
-  IMAGENS E INTERESSES -  
A TELEVISÃO POSTA EM DIÁLOGO COM A EDUCAÇÃO 

Gabriela Domingues Coppola 
Faculdade de Educação – Unicamp 

gbcoppola@gmail.com 
 

 
Resumo 

 
A reflexão sobre a educação visual e as formas como as imagens 

participam do cotidiano dos sujeitos, educando-os para seu 
entendimento são algumas das reflexões realizadas nas aulas proferidas 

pela autora na disciplina Escola, Gestão e Cultura, do Curso de 
Especialização em Gestão Educacional i. Em destaque, o importante 

papel da televisão na (in)formação de nossos olhares e sua relação com 
a educação. 
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A educação nos interessa. Somos professores, diretores, 

supervisores, “o pessoal da diretoria de ensino” e, ao mesmo tempo, 
alunos, envolvidos diretamente ou indiretamente com a educação e ela 

nos interessaii. Mas essa tal educação visual? É a televisão que 
influencia... Não, ela educa através de suas imagens e também se 

interessa. 
A proposta apresentada segue sobre a reflexão acerca das 

imagens e sua circulação dentro da nossa sociedade, que tem como 
característica a total imersão nesta linguagem da realidade como forma 

de comunicação, entretenimento e educação. 
 E é sobre a educação visual que dispomo-nos a pensar. 

 Aprendemos a ver as imagens da maneira como ela nos é 
corriqueiramente apresentada iii – elemento documental da verdade, 

numa relação confusa entre ficção e realidade. As imagens estão 
presentes aos olhos incessantemente e basta uma rápida reflexão para 

observar: fotos de famílias, televisão, cinema, out-doors, documentos, 
internet, jornais e revistas. Desenhos, pinturas, histórias em 

quadrinhos. Imagens e textos, imagens sem texto, que pretendem 
vender, distrair, informar, ilustrar, refletir e, em todas as circunstâncias, 

envolver o leitor que já tem por costume e educação, ver-se envolto 
nelas. Então é preciso pensar. 

 E quando nos propomos a pensar uma educação visual, logo 
percebemos que não é possível abordar apenas o conteúdo das 

imagens, é imprescindível observar a forma. Assim como também se 
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torna imperativa uma reflexão sobre aspectos culturais da sociedade 
que é lida, apresentada e educada pelas imagens. Aspectos sociais, 

éticos, econômicos são questionados e revistos num exame sobre as 
imagens que nos circundam. 

 Um primeiro caminho através do qual iniciamos estas reflexões é 
trilhado na observação de peças publicitárias, um dos textos mais 

consumidos pelos sujeitos na cultura atual. A leitura das imagens e suas 
associações aos textos revelam características até então não apreciadas 

com o cuidado que merecem por serem tão presentes na construção da 
inteligibilidade do mundoiv. A pergunta “O que esta imagem deseja?” é 

feita e muitas observações revelam nos leitores mitificações, senso-
comum, crítica, inocência, ironia, perversidades, superficialidades e 

aprofundamentos, a recuperação de tempos históricos e de exemplos 
regionalizados ou generalizados, uma história para contar, outra para 

ouvir e, em todos os momentos, reflexão e memória. 
 E brotam as experiências pessoais, em discursos que extrapolam o 

campo descritivo, tão fundamental na análise das imagens, mas 
insuficiente para a leitura destas. E, timidamente, começam as 

observações de si no mundo, dos sujeitos que compõem nossa 

sociedade, do nosso entorno, da família e da escola. E, então, 
percebemos aos poucos a indissociabilidade entre as imagens 

apresentadas e a nossa cultura, entre a cultura e seus sujeitos e entre 
estes ditos sujeitos e nós mesmos. 

 Ao invadirmos as imagens televisivas, que tanto nos invadem em 
nossas casas e nas casas de todos que nos circundam, o diálogo entre a 

educação e as imagens deve ser cuidadoso, para não se tornar perverso 
e banalizado. A nossa cultura visual e oral, das imagens e sons em 

movimento está posta, faz parte do entrelaçamento da nossa 
comunicação com os outros seres, da nossa existência coletiva.  

Mas seguimos percebendo, pouco a pouco, que em verdade nos 
acostumamos às histórias que vieram do rádio se transformarem em 

imagens, à construção política da informação, à colagem seqüencial das 
telenovelas e à pouca reflexão sobre tais elementos sociais e culturais. 

Percebemos também que, mesmo quem nos conta esta históriav 
também tem interesses e que não há gratuidade na formação das 

imagens e na informação dos telespectadores.  
Também não podemos nos propor a assumi-la gratuitamente. Não 

se trata da interdição do lazer que nos mobiliza, do entretenimento do 
móvel da sala de estar, do chegar cansado e ver o jornal ou 

simplesmente do ligar a tevê, mas a apreciação desta, suas imagens de 
maneira que a percepção crítica sobre esta aconteça e que a educação 

visual seja observada para uma leitura mais aprofundada de nossa 
participação nessa inteligibilidade do mundo ficcionalizadovi que 

cotidianamente é posto diante dos nossos olhos.     



 Refletimos, discutimos, contamos casos, questionamos situações, 
e atividades, propomo-nos a pensar sobre a velocidade da imagem, a 

interrupção da narrativa pela/para publicidade, seus cortes e planos, 
realidades ficcionais e também: sobre aquele tema abordado no jornal... 

outro dia eu vi que... não sei falar de futebol... vocês viram o que 
passou na novela... eu gosto de ver tevê... As inclusões e exclusões que 

operam os sujeitos telespectadores em suas rotinas na escola: quando 
os alunos chegam falando... quando eu fiquei assustado.... devo 

permitir que assistam aquilo... o que eu posso falar sobre aquele filme? 
 E vemos a dimensão que nos imerge em se tratando de usar a 

imagem simplesmente como ilustração e não como reflexão. E 
exercitamo-nos como leitores, a cada imagem muitas experiências, para 

nos deslocar da lógica de que há um pensar correto, olhar correto, tal 
como nos é proposto pela ciência da escola e pela ciência das imagens. 

 E então, mergulhamos nos nossos olhares, não mais apenas 
encantado, como também reflexivo sobre as imagens que nos movem. E 

já não são os mesmos olhares. 
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