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Apresentação
O

presente e-book é parte integrante da pesquisa de
mestrado intitulada “EDUCAÇÃO E TELEVISÃO:
CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES”, vinculada ao Programa de Pós-Graduação
em Ensino de Humanidades do Instituto Federal do Espírito
Santo – PPGEH/IFES, e foi elaborado juntamente com a
professora Dr.ª Jaqueline Maissiat e Dr.ª Deane Monteiro
Vieira Costa, respectivamente orientadora e coorientadora
do projeto.
Nosso e-book é uma adaptação da Formação Continuada
para denominada “Educação para a Televisão para
Professores do Ensino Médio”, ministrada por intermédio do
CEFOR – Centro de Referência em Formação e em Educação
a Distância – do IFES, e traz um pouco dos conhecimentos e
informações construídos ao longo do processo de pesquisa,
assim como da experiência formativa.
Nosso intuito é proporcionar a reflexão e discussão dos
temas trazidos pela televisão em sala de aula auxiliando na
apreensão dos conteúdos do currículo do Ensino Médio.
Objetivamos também provocar debates sobre a linguagem
televisiva no processo de ensino e aprendizagem e preparar
o professor para decifrar seus mecanismos de produção e de
recepção atrelando ao atual contexto educacional.
Como justificativa trazemos dados de 2018 do IBGE,
especificamente do PNAD C – Pesquisa Nacional de Amostra
de Domicílios Contínua –, que em seu caderno suplementar

referente à Tecnologia da Informação e Comunicação
– TIC –, mostra que da população com mais de 10 anos de
idade, 96,4% têm televisão em casa, já o acesso à internet
dessas pessoas gira em torno de 79,1%.
Constatamos que ainda há uma discrepância enorme entre
acesso à televisão aberta e à internet em nosso país.
Também apontamos como justificativa a falta de discussão
do tema televisão e seu impacto nos cursos de licenciatura.
Nos inspiramos na Educação Libertadora de Paulo Freire e
consideramos a realidade como algo mutável, em constante
movimento. Assim esperamos que as práticas trazidas nessa
obra sejam aplicadas em sala de aula e todos os envolvidos,
professores alunos, sejam animados a participar: todos
falam, todos escutam, todos interagem.
Nosso intuito é demonstrar que a televisão pode ser
estimulante e pode trazer temas de grande relevância social
que merecem debate em sala de aula, como: representações
dos corpos, relações de gênero, classe, modelo eurocêntrico,
heteronormatividade e outros tantos marcadores. A partir
desses debates podemos refletir sobre as potenciais
implicações da televisão na educação e na sociedade, bem
como estimular seu uso consciente.
Ao longo dos seis capítulos (exceto o capítulo 1) traremos
propostas de reflexões que podem ser transformadas em
atividades a serem desenvolvidas em colaboração com os
alunos. No último capítulo traremos uma sugestão de como
elaborar um projeto envolvendo televisão e educação que
poderá ser aplicado em sala de aula.

Para tanto traremos conteúdo expansível. Por meio deles
proporemos a leitura de textos e vídeos considerados
importantes para o desenvolvimento das reflexões e debates
propostos. As considerações feitas nos finais dos capítulos
(exceto capítulo 1) foram baseadas nos dados colhidos na
formação de professores citada anteriormente.
Enfatizamos que o citado conteúdo expansível será
disponibilizado via QR Code, portanto é necessário acesso à
internet para que a experiência de leitura do e-book tornene completa. No capítulo 1 mostraremos como acessar o
referido conteúdo expansível mais claramente.

Nossa intenção é que nosso e-book possa alcançar o
máximo de educadores possível.

Aproveitem ao máximo, estudem e
assistam televisão!

Desejamos sucesso!
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CAPÍTULO 1
Aprendendo a usar QR CODE

P

ara facilitar a leitura e visualização do
conteúdo expansível do nosso e-book (textos
e vídeos), que estarão nos capítulos
posteriores, propomos dois mecanismos de acesso.

Se você estiver usando a versão impressa do ebook, disponibilizaremos o QR Code para acesso
aos conteúdos. Explicaremos como usá-lo no
“Modo 1 de Acesso - para e-book impresso”.
Mas se você estiver utilizando a versão em “PDF”
do e-book, o QR Code será “clicável”, assim você
será também será redirecionado para os
conteúdos. Explicaremos mais detalhadamente no
“Modo 2 de Acesso - para e-book utilizado em
dispositivos como desktops, notebooks,
smartphones, tablets ou qualquer outro dispositivo
capaz de ler o formato PDF”
Para ambos os tipos de acesso você precisará de
internet.

MODO 1 DE ACESSO - PARA E-BOOK
IMPRESSO
Breve histórico sobre QR Code
Desenvolvido no Japão em 1994 originalmente
para uso na indústria automobilística, o Quick
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Response Code, o QR Code (ou seja, “resposta
rápida” em português), é um tipo de código
bidimensional que surgiu como uma evolução dos
antigos códigos de barras.
Hoje é amplamente usado em campanhas
publicitárias, cartões de visitas, terminais turísticos,
jornais, revistas, rótulos de produtos, programas
de TV, pagamento e mais uma infinidade de outros
meios.
A tecnologia dos QR Codes está acessível a todos,
pois ela é gratuita. Qualquer um pode criar seus
próprios códigos bidimensionais rapidamente para
utilizar como quiser.
Resumidamente o QR Code serve de atalho para
várias possibilidades que a internet pode oferecer.

Como usar
É muito simples e rápido de usar, basta seguir os
passos a seguir.
Você precisa de um smartphone com câmera e
acesso à internet.
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Depois de acessar a câmera do seu smartphone,
basta aproximá-la do seu telefone celular que
automaticamente o QR Code será convertido em
informação. No nosso caso, você será direcionado
para um link para ler alguns textos e assistir alguns
vídeos.

Atualmente a maioria dos smartphones vêm com
leitor embutido em suas câmeras, mas caso você
não consiga ler os QR Codes sugerimos que você
baixe algum aplicativo gratuito através da sua loja
de apps (Android ou iOS).

Aponte seu smartphone para o QR Code e
ele te redirecionará para o conteúdo
específico.

Curiosidade sobre o QR Code
Os brasileiros estão cada vez mais adeptos dos
pagamentos com QR Code. De acordo com a
pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box,
cerca de 48% das pessoas do nosso país com
smartphone e internet já realizaram uma transação
financeira com a tecnologia.
A pesquisa indicou um crescimento de 35% para
48% no uso dos pagamentos via QR Code em
2020. Desde março, o país está sendo afetado
pela pandemia do coronavírus o que estimulou o
uso de meios com menos contato físico.
Enquanto a pandemia acelerou o uso do QR Code
para várias funções, o pagamento via smartphones
deve se tornar cada vez mais comum no Brasil com
a chegada do Pix, o novo sistema do Banco Central
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do Brasil que deverá se apropriar dessa tecnologia
para agilizar os pagamentos, algo que já é feito
com o PicPay.
Adaptado do site:
https://www.tecmundo.com.br/mercado/204832-metade-brasileirospagou-qr-code-celular.htm

MODO 2 DE ACESSO - PARA E-BOOK
UTILIZADO EM DISPOSITIVOS COMO
DESKTOPS, NOTEBOOKS, SMARTPHONES,
TABLETS OU QUALQUER OUTRO DISPOSITIVO
CAPAZ DE LER O FORMATO PDF
Caso você esteja consultando nosso e-book através
de dispositivos com leitores de PDF (desktops,
notebooks, smartphones, tablets e outros) os QR
Codes poderão ser clicados, seja pelo seu cursor do
mouse ou pela tela touchscreen do seu dispositivo.
Dessa forma você será redirecionado a todo o
conteúdo expansível do nosso material educativo.
Aponte o seu cursor (ou arraste o dedo na tela
touchscreen) e clique sobre o QR Code e ele te
redirecionará para o conteúdo especifico.
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"O homem, como um ser histórico, inserido num
permanente movimento de procura, faz e refaz
constantemente o seu saber."
Paulo Freire - Educação como Prática da Liberdade

CAPÍTULO 2
Mídia e Educação Libertadora
de Paulo Freire

I

niciaremos esse capítulo com um texto de
relevante importância para reflexão acerca da
conexão entre a Educação Libertadora de Paulo
Freire e a mídia, especificamente sobre a
importância da televisão no campo educacional, a
saber, um texto adaptado da obra “Educar com a
mídia: novos diálogos sobre educação” de Paulo
Freire e Sérgio Guimarães, que versa sobre a
necessidade das pessoas se colocarem frente à
televisão de forma crítica.
Ressaltamos que Paulo Freire é o teórico basilar
deste e-book, e permeia todas as nossas
discussões daqui para frente.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto Educar com a Mídia.

Em seguida assita o vídeo de autoria de Viviane
Mosé sobre o papel da TV na formação da
cidadania. Após, sugerimos um texto extra
intitulado “Leitura crítica da mídia à luz de Paulo
Freire: uma reação ao silenciamento de educando
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e educadores na história da educação no Brasil”,
de Rafaela B. Pinheiro.
Acesse o conteúdo através do QR Code. Vídeo Viviane Mosé analisa o papel da TV na formação
da cidadania.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto
extra.

reflexão
Com base no material disponibilizado reflita
sobre como o conteúdo televisivo pode colaborar
na aprendizagem do educando numa
perspectiva freiriana.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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O hábito de assistir televisão faz parte da cultura
da nossa sociedade. Ela entretém, informa e
interfere no modo de pensar das pessoas
justamente por ser popular e acessível para a
grande maioria das pessoas. A formação do
indivíduo vai muito além dos conteúdos
apreendidos na educação formal. Ela engloba a
forma de ler o mundo das pessoas que consomem

a televisão, servindo também como mediadora no
posicionamento diante das diversas situações.
O ambiente escolar não deve se moldar apenas
em transmitir conteúdos. O professor deve estar
voltado para uma prática em que estimule o
educando a pensar, criticar, analisar, questionar,
perguntar e instigar sobre os acontecimentos que
os rodeiam. Nesse viés o uso da televisão como
instrumento de educação justifica-se pela sua
indiscutível importância na sociedade brasileira e é
um dos meios de democratizar o conhecimento e a
cultura, ampliando os horizontes e as leituras de
mundo.
Assim torna-se urgente abordar os conteúdos
transmitidos pela televisão em sala de aula e que
os educandos entendam a intenção política
existente por trás da programação exibida. Freire e
Guimarães (2013) ressaltam que a televisão e
educação não estão em posições opostas e que
devem se conciliar numa perspectiva criativa e
transformadora, pois reconhecem o poder de
influência da mídia, bem como as
intencionalidades dos atores políticos de nossa
sociedade capitalista. Nessa mesma linha de
raciocínio o educador se coloca como peça
fundamental nesse processo e deve assumir tal
compromisso na sua prática.
"Um dos grandes pecados da escola é desconsiderar tudo
com que a criança chega a ela. A escola decreta que
antes dela não há nada."
Paulo Freire - Pedagogia da Autonomia

7

CAPÍTULO 3
A TV e a Escola

O

Capítulo 3 se inicia com um texto extraído
da obra “Como usar a televisão na sala de
aula” de Marcos Napolitano, que aponta
caminhos para o uso da televisão na escola,
intitulado “A TV e a Escola”.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto A TV e a Escola.

Em seguida assista o vídeo denominado a “TV
como instrumento educativo” de Alexandra
Bujokas, que avalia a TV como instrumento
educativo.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Vídeo TV como instrumento educativo.
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Após sugerimos o texto extra “Educar para as
mídias: o desafio continua em relação aos meios
convencionais e não apenas frente às novas
tecnologias”, que compõe o “Vol. 5 – Educação
para a mídia”, dos “Cadernos de debate da
classificação indicativa” da Secretaria Nacional de
Justiça, que propõe uma reflexão sobre a
necessidade de se oferecer condições das pessoas
decidirem como consumirem a televisão e que
consequências isso pode trazer para elas.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto
extra.

reflexão
Quais os possíveis caminhos de entrelaçamento
entre escola e televisão balizados no seguinte
questionamento: como a falta de domínio da
palavra escrita interfere na interpretação dos
conteúdos televisuais?

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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Durante o capítulo acima pudemos concluir que a
televisão oportuniza o acesso a materiais de alto
teor artístico, literário e científico na mesma

medida em que oferece outros de menor prestígio.
E que se torna necessário um filtro crítico e
reflexivo para que tais conteúdos possam ser
usados em sala de aula, que em primeira instância
ficaria a cargo do professor.
Evidenciamos também que a incorporação de nova
linguagens ao saber escolar é de grande
importância, mas que essa incorporação deve
estar atrelada ao conhecimento científico. Nesse
aspecto a televisão é uma das muitas ferramentas
que podem ser usadas na sala de aula desde que
haja questionamentos sobre a intencionalidades
de seu posicionamento ideológico e de quem ela
se põe à disposição.
Dessa maneira se torna necessário que a escola se
posicione e se aproprie da linguagem televisiva,
não esquecendo de desenvolver, atrelado a ela, a
palavra escrita. Ressaltamos aqui que a linguagem
televisiva não pode prescindir a linguagem verbal.
Assim o exercício de ler e interpretar textos
televisivos pode estimular o educando a lidar com
situações do cotidiano, auxiliando também na
melhoria da leitura textual, atrelada a toda vida
escolar, independente da disciplina.
Podemos dizer também que a leitura televisiva
pode proporcionar e estimular a experiência
interpretativa dos acontecimentos sociais, que
atrelada ao conhecimento científico, modifica a
forma como os educandos leem o mundo, e que
dessa forma, é de se esperar que, aqueles que
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cultivam o hábito de ler e interpretar textos,
consigam alcançar sentidos mais profundos dos
conteúdos televisivos.

"Todos nós sabemos alguma coisa. Todos nós ignoramos
alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre."
Paulo Freire - A importância do Ato de Ler
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CAPÍTULO 4
A Televisão e a Formação
de Professores

N

o Capítulo 4 contamos com o texto “A
televisão como ferramenta pedagógica na
formação de professores” de Maria Luiza
Belloni, que busca compreender e explicar as
formas de utilização das mensagens da TV Escola e
as razões da persistência de usos inadequados do
meio como ferramenta pedagógica, tanto para
auto-formação de professores - à distância quanto na utilização de mensagens televisuais
como material didático em sua prática docente.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto A televisão como ferramenta pedagógica na
formação de professores.

Em seguida sugerimos um texto extra intitulado
“Meios de comunicação e educação: desafios para
a formação de docentes” de Adilson Odair Citelli,
que busca evidenciar a necessidade de aproximar
os professores quanto a produção, circulação e
recepção do conhecimento e informação numa
sociedade marcada pelos meios de comunicação.
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Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto
extra.

reflexão
Com base nas informações contida nos textos
como poderíamos utilizar a televisão aberta
numa perspectiva educacional? Quais as
possíveis concepções sobre o tema?
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
A televisão pode ser reconhecida como uma útil
ferramenta educacional, que em conjunto com
outros materiais de ensinamento pode se tornar
eficiente no ambiente escolar, principalmente se os
debates se aproximarem da vida cotidiana dos
educandos, se contrapondo às técnicas tradicionais
de ensino. Entretanto há uma preocupação sobre
como utilizar tal ferramenta vez que a maioria dos
professores não dispõe de formação nessa área.
Aqui destacamos a importância de nossa formação
de professores no intuito de trazer formas de se
levar e discutir televisão em sala de aula, numa
proposta complementar ao ensino dos conteúdos
do currículo escolar.
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Salientamos aqui a necessidade da formação de

professores no sentido de usar a televisão como
ferramenta pedagógica, pois percebemos sua clara
importância e relevância como um meio que
promove e dissemina hábito, influencia decisões,
desenha padrões sociais e de relações, e que seu
consumo mecânico e indiscriminado deve ser alvo
de reflexão nas escolas, e que a mesma deve
promover e encorajar uma visão crítica do
conteúdo televisivo, visando a emancipação e
conscientização dos educandos.

"Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem
ela tampouco a sociedade muda."
Paulo Freire - Pedagogia da Indignação
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CAPÍTULO 5
Introdução

O

Capítulo 5 tem o intuito de trazer
esclarecimentos sobre alguns conceitos
essenciais para compreensão dos
subcapítulos seguintes. Assim solicitamos que
assistam a videoaula abaixo que explica sobre
“Categorias, Gêneros e Formatos da Televisão
Brasileira”, de autoria de Fernanda Torquato.
Nosso intuito é introduzir de forma sucinta os
conceitos acima mencionados a fim de iniciarmos
com mais aprofundamento o gênero “novela”, que
trataremos a seguir, bem como os gêneros
telejornal e publicidade/merchandising dos
próximos subcapítulos.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Vídeo Categorias, Gêneros e Formatos da Televisão
Brasileira.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
É importante questionar a televisão e buscar
conteúdos que gerem reflexão crítica, promovendo
a conscientização dos educandos e que
consequentemente possam agregar no processo
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de formação dos educandos.
Oportuno frisar que se faz importante colocar a
televisão como fruto do capitalismo, e que como
tal tem relevante caráter econômico, num sistema
que retroalimenta financeiramente essa mídia,
principalmente por meio da publicidade, que por
sua vez é a força motriz dessa televisão. Assim o
fator apelativo da televisão ao consumo é enorme,
o que sugere um impacto ao consumo frívolo e
muitas vezes desnecessário por parte do seu
público.

"A leitura do mundo precede a leitura da palavra."
Paulo Freire - A Importância do Ato de Ler
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CAPÍTULO 5
*Entretenimento - As Novelas

N

este subcapítulo abordaremos as novelas e
trouxemos um texto adaptado - As Novelas
- de dois outros textos, a saber, um de
Pedrinho Guareschi e Osvaldo Biz e outro de
Douglas Kellner, para assim propor uma reflexão
do potencial educativo desse gênero televisivo e a
importância das escolas no processo de mediação
de conteúdo.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto As Novelas

Corroborando com o texto anterior trouxemos um
vídeo intitulado “O fenômeno das novelas no país”
da TV Brasil, onde mostramos um pouco mais da
história das novelas bem como a proximidade
delas com os hábitos brasileiros.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Vídeo O fenômeno das novelas no país.
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Em seguida sugerimos o texto extra, “Novelas e
Fertilidade: Evidências do Brasil”, adaptado do
original “Soap Operas and Fertility: Evidence from
Brazil”, publicado pelo BID – Banco Interamericano
de Desenvolvimento –, que explora os possíveis
efeitos das novelas na propagação da ideia de
menor fertilidade.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto
extra.

reflexão
Tente recordar alguns temas sociais abordados
pelas novelas e reflita sobre seus impactos na
formação do sujeito/educando e possíveis
caminhos para a discussão dos mesmos em sala
de aula.
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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Dentro do tema proposto para o presente capítulo
pudemos compreender que as novelas não devem
servir apenas como uma referência para contar um
fato histórico, pelo contrário, elas não têm a
obrigação de contar uma história fechada
semelhante a um conto de fadas que no final
sempre exaltam aqueles que praticam atitudes

socialmente incentivadas e punem os que praticam
atitudes reprováveis à vida em sociedade.
É de suma importância interpretar os temas
trazidos e refletir sobre eles, tentando evitar o
consumo gratuito, mecânico e unilateral das
novelas.
Em sala de aula é possível tratar de temas como a
representatividade do negro que é exposta nas
novelas, mesmo que tal representatividade não
seja aquela realmente almejada por essa
comunidade. Outros temas possíveis de serem
debatidos são a homossexualidade, que vem
avançando a passos lentos nas tramas, a questão
da cultura de periferia, a violência contra a mulher,
que em tempos de pandemia atingiu altos índices
por conta do isolamento social imposto.
Outro tema de relevância social que pode render
reflexões são os padrões de beleza promovido
pelas novelas que podem se desdobrar em debates
de como quebrar esse estereótipo, quais são as
suas intencionalidades e quais interesses
econômicos envolvem tal questão.
A deste capítulo foi demonstrar a relevância das
novelas enquanto conteúdo televisivo que promove
a disseminação de temas pouco abordados em
sala de aula e que fazem parte do cotidiano dos
alunos. Tais conteúdos não devem ser tratados
como neutros e sem intencionalidades. Instigar a
crítica por parte dos alunos é uma excelente
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ferramenta de compartilhamento de
conhecimento, seja ele de cunho histórico ou
social.

"Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as
possibilidades para a sua própria produção ou a sua
construção."
Paulo Freire - Pedagogia da Autonomia
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CAPÍTULO 5
*Informação - Os Telejornais

T

O Capítulo 6 é iniciado com o texto “Os
Telejornais” adaptado de dois outros textos, a
saber, um de Pedrinho Guareschi e Osvaldo
Biz e outro de Marcos Napolitano, que versam
sobre o gênero telejornal, e traz o debate de como
a escola, formadora de cidadãos, pode refletir
sobre como as informações jornalísticas propiciam
o questionamento da realidade e não apenas para
demonstrar fatos ligados a ela.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto Os Telejornais.

Apoiando o texto anterior trouxemos um vídeo
intitulado “A importância do jornalismo na era da
Fake News”, do programa “Papo de Segunda”, do
canal a cabo GNT, que mostra um debate sobre a
importância do equilíbrio da imprensa no meio de
tantas falsas notícias.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Vídeo A importância do jornalismo na era da Fake
News.
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Para complementar o tema do capítulo trouxemos
um texto extra, “O telejornalismo e sua função
pedagógica”, adaptado da tese intitulada
“Educação e telejornalismo: Jornal Hoje e as
Notícias sobre qualificação para o trabalho” de
Isabela Ruberti, que nos traz a reflexão urgente da
necessidade de se formar cidadãos interpeladores
autônomos, capazes de resistir às influências,
avaliá-las, rejeitá-las ou integrá-las ao seu
repertório de forma consciente.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto
extra.

reflexão
Como as informações irrelevantes e
sensacionalistas veiculadas pela televisão podem
impactar na formação do sujeito/educando?
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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A busca por audiência nos telejornais faz com que
as notícias que pouco agregam na formação dos
educandos sejam expostas aos montes na
televisão, corroborando para a alienação de quem
os assiste, e mais, acaba tornando a sociedade
cada vez menos respeitosa e empática devido a

exposição daquilo que não acrescenta em nada na
formação do sujeito.
Outro ponto evidente é que os noticiosos
correspondem, em grande parte, às expectativas
de mercado, que por sua vez atrela a educação
somente ao desenvolvimento econômico. Nesse
sentido citamos a Reforma do Ensino Médio de
2017, tratada a exaustão pelos telejornais, onde
muitas instituições públicas de ensino ofertariam
cursos profissionalizantes, isentando os alunos da
carga horária total de algumas disciplinas
importantes ligadas às Ciências Humanas,
reforçando o caráter econômico citado
anteriormente.
Essa problemática reforça o favorecimento da
formação de mão de obra barata, de rápida
absorção pelo mercado de trabalho, o que acaba
por impactar negativamente o ingresso dessas
pessoas às graduações universitárias. O acesso ao
Ensino Superior não mudou e continua exigindo
uma formação integral do indivíduo, o que foi
flexibilizado com a Reforma do Ensino Médio.

"Ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si
mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo
mundo."
Paulo Freire - Pedagogia do Oprimido
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CAPÍTULO 5
*Publicidade - O Merchandising

C

omeçamos o Capítulo 7 com o texto “A
Publicidade/Merchandising” adaptado de
dois outros textos, a saber, um de Pedrinho
Guareschi e Osvaldo Biz e outro de Douglas
Kellner, que propôs um exercício de identificação e
posicionamento contra as ideologias embutidas
nas propagandas veiculadas na televisão, onde a
escola é chamada a reconhecer o papel da mídia
na formação de seus educandos.
Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto Publicidade/Merchandising.

Corroborando com o texto anterior trouxemos o
vídeo “A mídia brasileira e a mulher”, um
documentário produzido pelo canal do Youtube “A
Voz Popular”, que trouxe uma reflexão sobre a
padronização de beleza dos corpos femininos, os
quais são amplamente expostos
na publicidade televisiva.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Vídeo A mídia brasileira e a mulher.
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Para auxiliar o tema do capítulo trouxemos
também um texto extra, “A ‘publicização’ do
consumo: um estudo das ações publicitárias
inseridas nas telenovelas da Rede Globo por faixas
de horário”, de Raquel Marques Carriço Ferreira e
Dhione Oliveira Santana, que trouxe o debate de
como a novela privilegia ações publicitárias nas
suas tramas diárias, o qual sugere um consumo ou
uso real dos produtos e serviços consumidos pelos
personagens.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto
extra.

reflexão
Como a publicidade pode impactar na formação
do sujeito/educando se levarmos em
consideração as intencionalidades contidas
nela?
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
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A publicidade se utiliza de várias ferramentas para
atingir seus objetivos. Todavia pudemos observar
que muitas das propagandas veiculadas pela
televisão promovem a hipersensualização do corpo
feminino atrelado ao consumo de álcool,

combinação muito conhecida e explorada à
exaustão nas campanhas de marcas de cerveja.
Esse tipo de publicidade exerce atração entre o
público jovem pois atrela o consumo de álcool ao
sucesso, beleza e poder, e que essa linha de
convencimento pode sugerir outros males na
sociedade, como o incentivo ao uso de drogas
ilícitas.
Todavia a publicidade não vive apenas de apelos
como citado anteriormente. Uma marca de
produtos para o cabelo trouxe a importância das
mulheres se assumirem sua própria beleza, numa
busca da quebra do padrão socialmente imposto.
Relevante citar que tal marca demonstra a
importância da valorização da identidade da
mulher negra. Tal tema pode trazer bons frutos, se
levarmos em consideração que maioria da
população brasileira é negra, e que isso se reflete
no ambiente escolar público, onde muitas meninas
pretas são aprisionadas pelo padrão de beleza
imposto pela mídia.
Emergente aí a compreensão e o debate dessa
padronagem imposta no sentido da busca de si,
pelo seu lugar no mundo e na sociedade, no
exercício e na luta pelos seus direitos.

"Não é na resignação, mas na rebeldia em face das
injustiças que nos afirmaremos."
Paulo Freire - Pedagogia da Autonomia
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CAPÍTULO 6
Elaboração e Aplicação
de Projeto em Sala de Aula

N

o última capítulo do nosso e-book, após
passar por todo o percurso sugerido,
proposto aos professores leitores o
planejamento e a produção de um projeto final
que use a televisão como ferramenta motivadora
de discussão em sala de aula.
Para tanto sugerimos a leitura do texto intitulado
“A Televisão na Sala e Aula”, de Kelly Cristini
Granzotto, que propõe o estudo da televisão em
sala de aula, que contribui para a formação de um
sujeito crítico e consciente da linguagem da TV,
bem como sugere forma de trabalhar com a
televisão em sala de aula.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Texto -A
Televisão na Sala e Aula

Para complementar o conteúdo acima trouxemos
um material extra de apoio com sugestões de
roteiro de atividades a serem desenvolvidas em
sala de aula, usando a televisão como ponto de
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partida, de Marcos Napolitano. Os dois materiais
foram indicados para servirem de ponto de partida
para a confecção do projeto final que possa ser
aplicado em sala de aula.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Material
extra - sugestões de roteiro de atividades.

Disponibilizamos um “Modelo de Projeto Final”,
bem como “Modelo Projeto Final editável” para
servir de apoio para que os professores possam
produzir o seu próprio projeto final.

Acesse o conteúdo através do QR Code. Modelo
de Projeto Final.
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Acesse o conteúdo através do QR Code. Modelo
de Projeto Final editável.

mãos à obra
Lembre-se que tudo que vimos até aqui
contribuirá para que você pense em algo e
quem sabe, no futuro, o implemente em sala de
aula! Mãos à obra!
Segue abaixo o passo a passo para produção do
seu “Projeto Final”:
1. Use o “Modelo Projeto Final” como ponto de
partida para produzir o seu próprio projeto;
2. Em seguida faça o download do arquivo
“Modelo Projeto Final Editável” e produza o seu
próprio “Projeto Final”. O referido modelo está
com extensão *.doc para que vocês possam
abri-lo em qualquer editor de texto (Open Office
ou Microsoft Word). Assim você poderá
manipulá-lo e inserir suas ideias. Fique livre para
adicionar as informações que achar necessárias
para que seu trabalho final fique claro e rico.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer do nosso e-book pudemos vislumbrar
o impacto da televisão e como ela modifica o
universo das pessoas, sejam professores ou alunos.
Paulo Freire (FREIRE E GUIMARÃES, 2013) não era
contra a tecnologia, pelo contrário, ele fazia
questão de frisar que ela é um produto advindo do
homem, da criatividade humana, por
consequência é passível de análise e crítica.
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Nossa intenção é que a partir das leituras e
reflexões propostas os professores leitores possam
ampliar seus repertórios e que os temas abordados
a partir da televisão possam auxiliar na leitura da
realidade. Pudemos trazer ponderações acerca dos
conteúdos televisivos, tanto dos seus benefícios
quanto dos malefícios, desvelando informações
antes implícitas.
A televisão é volátil e contínua. Temas diversos
podem surgir reverberando em influências e
hábitos. A partir dos debates pudemos refletir
sobre trabalho, relações pessoais, relações de
consumo, produção de bens, de como somos ou
não representados, lutas sociais, religião, política,
natureza, tradições culturais, relações de poder, e
todos os outros marcadores que estão ligados às
relações sociais. Esses valores, símbolos e ideias
podem conduzir debates em sala de aula
proporcionando uma melhor compreensão do
mundo, ou seja, uma tomada de consciência dos
atores envolvidos. Por consequência buscamos
também a prática de uma ação educativa coletiva
e funcional por intermédio do conteúdos
televisivos, objetivando a libertação através da
educação.
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"A teoria sem a prática vira ‘verbalismo', assim como a
prática sem teoria, vira ativismo. No entanto, quando se
une a prática com a teoria tem-se a práxis, a ação
criadora e modificadora da realidade."
Paulo Freire - Pedagogia da Autonomia
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Paulo Freire reconhece que os meios de
comunicação impressionam os indivíduos de
todas as origens sociais ou de classe. Eles
deixam transparecer as influências que
recebem e também organizam de forma
independente sua maneira de ver aquela
enorme variedade de informações e conteúdos,
ou seja, elaboram sua visão de mundo a partir
daquilo que recebem desses meios. Assistindo a
novelas, por exemplo, pode-se aprender muito
criticando os temas que ali são retratados, os
comportamentos, os hábitos, etc. Analisando a
publicidade de modo geral é possível perceber,
o corte de classe, o corte de sexo, o corte de
raça, e às vezes os três juntos. Ele deixa claro
que não podemos nos entregar docilmente aos
conteúdos expostos pela televisão.

Texto adaptado da obra Educar com a mídia: novos
diálogos sobre educação*, de Paulo Freire e
Paulo Guimarães.
*A obra acima foi elaborado por Paulo Freire e Sérgio
Guimarães em forma de diálogo.

