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Resumo 

Este estudo tem como foco de investigação as mudanças nas práticas pedagógicas frente 

aos desafios da utilização de recursos tecnológicos. Esta pesquisa-ação adveio das 

discussões no grupo PEFOP – Paradigmas educacionais na formação de professores, da 

PUCPR. O grupo focou o estudo nas práticas pedagógicas que utilizam recursos 

tecnológicos e na análise do Projeto “TV Multimídia”, implantado em 2007 nas escolas 

da rede pública do Paraná. Optou-se por realizar uma abordagem qualitativa, por meio 

de um estudo de caso, com a finalidade de investigar a seguinte pergunta: “Qual a 

repercussão do Projeto TV Multimídia junto aos professores da Rede Estadual de 

Ensino do Paraná e que impacto este procedimento governamental gerou na prática 

pedagógica dos docentes?”. O projeto disponibilizou pen drives para que os professores 

utilizassem recursos tecnológicos – vídeos, animações, áudios, e fotos – para apoiar o 

conteúdo de suas disciplinas, além de televisores 29 polegadas nas 22 mil salas das 

escolas estaduais. Foi possível levantar as contribuições de 20 professores, por meio de 

entrevistas, na qual apontaram que as tecnologias educacionais devem ter o propósito de 

causar uma atitude questionadora e uma postura crítica na utilizar dos recursos 

midiáticos em sala de aula. 
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Introdução 

 

 Esse estudo originou-se no grupo de pesquisa PEFOP – Paradigmas 

educacionais na formação de professores, no qual estão reunidos alunos de Mestrado e 

Doutorado em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da PUCPR. 

 Os participantes do grupo atuam na formação pedagógica como profissionais ou 

professores em entidades públicas e privadas do Estado do Paraná e têm formação em 

cursos e áreas diferentes. O grupo trabalhou com várias temáticas, pois o objetivo era 

estudar a prática pedagógica que utiliza recursos tecnológicos. A bibliografia contou 

com autores como: MORAN (2008), MARCONDES FILHO (2001), SANCHO (1998), 

FERRÉS (1996) e GADOTTI (2000).  

Das várias temáticas pesquisadas pelo grupo, optou-se por realizar uma 

abordagem qualitativa, por meio de um estudo de caso, com a finalidade de investigar o 

questionamento: “Qual a repercussão do Projeto TV Multimídia junto aos professores 

da Rede Estadual de Ensino do Paraná e que impacto este procedimento 

governamental gerou na prática pedagógica dos docentes?”. A pesquisa tinha como 

foco analisar o impacto da implantação do projeto TV Multimídia nas escolas públicas, 

e em especial, o uso pedagógico da televisão em sala de aula e as implicações na prática 

docente. O TV Multimídia disponibilizou televisores 29 polegadas em todas as salas 22 

mil salas da rede pública do Paraná e pen drives para todos os professores. 

Esse projeto é composto de uma série de ferramentas, recursos, ações e serviços. 

Os televisores são diferenciados, com entrada para DVD, VHS, retroprojetores, caixas 

de som. O projeto provê também, formação continuada para os docentes, apoio técnico 

(para manutenção dos aparelhos), além de recursos de áudio, vídeo e imagens (para o 

professor utilizar em sala com seus alunos) disponíveis no portal Dia-a-dia Educação
3
. 

Esse estudo de caso, envolveu 20 professores de 4 escolas públicas, 2 de 

pequeno porte e 2 de grande porte, que responderam a uma entrevista sobre a 

problemática, o que permitiu ressaltar que muitos professores apontam a relevância da 

utilização dos recursos tecnológicos em sala de aula, mas ainda há muitos educadores 

resistentes a antigas práticas e a mudanças em suas metodologias. 

 

                                                           
3
 Referências:  
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Desenvolvimento 

 

Para investigar a problemática foi necessário investigar as temáticas que 

poderiam ajudar a buscar possíveis soluções para o problema, dos quais se destacam: os 

recursos tecnológicos na educação, a televisão como ferramenta educacional e o projeto 

TV Multimídia. 

 

Recursos Tecnológicos na Educação 

  

As escolas dos dias de hoje são desafiadas a crescer quando fazem uso de mídias 

educativas. A tecnologia chega a cada dia para aprimorar o ensino, para facilitar o 

aprendizado, para colaborar com os estudantes, para apoiar o conteúdo que o professor 

quer enfocar. Gadotti (2000, p. 209) afirma que: 

 

A pluralidade de meios de comunicação coloca-nos imediatamente o tema da 

pluralidade dos meios de educação. O que importa, portanto, na educação, 

não é tanto melhorar um único meio de educar, aperfeiçoá-lo ao máximo; o 

que importa é colocar à disposição dos educandos uma multiplicidade de 

meios. São tão necessárias as bibliotecas quanto as videotecas, os 

laboratórios, os panfletos, a televisão, etc.  

 

 Podemos perceber que as mídias educativas podem contribuir com os processos 

educacionais na medida em que sejam ofertados no mercado recursos tecnológicos – 

que acompanhem o desenvolvimento do ensino no mundo atual – que possam auxiliar 

tanto os professores quanto os alunos no processo de aprendizagem.  

A tecnologia por si só, já se reflete como um instrumento de grande capacidade 

comunicacional e produtora de conhecimento. São muitos os fins a que se destina: 

pesquisas, criação, produção, edição e compartilhamento de conteúdos, relacionamentos 

e expansão de redes sociais, conversas, troca de materiais, encontros, grupos de 

discussões, obtenção de informações rápidas e até aprofundadas, entre outros. E a maior 

parte dos professores – já que os jovens nasceram na era virtual – precisam fazer seus 

letramentos digitais para assim, se tornarem atuantes nos sistemas informáticos. 

Há dois tipos de educadores: aqueles que negam a importância de se saber 

utilizar os novos aparatos que podem apoiar suas metodologias de ensino, e aqueles que 

instintivamente incorporam em suas práticas pedagógicas as novas ferramentas 
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midiáticas, aceitando a evolução natural da tecnologia e aproveitando o 

desenvolvimento a seus favores.  

Os primeiros são aqueles professores que dificilmente têm contato com a mídia 

– alguns não utilizam nem e-mail em suas vidas particulares. Este tipo de educador 

parece ser contra qualquer tipo de novidade tecnológica, e mais ainda, a fazer mudanças 

em sua prática e romper com seus antigos paradigmas. Têm verdadeiro pavor em 

relação às máquinas, e resistem em dominar e aprender sobre os multimeios. 

Os segundos são os educadores que utilizam mídias em sala de aula. Muitos 

deles são professores jovens que não encontram a menor dificuldade em manusear 

recursos tecnológicos e já elaboram suas práticas pedagógicas naturalmente imersas 

dentro de um contexto digital. 

Existem ainda professores que, mesmo tendo dificuldade e conservando 

resquícios de apego aos meios analógicos, se empenham em acompanhar o 

desenvolvimento da tecnologia e em aprender a utilizá-la para transportar seus 

conhecimentos para a sala de aula. Este tipo de professor se enquadra no espaço 

ocupado por muitas pessoas da nossa sociedade.  

Quem tem mais de 30 anos nos dias de hoje – que nasceu antes dos anos 80, não 

teve uma educação pautada pela convivência diária com as mídias digitais. Não cresceu 

utilizando computador, internet e celular, por exemplo. Essas pessoas não são “nativos 

digitais”, termo utilizado pela primeira vez por Marc Prensky (2001), e que remete aos 

estudantes dos dias de hoje, que representam as primeiras gerações que cresceram 

utilizando as novas tecnologias.  

Os nativos digitais passaram suas vidas inteiras rodeados por computadores, 

videogames, tocadores de música digitais, filmadoras, celulares, e todos os outros 

instrumentos da era digital. Jogos de computador, e-mails, internet, telefones celulares e 

mensagens instantâneas fazem parte de suas vidas. E como resultado desta convivência 

num ambiente que motiva a interação, os estudantes da atualidade pensam e processam 

as informações de maneira diferente dos seus antecessores: 

 

A vivência interpessoal e emocional transferiu-se para um espaço abstrato, 

um espaço em verdade inexistente, mas que mesmo assim estimula as 

pessoas a caminharem por ele, um espaço chamado de virtual. [...] é a região 

construída pelas capacidades técnicas da computadorização mais avançada. É 

um território que se sobrepõe ao espaço geográfico das vivências. [...] Pelo 

espaço virtual eu posso praticar as atividades mais diferentes, interessantes, 

empolgantes, munindo-me de equipamentos e apetrechos que me vão 
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conduzir abstratamente a outros mundos (MARCONDES FILHO, 2001, p. 

61).  

 

Esses nativos do mundo digital conseguem assistir TV, escutar música, enviar 

torpedos no celular e conversar por mensagens instantâneas em seus laptops ao mesmo 

tempo, com total concentração. Têm habilidade para fazer pesquisas em vários sites sem 

perder o foco, para escrever em seus blogs, para assistir TV e produzir conteúdos, tudo 

isso simultaneamente. Até mesmo as relações sociais estão diferentes: jovens assim 

fazem amizades online antes de se conhecerem pessoalmente.  

Outra terminologia de Prensky (2001) é a definição de “imigrantes digitais” – 

nome dado às pessoas que nasceram antes da era digital e que tem que aprender a 

conviver e a trabalhar com as novas tecnologias. Mas muitos imigrantes, por mais que 

se adaptem às novas ferramentas, conservam um “sotaque”, não se desprendendo de 

antigos hábitos e mantendo velhos comportamentos, como o de imprimir e-mails para 

lê-los no papel, por exemplo.  

Professores que imigraram para o mundo digital devem se capacitar. É preciso 

conhecer a rede para saber o que se pode fazer com a tecnologia, por onde se pode 

caminhar e pesquisar. Saber quais sites são confiáveis e como navegar amplia os 

horizontes de qualquer pássaro que está dando seu primeiro vôo.   

O que as escolas precisam fazer é utilizar a tecnologia – em toda a sua 

complexidade e capacidade – para fins educativos, ou seja, fazer uso dos recursos 

midiáticos para a universalização do saber.  Os docentes precisam ter noção que os 

computadores são imensas bibliotecas, de que há ambientes de aprendizagem 

riquíssimos que podem auxiliar na efetividade do aprendizado e que a tecnologia, 

quando bem utilizada, é uma ferramenta educacional que transforma e forma as pessoas 

de maneira potencial. De acordo com Sancho (1998, p. 17): 

 

Um saber fazer que, se não quiser ser mecanicista e rotineiro, deve levar em 

consideração as contribuições dos diferentes âmbitos científicos, 

constituindo-se, por sua vez, em fonte de novo conhecimento.  Quando 

damos a conotação de educacional à tecnologia, perde o seu sentido genérico 

e passa a se referir a todas as ferramentas intelectuais, organizadoras e de 

instrumentos à disposição de ou criados pelos diferentes envolvidos no 

planejamento, na prática e avaliação do ensino. 

 

 Geralmente, as universidades e escolas têm investido pouco na criação de 

recursos tecnológicos específicos para fins educacionais. Assim, os centros de formação 

de professores e de alunos acabam utilizando em suas atividades escolares mídias nem 
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sempre relacionadas com a educação. E o que é oferecido ao público, ao usuário 

comum, não tem necessariamente um fim educacional. Há muitas fontes ricas e 

produtivas de pesquisa na rede, mas há muita informação truncada, falsa e também 

superficial.  

Além disso, muitos professores não têm preparo para utilizar – em sala de aula – 

o que está disponível na web. Muitos educadores fazem uso da rede para fins pessoais – 

troca de e-mails e visitas em sites de relacionamento, por exemplo. Existem portais 

confiáveis, sites que armazenam documentos científicos e programas que favorecem o 

processo metodológico.  

As possibilidades de aprendizado com o uso de tecnologias e de materiais 

eletrônicos que podem auxiliar na obtenção de um conhecimento complexo, subjetivo e 

interdisciplinar é cada vez mais notória. Antes, outros tipos de tecnologias já existiam: o 

livro didático, o quadro, o giz, etc., e ainda assim, há professores que acreditam que as 

máquinas podem desumanizar a educação. Sancho (1998, p. 23) acredita que: 

 

Um dos aspectos considerados mais perigosos da chamada cultura 

tecnológica é a sua tendência para descontextualizar, a levar em consideração 

somente aqueles componentes dos problemas que têm uma solução técnica e 

a desconsiderar o impacto – nos indivíduos, na sociedade e no ambiente – 

provocado por ela. Uma das conseqüências mais imediatas desta perspectiva 

é a generalização da crença de que somente máquinas (os instrumentos) de 

invenção mais recente são tecnologia. 

 

Existe um imenso paradoxo na sociedade atual. Muitos dos que criticam as 

novas tecnologias, especialmente o seu uso em sala de aula, continuam colecionando 

aparatos eletrônicos que tornam suas vidas mais práticas – celular, carro e 

eletrodomésticos, por exemplo. Mas qual o motivo de adorar as facilidades tecnológicas 

para o conforto do cotidiano e barrar a entrada dos recursos digitais na escola?  

O mais sensato é acreditar que o medo do desconhecido cause desdém e 

resistência. Talvez os professores não tenham problemas somente técnicos – de 

aprendizagem e capacitação em relação às novas mídias, mas sim, a educação atual 

esteja envolta por uma problemática de porte maior, de cunho social, e que perpasse 

razões que necessitam de reflexão e transformação. Talvez o tempo, com o passar das 

gerações, cuida de fazer com que as tecnologias, naturalmente, sejam aceitas e 

utilizadas em sala de aula. 

Todas as outras formas de linguagem também tiveram que desbravar barreiras 

para ocupar espaço e atingir adeptos. Pierre Lévy (in LEMOS, 2004), acredita que a 
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linguagem é viva, e que o aperfeiçoamento dos meios de comunicação evolui no mesmo 

compasso em que ela se desenvolve. A partir da escrita, e da formatação do alfabeto, a 

interação humana só cresceu, e o ciberespaço é uma conseqüência deste galgar 

lingüístico: 

 

Não se deve confundir a cibercultura com uma subcultura particular, a cultura 

de uma ou algumas “tribos”. Ao contrário, a cibercultura é a nova forma de 

cultura. Entramos hoje na cibercultura como penetramos na cultura alfabética 

há alguns séculos. Entretanto, a cibercultura não é uma negação da oralidade 

ou da escrita, ela é o prolongamento destas; a flor, a germinação.  

 

A linguagem midiática cresceu junto com as linguagens do universo digital. A 

cultura cibernética se multiplicou e se firmou como uma forma de comunicação. É o 

mais novo meio de expressão, dentro da evolução natural da linguagem.  

E essas linguagens são naturais para os alunos. E precisam se tornar orgânicas 

também para os centros educacionais. Após a implantação de computadores ou de 

televisores multimídia, como no projeto TV Multimídia, por exemplo, a escola necessita 

de uma adequação. Primeiramente, a tecnologia pode auxiliar todos os trabalhos que já 

eram realizados – como o controle de matrículas, na área administrativa da escola. 

Depois, os educadores podem perceber a facilidade que estes meios podem oferecer em 

sala de aula. E, finalmente, os alunos podem mudar suas relações com a escola e com o 

professor, participando e produzindo conteúdos com a mídia que foi trazida à escola. 

Moran (2008, p. 91) afirma que: 

 

O avanço das tecnologias e o seu domínio técnico-pedagógico propiciam a 

criação de espaços e atividades novos dentro da escola, que convivem com os 

tradicionais: utiliza-se mais o vídeo, para tornar as aulas mais interessantes; 

desenvolvem-se alguns projetos na internet, nos laboratórios de informática. 

Professores e alunos criam páginas web e divulgam seus trabalhos. [...] A 

escola continua a mesma, no essencial, mas há algumas inovações pontuais, 

periféricas, que começam a pressionar por uma mudança mais estrutural. 

 

É claro que muitas universidades e muitas escolas não conseguem fazer 

mudanças profundas e rápidas, que alterem de uma hora para outra o uso e o 

comportamento de todos diante de tecnologias que foram trazidas para seus espaços. 

Muitas até continuam repetindo seus modelos, centrando no professor a detenção do 

conhecimento e não realizando pesquisas e não proporcionando a interação mídia- 

escola-professor-aluno.  
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Mas quando as escolas se apropriam das tecnologias que foram implantadas em 

seu cotidiano, passado o processo de adaptação, e a etapa de uso para unicamente 

facilitar questões do cotidiano administrativo e, finamente a etapa de usar a tecnologia 

apenas para tornar as aulas mais dinâmicas, vem o próximo passo. A mídia pode 

transformar a escola: “para flexibilizar a organização curricular, a forma de gestão do 

ensino-aprendizagem. Trabalha-se mais com projetos integrados de pesquisa e há mais 

atividades semipresenciais ou quase totalmente on line”, destaca Moran (2008, p. 92).  

O espaço físico “sala de aula” mudou, ou precisa mudar. Na sala, o professor 

ensina o conteúdo de sua disciplina, organiza a didática, motiva os educandos e os guia 

para a pesquisa, que se dará em outros ambientes. E este é só o princípio do 

aprendizado. A partir da condução do professor, os alunos podem participar da 

construção do conhecimento, colaborando e produzindo materiais e a aprendizagem 

acontece na esfera individual e coletiva.  

É fato que os meios tecnológicos contribuem educacionalmente nos aspectos 

pessoal, social, cultural e científico, ou seja, em todas as características que constituem 

um cidadão. As tecnologias educacionais devem ter o propósito de causar uma atitude 

questionadora e uma postura crítica na hora que o professor planeja e utiliza recursos 

midiáticos em sala de aula.  

 

A Televisão como Ferramenta Educacional 

  

Há algum tempo, a televisão era algo bastante temido pelos professores. Talvez 

ainda seja e este preconceito ainda permaneça em diversas mentalidades educacionais 

do Brasil e do mundo. A livre associação do fato de a TV poder desempenhar o papel de 

babá eletrônica para as crianças já representa como é vista a funcionalidade desta mídia. 

Mas a televisão é um veículo de livre acesso às casas, e é muito bem recebido pelas 

crianças. Sendo assim, é preciso educar para uma boa utilização deste meio:  

 

Nos países industrializados o fato de assistir à televisão ocupa o terceiro lugar 

na escala de atividades à qual os cidadãos adultos dedicam mais tempo [...] 

Nos Estados Unidos as crianças da pré-escola dedicam à televisão 1/3 do 

tempo em que permanecem acordados [...] os jovens europeus passam uma 

média de 25 horas semanais diante da televisão [...] segundo um estudo do 

Ministério de Educação francês, para 75% das crianças a televisão é a 

distração favorita. Se uma escola não ensina a assistir à televisão, para que 

mundo está educando? (FERRÉS, 1996, p. 8). 
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Nos lares, a TV está no centro da sala, reunindo as pessoas a seu redor. É ela que 

agrega a família, como uma contadora de histórias, deixando os olhares de quem a 

assiste vidrados. Marshall Mcluhan (1996) afirmou que os veículos de comunicação são 

extensões do Homem, e que os meios de comunicação de massa afetaram a vida física e 

mental dos seres humanos, a partir da primeira Revolução Industrial, onde tudo passou 

do mecânico para o eletrônico. Os meios, nas suas mais diferentes formas – TV, rádio, 

cinema, texto escrito, informática, entre outros – provocam diferentes impactos e 

diferenças culturais e na percepção do real.  

É claro que o que mantém as redes de televisão são os anúncios publicitários e 

que a indústria do consumo incita a sociedade a comprar e a desejar. O acesso 

instantâneo às informações, que esta tecnologia permite, transforma-se numa exigência 

do veículo e em um fator de condição para os espectadores. Sendo assim, as próprias 

notícias viram mercadoria. Para garantir audiência, o que importa para as redes de 

televisão é vender seus programas e ter mais anunciantes.  

A qualidade do que é oferecido fica à mercê de um joguete de sedução, a 

realidade vira ficção e tudo se transforma num grande espetáculo. Por isso, assim como 

para ler um texto com criticidade, com abstração, com reflexão e capacidade de 

apontamento, a criança precisa ser educada, para assistir televisão não poderia ser 

diferente. É preciso conhecer os códigos, é preciso reconhecer a manipulação, é preciso 

saber o que tem e o que não tem qualidade. Mas, a gama infinita de possibilidades do 

que se quer ver, ajudam os espectadores a construir identidades e criticidade na escolha, 

como afirma Masetto (2005, p. 39): 

 

A possibilidade de escolha e participação e a liberdade de canal e acesso 

facilitam a relação do espectador com os meios. As linguagens da TV e do 

vídeo respondem à sensibilidade dos jovens e da grande maioria da 

população adulta. São dinâmicas, dirigem-se antes à afetividade do que à 

razão. O jovem lê o que pode visualizar, precisa ver para compreender. Toda 

a sua fala é mais sensorial-visual do que racional e abstrata. 

 

A televisão faz parte de nossa sociedade e explora em seu veículo inúmeras 

virtudes: ela é socializadora, modifica os costumes das pessoas e hiperestimula o lado 

sensorial de cada um, já que multiplica os estímulos visuais e auditivos. Cada veículo 

trabalha com alguns aspectos nas pessoas. A televisão estimula a cognição, o 

pensamento intuitivo e global, ao reconhecimento concreto de experiências, a 
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associação. Desde seu aparecimento, sua relação com o cotidiano das pessoas causou 

novos jeitos de se viver e novas potencialidades. 

O Brasil não é culturalmente um país que fomenta a leitura
4
 e não traz como 

característica de seu povo, o estímulo à apreciação das formas de arte, como a literatura, 

o teatro, o cinema, a música. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Pró-

Livro (IPL), o número de livros por habitante que o brasileiro lê por ano é 4,7, 

incluindo-se aí os livros didáticos e excluindo-se da pesquisa pessoas com menos de 5 

anos de idade.  

Talvez este seja um dos fatores que possa explicar a causa de a televisão ser tão 

aceita e vista pela sociedade brasileira. Muitas das pessoas que hoje são adultas 

cresceram assistindo TV, durante um grande número de horas por dia. Ainda assim, 

estão atuando e se destacam em suas profissões, nas mais diversas áreas. Isso nas 

classes sociais mais abastadas. Sendo assim, é preciso rever se a televisão foi um 

péssimo veiculo de formação, enquanto entretenimento para estas pessoas. 

Nas classes mais baixas, a televisão não era tão presente nos lares brasileiros 

quanto é hoje em dia. Portanto, os adultos de menor renda não tiveram tanto contato 

com a TV quanto os de maior renda, em suas infâncias. E, hipoteticamente, se tivessem 

assistido muita televisão quando crianças, com certeza, essa seria dada como a causa do 

fracasso, da evasão escolar e do alto índice de analfabetismo entre os adultos do século 

XXI. Então, numa conclusão rasa e superficial, é dada a culpa à TV para quem não tem 

um bom rendimento escolar. De acordo com Ferrés (1996, p. 102): 

 

Algumas pesquisas demonstram uma certa correlação entre assistir muito à 

televisão e um menor rendimento escolar. [...] Uma coisa é que exista 

correlação e outra que possam ser estabelecidas relações causa-feito. A 

correlação pode expressar simplesmente que as crianças que têm dificuldade 

para estudar ou para ler preferem assistir à televisão. Seria um exemplo de 

comportamento compensatório, como o de alguns alunos que compensam as 

suas deficiências intelectuais tentando destacar-se nos esportes. Então, nem 

sequer no caso do baixo rendimento escolar devem ser adotadas atitudes 

apocalípticas. 

 

Claro que existem programas de péssimo gosto e de nível baixíssimo no que diz 

respeito a conteúdo e informação. Mas se apreciarmos as potencialidades do veículo 

TV, seja para despertar o fascínio no mundo visual, seja para contar histórias de uma 

forma animada, poderemos ver que as qualidades são evidentes, ainda mais se sua 

                                                           
4
 Referências: http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/48.pdf 

Acessado em março de 2010. 

http://www.prolivro.org.br/ipl/publier4.0/dados/anexos/48.pdf
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utilização for mediada, seja pelo professor, seja pelos pais em casa. Se a TV for vista 

como um aparato eletrônico que pode auxiliar o processo de aprendizado educacional, 

surgem infinitas possibilidades de um bom uso. 

Nos dias de hoje, existem programas com roteiros excelentes, que podem sim 

contribuir para a formação do indivíduo. Há muitas opções de vídeos de qualidade: na 

TV fechada há canais infantis que despertam ludicidade na criança e que propiciam a 

reflexão. Por exemplo, os programas que passam no canal por assinatura “Discovery 

kids” têm como foco a educação. Na TV aberta, também há ótimos conteúdos na “TV 

Cultura”, como o “Cocoricó” e o “Castelo Rá-Tim-Bum”, por exemplo. Programas 

antigos também exploravam o desenvolvimento dos jovens: o “Sítio do Pica Pau 

Amarelo” foi muito bem adaptado da literatura para o vídeo e fez parte do imaginário 

infantil de muitas pessoas.  

Conforme sugere Gadotti (2000, p. 209):  

 

Nós, educadores, não podemos ignorar, por exemplo, o quanto a criança 

aprende em frente a uma televisão ou ouvindo o rádio, fora dos horários 

escolares. A televisão introduz, em nossas casas, o mundo e liga-nos 

instantaneamente a ele. Diante de um aparelho de televisão, as crianças, em 

suas casas, sentem-se como se estivessem conectadas com o mundo todo; 

sentem-se como cidadãs do mundo, habitando numa aldeia global [...] A 

televisão, ainda tão pouco explorada em nossas escolas, além de tudo, traz 

satisfação para a criança. A cultura da televisão é a cultura da satisfação.  

 

Antigamente o mundo que estimulava e que levava as crianças ao universo da 

imaginação – tão importante para o desenvolvimento delas – eram o quintal da casa, os 

livros e as histórias contadas pelos pais e avós. Quando surgiu a TV, um mundo de 

fantasias, mas também de realidade (com o advento da TV, foi possível conhecer o 

aspecto de outros países, a história da Terra, a geografia dos continentes, as notícias 

atuais, etc.) se abriu, com um simples clicar de botão.  

Educar as crianças à criticidade para ver televisão elimina o problema da 

massificação que o meio propicia. O uso da TV em sala de aula, por ser mediado, já 

diminui substancialmente a probabilidade de mau uso do meio. A televisão pode ter 

diversas funcionalidades que, num contexto escolar, podem melhorar a metodologia dos 

professores. A transmissão de vídeos educativos, de trechos de filmes, de 

documentários históricos, de desenhos – com o professor parando e mostrando os 

pontos-chave, interagindo com o meio eletrônico, indo e voltando no tempo da mídia, 



 

12 

 

controlando e dominando o tema e a situação – são formas de ensino que despertam o 

interesse do aluno.  

Além disso, estimular os alunos a realizarem uma aprendizagem colaborativa, se 

expressando através da TV, produzindo conteúdo em vídeos e interagindo com seus 

colegas, pode ser uma experiência educacional rica e profunda.  

 

O Projeto TV Multimídia  

  

A Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná elaborou e implantou 

em 2007 um projeto intitulado TV Multimídia
5
, mas também chamado de TV Pen drive. 

A Secretaria de Estado da Educação do Estado do Paraná partiu da observação de que 

diversas áreas da sociedade passaram por alterações significativas graças ao surgimento 

de novas tecnologias e que essas mudanças deveriam ser refletidas, também, no 

ambiente escolar. Com o propósito de permitir que as 2.100 escolas da rede Estadual de 

Educação tivessem acesso a várias mídias uma tecnologia que integrasse o pen drive e a 

televisão foi elaborada: surgiu então o projeto TV Multimídia.  

O TV Multimídia disponibilizou para todas as salas de aula do Paraná – são 22 

mil salas no Estado – televisores de 29 polegadas, em cores, no modelo TV– 

29UCSEED, que foram confeccionados especialmente para o projeto: as TVs são 

diferenciadas das que existem no mercado, pois têm entradas para VHS (para que os 

professores mostrem vídeos em formatos antigos), DVD, cartão de memória e pen 

drive, além de saídas para caixas de som e projetor multimídia. Por questões de 

segurança, os televisores têm cor laranja (para que se diferenciem dos modelos 

convencionais) e, quando ligadas, apresentam uma imagem inicial que identifica o 

aparelho como sendo da Secretaria de Estado da Educação. Desenvolvida 

exclusivamente para o Estado do Paraná para atender a demanda do projeto, este tipo de 

televisor lê arquivos de áudio em MP3 e WMA e de vídeo e imagens nos formatos 

MPEG, DIVX, XVID e JPG.
6
 

O Projeto TV Multimídia engloba uma série de mídias educativas: a televisão 

(mais especificamente, a TV pen drive, desenvolvida para a proposta), o pen drive, o 

                                                           
5
 Referências: http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/ 

Acessado em março de 2010. 
6
 Referências: 

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/Image/conteudos/textos/comousar_tvpendrive.p

df 
Acessado em março de 2010.  

http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/
http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/Image/conteudos/textos/comousar_tvpendrive.pdf
http://www.diaadia.pr.gov.br/tvpendrive/arquivos/Image/conteudos/textos/comousar_tvpendrive.pdf
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cartão de memória, as vídeo-aulas da TV Paulo Freire, o portal Dia-a-dia Educação – 

que conglomera o manual de uso do projeto, as ferramentas do site que estão 

disponíveis ao professor, aos alunos, à escola e à comunidade e os objetos de 

aprendizagem – e toda a amplitude de informações da internet. Além de, obviamente, 

todas as mídias que já eram utilizadas anteriormente pelos docentes, como livros 

didáticos, quadro de giz, papel e caneta, por exemplo. 

O Projeto TV Multimídia é pretensioso e grande: não foi somente a televisão que 

se tornou disponível em todas as salas da rede pública. Mais uma série de ferramentas, 

capacitações, recursos disponíveis, ações e serviços constituem a proposta. O projeto 

abrange TVs diferenciadas em sala, com DVD, VHS, retroprojetores, caixas de som, 

além de fornecer pen drives para os professores, cursos de formação continuada e 

apostila para o ensino de como usar.
7
 O TV Multimídia provê também, apoio de 

técnicos para manutenção dos aparelhos e equipe que fomenta a perpétua pesquisa 

docente e posta no portal objetos de aprendizagem, e um canal de TV com programas 

exclusivamente educacionais. 

Sendo assim, o projeto TV Multimídia foi implantado para integrar mídias 

educativas no dia-a-dia da sala de aula, tanto para incluir professores e alunos da rede 

pública estadual ao universo tecnológico, quanto para proporcionar o acesso deles aos 

multimeios. Cada um dos professores recebeu um dispositivo pen drive para ter 

mobilidade de levar (e trazer) informações para a escola e de sala em sala de aula, sem 

precisar carregar todos os aparatos que antes eram necessários: televisor, retro-projetor, 

aparelho de DVD, etc.  

Com a disseminação do projeto os educadores podem fazer o planejamento de 

suas disciplinas e prepará-las pensando em utilizar algum recurso midiático num dado 

momento da aula. Assim, eles podem pensar em complementar o conteúdo regular das 

disciplinas utilizando objetos de aprendizagem, imagens, apresentações, fotos, áudios, 

entre outras possibilidades. Os professores pesquisam os multimeios, salvam em seus 

pen drives e trabalham em sala com os alunos.  

Cada equipamento televisivo é acompanhado de um rack para sustentar a TV e 

dois controles remotos – para que o uso continue, em caso de extravio – também na cor 

laranja. As teclas são numéricas e professor pode acessar o modo televisor – que 

                                                           
7
 Referênncias:  

http://www.diaadia.pr.gov.br/multimeios/arquivos/File/livro/livro.html 
Acessado em março de 2010.  

http://www.diaadia.pr.gov.br/multimeios/arquivos/File/livro/livro.html
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seleciona canais de televisão aberta e os de antena parabólica (como o canal da TV 

Paulo Freire), e o modo player – que possibilita o uso do material do pen drive na TV.  

Além dos objetos de aprendizagem disponíveis aos professores no portal Dia-a-

dia-educação e aos vídeos, fotos, animações, apresentações e a infinidade de recursos 

que estão na internet, em diferentes ferramentas e mídias que podem ser salvos no pen 

drive, o professor pode mostrar aos alunos os programas da TV Paulo Freire, filmes no 

DVD e apresentações pelo retro-projetor.  

O projeto TV Multimídia foi desenvolvido para permitir que alunos e 

professores das escolas da Rede Pública de Educação Básica do Estado do Paraná 

fossem incluídos digitalmente. As ações do projeto visam a integração das mídias 

impressa e televisiva com a rede mundial de computadores para estimular a produção de 

conteúdos educacionais por parte de docentes e educandos, viabilizando assim, o 

contato deles com diferentes linguagens
8
, de acordo com o livro “TV Multimídia – 

pesquisando e gravando conteúdos no pen drive”, espécie de manual que fornece 

direcionamentos de um uso efetivo, tira dúvidas e mostra várias possibilidades de 

manuseio da TV pen drive, disponibilizado no portal Dia-a-dia Educação. 

A idéia de levar para a rede estadual de educação do Paraná televisores em todas 

as salas de aula, já traria, por si só, possibilidades de benefícios para a prática 

pedagógica do professor que quisesse utilizar recursos audiovisuais – por meio de 

filmes de ficção, programas educacionais, documentários, matérias de telejornais, entre 

outros – para apoiar conteúdos. Mas o projeto TV Multimídia foi além. A TV acabou se 

tornando um veículo, o fim de um percurso que se iniciou na formação continuada dos 

professores para o projeto, na pesquisa de materiais, no planejamento das aulas, até 

chegar à prática pedagógica e a avaliação.  

O docente que desejou incrementar sua metodologia e que aceitou fazer as 

capacitações para o uso das ferramentas disponíveis no projeto TV Multimídia, 

realmente pôde alterar e melhorar sua maneira de ensinar. Mas, a pesquisa realizada por 

meio de entrevista junto a 20 professores de 4 diferentes escolas públicas permitiu 

ressaltar que ainda há muitos educadores resistentes a antigas práticas e a mudanças em 

suas metodologias. 

 

                                                           
8
 Referências: 

 http://www.diaadia.pr.gov.br/multimeios/arquivos/File/livro/livro.html 
Acessado em março de 2010. 

http://www.diaadia.pr.gov.br/multimeios/arquivos/File/livro/livro.html
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Considerações finais 

 

As entrevistas realizadas com os professores que fazem parte do TV Multimídia 

mostraram que muitos dos docentes questionados mudaram suas metodologias após a 

implantação do projeto. Com a disponibilização de novas mídias para utilizar na prática 

pedagógica, a maior parte dos educadores foi forçado a pesquisar novos conteúdos, a 

ver o que estava sendo produzido em sua área, a se atualizar, a se transformar, conforme 

pode ser observado na seguinte fala (as escolas e os professores foram classificados por 

números, para salvaguardar seus anonimatos): 

  

“Minha metodologia mudou totalmente. Antes eu era professora de quadro e 

giz, quadro e giz, quadro e giz. Através da TV você consegue trazer o 

laboratório para sala de aula, para que os alunos possam visualizar as 

experiências. Eu pego aulas no portal, eu monto minhas próprias 

apresentações, trago vídeos.” (Escola 3 – Professor 3). 

 

Em sua trajetória de formação inicial, a maior parte dos docentes não recebeu 

capacitação sobre o uso da tecnologia quando estavam cursando suas graduações e não 

fez cursos na área, sendo inúmeras vezes autodidatas em operacionalizar os recursos 

multimídia. Mas, no projeto TV Multimídia, os professores apontaram que fizeram o 

curso de formação continuada, como afirma o entrevistado: 

  

“Eu tive um curso de formação continuada. Nós tivemos algumas reuniões ao 

longo do projeto, a partir do momento em que as TVs foram instaladas. E 

tivemos algumas reuniões técnicas em hora atividade concentrada.” (Escola 4 

– Professor 2). 

 

Porém, houve resistência por parte de alguns professores. Alguns utilizam os 

televisores, mas fazem mau uso da TV – por exemplo: aplicam prova colocando as 

questões no visor, não escrevem mais no quadro de giz, colocam um filme pra passar e 

saem da sala, entre outras utilizações inadequadas à aprendizagem do aluno. Com 

relação a este aspecto destaca-se a seguinte contribuição: 

  

“Eu uso muito a TV Multimídia. Eu não passo mais os conteúdos no quadro, 

passo direto na TV. Os alunos copiam direto da TV ao invés de copiarem na 

lousa. Isso prende o aluno e motiva.” (Escola 1 – Professor 4). 

  

Os professores que tiveram mais dificuldade e que acham que os cursos de 

formação continuada oferecidos pelo projeto TV Multimídia não foram suficientes são 

aqueles que têm problema em operar qualquer meio tecnológico. Por exemplo, esses 
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docentes confessaram que não sabem pesquisar na internet e nem baixar um arquivo, 

como se percebe neste depoimento: 

   

“É mais complexo usar a TV do que utilizar um programa de computador 

como o Word, por exemplo. Mas eu não tenho nem curso de computação, 

então pra mim é realmente difícil.” (Escola 2 – Professor 4). 

 

Os relatos dos professores investigados permite afirmar que muitos professores 

inovadores não têm medo de experimentar o novo, não têm receio de admitir que não 

sabem utilizar as novas mídias. Mas, ao contrário, estão abertos a estudar, a 

compreender e a utilizar a tecnologia para apoiar suas metodologias. Alunos e 

professores podem juntos fazer uso dos recursos tecnológicos para terem acesso a mais 

informação, para enriquecer suas pesquisas, sejam elas de caráter individual ou coletivo, 

e assim, incrementar a gama de possibilidades para um melhor aprendizado e relação.  

Moran (1995) propõe algumas maneiras de o vídeo ser bem utilizado em sala: o 

uso do vídeo como forma de sensibilizar o aluno para a introdução de um novo assunto, 

o vídeo para ilustrar um assunto que está sendo falado em sala, o vídeo para simular 

experiências em laboratórios, o vídeo como apoio à transmissão de um conteúdo de 

forma direta ou indireta (o que permite abordagens múltiplas), o vídeo como produção, 

documentação de eventos na escola, o vídeo como intervenção e como expressão de 

comunicação dos alunos, o vídeo como material de avaliação do professor ou do 

processo, entre outras muitas formas que dependem da criatividade e da inovação da 

prática de cada professor. 

Essas propostas do autor podem incentivar várias formas de usar os televisores 

disponibilizados no projeto TV Multimídia. Muitos educadores ainda terão que 

modificar suas antigas metodologias e se abrir para novas maneiras de atuação. Os 

docentes deverão se especializar para terem o domínio sobre os novos instrumentos, e 

com isso transformar suas práticas pedagógicas.  

A partir do momento em que a escola e que os educadores passarem a enxergar a 

tecnologia como uma ferramenta que auxilia na metodologia, que pode ajudar 

imensamente a transmissão e a construção do conhecimento, a prática pedagógica 

ganhará contornos mais amplos. Assim, o universo dos recursos tecnológicos se abrirá 

diante do conhecimento que antes era apenas impresso e presencial. 

  É fato que os meios tecnológicos contribuem educacionalmente nos aspectos 

pessoal, social, cultural e científico, ou seja, em todas as características que podem 
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ajudar a formar um cidadão. Mas o uso das tecnologias educacionais deve ter o 

propósito de causar uma atitude questionadora e uma postura crítica na hora de o 

professor planejar e utilizar os recursos midiáticos em sala de aula. 
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