alternativas acima 

 

4 - O que você mais gosta de fazer? 

(   ) Ver TV 

(   ) Navegar na Internet 

(   ) Gosta igual de ver TV e navegar na Internet 

(   ) Nenhuma das alternativas acima 

 

5 - Na escola algum professor já deu aula usando (pode marcar mais de uma 

alternativa): 

(   ) Programa de TV. Como? 

(   ) Site da Internet. Como? 
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(   ) Nenhuma das alternativas acima 

 

3.1.3 Público alvo do questionário de sondagem 

 

Devido à facilidade de contato para a aplicação do questionário de sondagem, 

foi escolhido, como público alvo para a aplicação desta ferramenta, alunos do 6ª ao 

9º ano da Escola Municipal Francisco Paes de Carvalho Filho, localizada no 

município de São Pedro da Aldeia – RJ, no ano de 2010. 

 

3.2 MÉTODO 

 

3.2.1 Aplicação do questionário de sondagem 

 

O questionário de sondagem foi aplicado a 188 alunos do 6º ao 9º ano da 

Escola Municipal Francisco Paes de Carvalho Filho, que aceitaram voluntariamente 

participar da pesquisa. 

Após identificar pelo resultado da pesquisa o tipo de programa de televisão e o 

site mais assistido e acessado pelos jovens participantes, procurar-se-á analisar 

seus potenciais educacionais, principalmente em relação à utilização de linguagens 

audiovisuais descritivas e/ou narrativas, baseada em pesquisa documental, 

analisando como a televisão e a Internet podem ser apropriadas na promoção do 

ensino-aprendizagem de qualidade nas escolas. 
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4 DADOS 

 

Participaram voluntariamente da pesquisa 188 alunos do 6º ao 9º ano do 

segundo segmento do ensino regular da Escola Municipal Francisco Paes de 

Carvalho Filho, no mês de novembro de 2010. No apêndice, pode-se encontrar uma 

amostragem aleatória de 10% dos questionários respondidos. 

Foram consideradas todas as respostas dos alunos, e em muitos casos os 

alunos citaram mais de um programa ou site. As finalidades de utilização citadas 

também foram consideradas, pois às vezes um mesmo site ou programa exibe ou 

oferece diversas atrações e recursos. 

Os programas de televisão foram divididos em 16 tipos procurando seguir as 

explicações dadas pelos alunos nos questionários, pois a definição de cada tipo de 

programa não fica muito clara devido à dinâmica da televisão que é muito rápida, 

multifacetada e eclética. Por exemplo, uma novela pode virar uma série ou seriado, 

que pode ser uma minissérie ou um desenho... Isso para não citar o caso dos 

programas de variedades. 

Tabela 1 – Programas de Televisão mais assistidos 

Nº Tipos de Programas de Televisão Preferência 

01 Novelas 43% 

02 Seriados 14% 

03 Desenhos 14% 

04 Programas Esportivos 13% 

05 Programas Jornalísticos 12% 

06 Programas Humorísticos 11% 

07 Filmes 10% 

08 Clipes Musicais 06% 

09 Programas de Entrevistas 02% 

10 Documentários 01,5% 

11 Programas de auditório 01,5% 

12 Games 01,5% 

13 Reality Shows 01% 

14 Programas sobre Celebridades 01% 

15 Programa de Variedades 00,5% 
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16 Programa sobre Sexo 00,5% 

 

Quanto aos sites, a distinção foi realizada procurando também seguir 

principalmente a finalidade citada pelo aluno no questionário, pois alguns sites 

tinham mais de um recurso da web mencionado. 

 Tabela 2 – Sites mais acessados 

Nº Sites Acessados Preferência 

01 Orkut 56% 

02 MSN 31% 

03 Sites de Busca (google) 13% 

04 Sites de Jogos 11% 

05 Youtube 05% 

06 Site do Globo Esporte 03% 

07 Serviço de e-mail 02% 

08 Site da Globo 02% 

09 Sites de Músicas 01,5% 

10 Sites de Seriados de TV 01,5% 

11 Facebook 01% 

12 Chats 01% 

13 Blogs 01% 

14 Sites de Humor 01% 

15 Twitter 01% 

16 Sites de Fóruns 00,5% 

17 Site Toca azul 00,5% 

18 Formspring.me 00,5% 

19 Site da Disney 00,5% 

20 Tradutor online 00,5% 

21 Site TV aberta 00,5% 

23 Site Sexo hot 00,5% 

 

As duas tabelas seguintes identificam as mídias mais usadas para adquirir 

conhecimento pelos alunos participantes e as que eles mais gostam. 
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Tabela 3 – Como adquirem mais conhecimento? 

Nº Atividade Preferência 

01 Assistindo TV e navegando na Internet 60% 

02 Assistindo televisão 17% 

03 Navegando na Internet 17% 

04 Nenhuma das opções citadas 06% 

 

Tabela 4 – O que mais gostam de fazer? 

Nº Atividade Preferência 

01 Assistir TV e navegar na Internet 50% 

02 Navegar na Internet 31% 

03 Assistir televisão 10% 

04 Nenhuma das opções citadas 09% 

 

Vários alunos marcaram mais de uma opção em relação às mídias utilizadas 

nas aulas. 

Tabela 5 – O que já usou em aula? 

Nº Recurso Utilização 

01 Nenhuma das opções citadas 50% 

02 Televisão 29% 

03 Internet 28% 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os alunos participantes da pesquisa têm idades entre 11 e 16 anos e 

pertencem em sua maioria às classes C, D e E, muitos ainda não têm computadores 

e/ou celulares com acesso à Internet, mas a usam na escola, em casa de amigos ou 

em lan houses. 

A novela é o tipo de programa de televisão mais assistido pelos alunos 

participantes da pesquisa, 43% a indicaram, sendo que a maioria destes também a 

destacaram como o produto mais apreciado. Vários citaram novelas destinadas ao 

público jovem. 

Seriados, desenhos e filmes também foram indicados por números 

significativos dos alunos em meio a uma grande variedade de atrações, o que 

evidencia o gosto por apreciar histórias encenadas e animadas, povoadas por heróis 

e vilões que estimulam o imaginário e alimentam projeções individuais e coletivas.  

O site mais acessado é o Orkut, 56% o citaram e a maioria destes também o 

identificou como seu preferido, porque gostam de bater papo e fazer novas 

amizades, alguns também relataram que gostam dos jogos. O MSN foi o segundo 

mais citado, fortalecendo a tendência do uso das mídias para desenvolver relações 

sociais. 

Os sites de busca e de jogos também foram relacionados por uma quantidade 

considerável dos participantes, sugerindo a necessidade da realização de trabalhos 

escolares e de diversão. 

A maioria dos alunos considera que adquire conhecimentos igualmente 

assistindo TV e navegando na Internet, 60% escolheram esta opção provavelmente 

por reconhecerem o potencial destas mídias em divulgar informações, fatos e 

culturas de todo o mundo. 
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Gráfico 1 - Como adquirem mais conhecimento? 
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Em relação ao que mais gostam de fazer, 50% gosta de ver TV e navegar na 

Internet igualmente, mas a Internet está tomando espaço na preferência, 31% contra 

10% da televisão, devido possivelmente a uma série de fatores como: 

 Maior facilidade de acesso a Internet em escolas, cybers, casa, celular 

(disponibilidade – inclusão digital); 

 Aumento da velocidade e qualidade das transmissões de dados; 

 Ampliação e avanço dos recursos de multimídia na Internet. 

Gráfico 2 - O que mais gostam de fazer? 
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No caso da TV e Internet, uma mídia já está incorporando a outra e vice-versa, 

tornando difícil separar uma da outra, mas este fenômeno ocorre mais através da 

Internet, pois atualmente os computadores e celulares estão mais equipados em 

relação a software e hardware do que os aparelhos de televisão mais populares. 

Quanto ao reconhecimento por parte dos alunos da utilização dos professores 

destas mídias em aula, 50% responderam que não usaram programa de TV ou 

Internet em aula, 29% identificaram ter utilizado programas de televisão e 28% sites 

da Internet, indicando a necessidade de uma maior preocupação em educar para as 
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mídias tão presentes no cotidiano dos alunos, mas muitas vezes deixadas de lado na 

escola devido a questões ligadas a tempo, espaço, planejamento e formação dos 

professores. 

Como alunos de uma mesma turma divergiram muito em suas respostas nesta 

questão, estes índices também podem indicar a necessidade de enfatizar mais a 

utilização e analises destas mídias através da provocação de um olhar mais crítico e 

de produções e interações na escola. 

Gráfico 3 - O que já usou em aula? 
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Verificar que o Orkut é o site mais acessado não causou surpresa, pois é o 

que os alunos mais querem acessar no laboratório da escola, mas ter a novela como 

programa de TV favorito entre os jovens causou um certo estranhamento, mas 

fortaleceu a idéia de que a narrativa de histórias ainda prende muito a atenção e o 

interesse do ser humano, pois, desde a antiguidade, sabe-se que a cultura dos povos 

é passada principalmente através de conversas e histórias contadas de uma geração 

para outra. 

As novelas e o Orkut tratam de relacionamentos, refletem a necessidade do 

ser humano de vivenciar experiências sociais, seja através da ficção ou de 

ferramentas virtuais de interação, o aprender a conviver, seja quiçá a competência 

que pode ser mais explorada pela escola na utilização destes produtos. As demais 

competências descritas nos pilares da educação também podem ser bem 

trabalhadas, usando a criatividade e incentivando o protagonismo juvenil. 

Ambos são entretenimentos, formas de comunicação e mexem com a emoção 

humana e contribuem para o autoconhecimento e constituição de identidades 

individuais e coletivas, permitindo conhecer melhor o outro e a si mesmo, seja 

através da imaginação, subjetividade ou interação. As novelas são representações 
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de variadas relações que ocorrem na sociedade e transmitem valores de grupos 

específicos, além de vender idéias e produtos com os quais os receptores se 

identificam ou não. No Orkut geralmente os jovens procuram entrar em comunidades 

segundo seus interesses, finalidades e idade. 

Outra questão que poderia ser analisada na escola é a da recomendação 

mínima de idade para o Orkut e certas novelas. Antes de trabalhar com os alunos 

deve-se tomar o cuidado de conscientizar os pais sobre as atividades desenvolvidas 

e quando necessário solicitar autorizações para sua utilização e uso de imagens dos 

alunos, além de buscar e/ou criar alternativas mais viáveis quando necessário e 

possível. 

Os “perigos” dessas mídias, como manipulação, pornografia, pedofilia, 

racismo e golpes financeiros, muitas vezes são citados como empecilho para o 

desenvolvimento de projetos educativos que as utilizem, mas um dos papéis da 

escola é exatamente orientar e estimular o poder de análise, reflexão e consciência 

crítica dos alunos para que eles possam fazer escolhas mais acertadas para o seu 

bem estar e das pessoas e ambiente com os quais se relacionam. Em sociedade, o 

indivíduo pode ficar exposto, a qualquer momento, a perigos iminentes com os quais 

ele deve saber lidar. Mas o potencial educativo dessas mídias pode superar 

preconceitos quando se tem vontade de aprender. 

Além da análise desses produtos e suas implicações na sociedade, é muito 

importante aproveitá-los como possibilidades de produção, seja de novelas ou de 

redes sociais, colocando o aluno no papel de idealizador e executor para que este 

conheça todo o processo e tenha uma consciência mais crítica, desenvolvendo 

também competências relacionadas à comunicação, como a leitura e a interpretação 

de fatos, situações e textos, como a expressão corporal, oral, escrita e artística. 

Neste processo, a aprendizagem passa necessariamente pelo trabalho em grupo e 

comunicação promovendo a colaboração, a cooperação e a interdisciplinaridade. 

A importância da preocupação com a estética das comunicações destacada 

por Rosa Fisher e Ivana Bentes, bem como a análise dos modos de endereçamento, 

principalmente das novelas, realizada por Lídia Coutinho, Elisa Quartieiro e João Luis 

Tilburg, as considerações sobre o comportamento dos alunos comentadas por 

Ferreira e Pretto e o estudo das relações sociais desenvolvidas através do Orkut na 

sociedade em rede desenvolvido por João Bottentuit e Clara Coutinho, entre outras 

referências, foram fundamentais para a análise realizada neste trabalho sobre a 
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relação do jovem com a televisão e a Internet e de como se pode usar o potencial 

destas mídias a favor de uma educação de qualidade no atual contexto de 

globalização. 

Atualmente as escolas e até mesmo os professores e alunos dispõem e têm 

acesso a programas e dispositivos como câmeras digitais, computador, Internet, 

televisores, aparelhos de DVD, que permitem a reprodução e a produção de trechos 

de novelas. E o Orkut permite a comunicação e criação ou edição de informações de 

forma fácil e simples, suportando um bom número de usuários. Tudo isso possibilita 

e facilita o trabalho com essas mídias. 

A educação para as mídias poderia ser transdisciplinar em todo o período 

escolar e disciplina obrigatória na formação dos professores, devido à incorporação e 

influência desses meios na vida atual. Os docentes não se tornarão profissionais de 

mídias apenas com a inclusão da educação para as mídias como disciplina em seus 

currículos. Eles precisam de ajuda para serem mediadores e orientadores da relação 

dos alunos com os meios de comunicação, seria prudente considerar a participação 

e parceria de alguma empresa ou a contratação de profissionais de comunicação 

pelas secretarias de educação para dar assistência nas escolas, e o 

desenvolvimento de políticas públicas comprometidas com a promoção da cultura e 

mais amplamente com a cidadania. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Este trabalho procurou analisar o potencial das mídias na educação, 

principalmente a TV e a Internet, considerando que o processo de ensino-

aprendizagem se faz pela comunicação. O estudo da relação do jovem com essas 

mídias foi fundamentado em textos de autores como Rosa Fisher, Ivana Bentes, 

Lídia Coutinho, Elisa Quartieiro, João Luis Tilburg, João Bottentuit, Nelson Pretto, 

Simone de Lucena Ferreira, Clara Coutinho, entre outros. 

A importância da comunicação para a educação leva à exploração das mídias 

e do potencial dos seus produtos e recursos no processo ensino-aprendizagem. As 

linguagens e recursos audiovisuais utilizados prendem o interesse do jovem, e 

podem ajudar a passar informações importantes para a sua vida, mas é preciso 

desenvolver um olhar atento e crítico, para o aluno saber filtrar informações e não ser 

facilmente influenciável e manipulado. 

A televisão e a Internet são meios populares de lazer e cultura. Essas mídias, 

como tecnologias de informação e cultura, têm um vasto potencial na promoção da 

aprendizagem e participação na sociedade. 

Segundo a pesquisa realizada, a televisão não perdeu sua força para a 

Internet, mas está se integrando a ela, e este processo só não está acontecendo 

com a velocidade esperada porque os serviços de transmissão de dados no Brasil 

ainda têm muitos problemas. Os aparelhos de TV também estão cada vez mais 

evoluídos e as emissoras já oferecem serviços online. 

Há pouco tempo, os jovens e a escola não tinham à sua disposição os 

recursos midiáticos que têm hoje. A ampliação do leque de opções e possibilidades 

de pesquisa, interação e construção/produção permitem inovações na forma de 

ensinar e aprender que antes seriam mais difíceis de serem realizadas. Atualmente 

muitos professores têm à sua disposição, em suas escolas, vários recursos 

tecnológicos que eram utópicos há pouco tempo atrás, e agora se tem a 

possibilidade de escolha e aceitação do desafio de tornar as aulas mais dinâmicas e 

atraentes. 

Hoje, as mídias constituem fontes de lazer e cultura baratas e acessíveis, e o 

uso da Internet para a aprendizagem parece estar se difundindo mais rápido do que 

o da TV, devido ao seu potencial de pesquisa e interação. A tecnologia, que era 
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temida e acusada de isolar pessoas, está possibilitando a formação de comunidades 

que rompem barreiras geográficas, sociais e de tempo. 

Nesse sentido, pergunta-se: porque não analisar trechos de novelas em sala 

ou por que não incentivar interações no Orkut entre alunos de diferentes escolas ou 

estados pesquisando um mesmo tema para avançar nas reflexões e conceitos? Por 

que não usar narrativas e produções audiovisuais produzidas por alunos e 

professores para explorar conteúdos e produzir conhecimento? Os produtos 

midiáticos despertam o interesse dos alunos através dos seus recursos, e essa 

geração sabe lidar bem com as novidades tecnológicas que surgem a cada dia. O 

professor pode usar esses produtos para incentivar o pensamento crítico, através da 

mediação, orientação e desafios construtivos. Por que não propor adaptações de 

episódios de novelas pelos alunos alterando espaço, tempo, discursos, etc.? 

Inicialmente as produções tendem a imitar os modelos já existentes, o que não deixa 

de ser importante porque também aprendemos pela reprodução, e ficar sob a 

perspectiva de produtor amplia a compreensão da função do produto e possibilita a 

criação de novos formatos, exercitando a criatividade e a experimentação. E o Orkut, 

por que não usá-lo em planejamento e desenvolvimento das ações dos projetos 

educacionais? 

Um desdobramento deste trabalho poderia estender esta pesquisa aos 

professores procurando identificar além do programa de TV que mais assistem e o 

site que mais acessam, outras informações como, por exemplo: qual destas mídias 

eles gostam mais e em qual adquirem mais conhecimento? Quais produtos destas 

mídias já utilizaram em suas aulas e como?  Deste modo, poderia ser traçado um 

perfil dos professores em relação a essas mídias e ao seu uso nas aulas, podendo 

também comparar as preferências dos alunos com a dos professores e verificar se 

estão em consonância e o que esta análise pode revelar. 

Outro desdobramento possível seria focar a pesquisa em identificar e analisar 

as principais características da novela e do Orkut, que podem contribuir para 

dinamizar as aulas e facilitar o processo de ensino-aprendizagem sob o ponto de 

vista dos alunos, aprimorando e buscando novos olhares e caminhos para educar 

para e com as mídias. Trabalhar com alunos que tiveram a experiência de ser 

produtores seria ainda mais enriquecedor e interessante para a compreensão do 

potencial das mídias na promoção da qualidade da educação dos jovens. O que 

interessa é ver o mundo para imaginá-lo de outra forma, mais parecido com o que se 
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deseja para melhorar a qualidade de vida. Quiçá, ao imaginá-lo e produzi-lo “fazendo 

de conta” através das mídias, ele comece a ser diferente, de algum modo. Tomara... 
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APÊNDICE A – AMOSTRAGEM ALEATÓRIA DE 10% DOS QUESTIONÁRIOS 

RESPONDIDOS PELOS ALUNOS: 
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