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Resumo 

A inter-relação entre televisão e cultura deve ser discutida e socializada 
nos meios diversos, incluindo os educacionais, fomentando a 

necessidade dos profissionais desta área em percebê-las como 
instrumento relevante na educação escolar. 
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Nossa proposta de apresentação não são respostas definitivas 
quanto à forma ideal de intervir no ambiente escolar. Cada local têm 

suas particularidades e singularidades. Cada um possui suas 
experiências e a possibilidade de partilhá-las. E nesta busca de 

aprender-viver a escola é que vamos refletir com algumas prováveis 

relações entre escola, cultura, televisão e educação visual. 
Como todo educador/professor este se presta ao papel de 

professar uma tradição, mas também de se colocar como aprendiz. 
Pensar desta forma inclui entender que o conhecimento não é estanque, 

mas sempre em construção. Educar deve ter o efeito de gerar uma ação 
da alma, ou, se lembrarmos do termo grego, uma anima-ação.  

É importante partirmos da primícia que nos apresenta a escola 
como detentora e propagadora de determinada cultura. Toda escola 

perpetua uma forma de saber vigente, conhecimentos sedimentados 
que fazem parte de uma tradição. No nosso caso, essa tradição é greco-

romana, acompanhada da herança intelectual da ciência moderna. 
Do outro lado, encontramos a televisão como importante veículo 

midiático na difusão das mais variadas “culturalidades”, agregando e 
fracionando elementos da tradição, manifestando culturas emergentes e 

criando novas tendências.  
Comecemos então a trilhar um dos caminhos possíveis, tentando 

desvendar e levantar questionamentos sobre a escola e a televisão. 
É importante perceber como as “tecnologias” podem fazer parte 

da prática pedagógica, sejam elas a TV, o Vídeo, os Computadores, 
entre outros, proporcionando maior aproximação entre Professor/Aluno. 
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As utilizações desses instrumentos podem transformar a escola e 
estimular a aprendizagem, na medida em a que a imagem é fator 

comum no cotidiano dos alunos. Filmes, cenas, novelas, sons, desenhos, 
videogames, entre outros, têm relação direta com a cultura do aluno e 

podem ser trabalhadas pelo professor, na construção e re-construção do 
conhecimento através do estímulo às suas percepções.  

A escola, enquanto instituição, embora possa se abrir a esse 
mundo sedutor da imagem necessita do professor para conciliá-las às 

palavras. Não se trata de substituir uma pela outra, mas fazer com que 
os alunos desenvolvam a imaginação e a criatividade. É preciso mostrar-

lhes a idéia de complementaridade (imagem/palavras). “Da mesma 
forma que a alfabetização se constitui num processo de introdução à 

linguagem escrita, como um importante aspecto da educação, 
atualmente é também importante que se construa metodologias visando 

a introduzir professores e estudantes no universo da linguagem 
audiovisual”1

A escola, ao utilizar-se da TV e do Vídeo, dentre outros meios e 
formas de tecnologias, passa também a transitar na esfera da 

imagem/estética e da política.  

 

O Uso da TV 

A TV nos conta, em forma de narrativas, acontecimentos, 

“histórias” de mundos presentes e distantes. Muitas vezes, observamos 
no decurso dessas narrativas, a construção e reprodução de verdades 

que se consolidam como universais. Mas não podemos deixar de 
perguntar: quem constrói estas verdades? As cenas adentram nossas 

casas e escolas e fazem parte de nosso cotidiano e cultura.  

 Os programas de televisão são produzidos por/em etapas, entre 
elas a produção e edição das imagens. É através, também, da 

composição de programas televisivos, que somos educados visualmente, 
para não percebermos as contradições existentes entre classes sociais, 

para pensarmos que somos iguais e formarmos uma grande massa 
homogênea, unidos pelo consumo, pelas perspectivas de ascensão 

social, pelo medo da violência urbana, pelos gols da rodada do final de 
semana, pela vontade de ver o grande vencedor do Big Brother. 

A linguagem visual é paradoxal, pois ao mesmo tempo que nos 
conduz a imagens de diversidade, beleza e perversidade, também as 

oculta através do ato perpétuo da criação. A criação não se encerra no 
objeto apresentado, pois engloba as cenas propositadamente ausentes, 

além do imaginário criativo produzido pelos próprios telespectadores.  
A televisão nos educa, incessantemente, seja com imagens de 

princípios e valores morais, seja com imagens que des-construam estes 
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valores; desta forma, a imagem torna-se uma das “armas” de ação dos 
poderes dominantes, fundindo história e verdade, através de uma 

cultura oral e audiovisual, que é consumida pela maioria da população.  
A televisão é, ainda, linguagem visual e sonora, narradora de histórias, 

mostrando imagens do mundo real vivido (e falando sobre elas), podendo ser 
amplamente utilizada pelo professor como ponto de tensão para a discussão de 
algum tema escolhido, como resultante da combinação de assuntos já tratados em 

aula, ou tomando como exemplo alguma imagem agente, criando uma memória 
que possa, talvez, nos possibilitar uma outra forma de educação, saindo do vício 
da oralidade e criando ou re/descobrindo virtudes já adormecidas. Sendo assim, a 

televisão, enquanto ferramenta pedagógica, pode possibilitar que a interpretação 
torne-se mais flexível, na qual a visualidade e a sonoridade caminhem juntas. 
Pode permitir, também, ampliar a visão do aluno, e do próprio professor, à 

percepção de outras culturas, distanciando-nos da clausura de teorias fechadas, 
que nos bloqueiam da relação com outras linguagens. 
                                                           
1 Coutinho, 1998, p. 15. 
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