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Resumo 

O propósito deste artigo é relatar uma experiência na oficina “A Utilização da TV na 

Escola”, realizada neste evento cujo objetivo maior era o de aproximar os professores da 

Rede Pública do Estado do Paraná e o programa da TV Escola, e assim, possibilitar novas 

criações acerca da utilização dos recursos tecnológicos: televisão e vídeo-cassete em sala de 

aula. 

A partir do desafio de criar uma aula com materiais pedagógicos e uma fita VHS, 

num grupo em que os integrantes acabaram de se conhecer, os professores quebraram 

alguns paradigmas e, vencendo suas próprias resistências, desenvolveram trabalhos de 

qualidade com respeito à criatividade de cada um, de  modo a permitir-se ousar, 

transformar, alterar, sensibilizar e movimentar o evento. 

Com balas, papéis coloridos, caixas de formatos diferentes, revistas, tesouras, 

discussões, sorrisos, lágrimas e depoimentos, os professores do Paraná aceitaram o desafio 

e recriaram a TV Escola, abrindo portas para o caminho de uma bem vinda melhor 

qualidade  à educação de nosso país.  
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Programa TV Escola. 

 

 

Abstract 

This article has the purpose to relate an experience in the workshop “The use of TV 

in School”, that approached teachers of the public schools net of Paraná state in Brazil and 

the program TV Escola, making possible new creations about the use of technological 

resources as  TV and VCR in classroom.  
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The challenge to create a lesson with pedagogical materials as a VHS film in a group, 

teachers had broken same paradigms and passed through their own resistances and 

developed works of quality showing respect to the creativity of each one in order to allow 

themselves to dare, to transform, to modify, to sensitize and to put into motion  the event. 

With candies, colored papers, boxes of different formats, magazines, scissors, 

debates, smiles, tears and statements the teachers of Paraná’s state had accepted the 

challenge rebuild the TV Escola, opening the doors for a welcome way of quality for 

education in our country. 
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1. Introdução  

 As inovações tecnológicas 

provocam mudanças no cotidiano escolar. 

Porém, a rapidez da demanda tecnológica 

nem sempre corresponde à capacitação 

dos professores, o que  muitas vezes 

resulta na utilização inadequada ou na 

falta de uso dos recursos tecnológicos 

disponíveis 

Diante da crescente expansão 

tecnológica e visando a melhoria da 

qualidade de ensino, participamos como 

profissional responsável pela oficina “A 

utilização da TV na escola”, no evento do 

CETEpar (Centro de Excelência em 

Tecnologia do Paraná), Tecnologia 

educacional: uma janela para o futuro, 

durante o qual  aproximadamente 400 

professores, oriundos das várias cidades 

do Estados do Paraná, estiveram em 

contato com diferentes tecnologias e 

possibilidades de utilizá-las em suas 

práxis pedagógicas, no período de 4 a 8 

de dezembro de 2000. 

A TV Escola é um programa da 

Secretaria da Educação a Distância, do 

Ministério da Educação, e consiste num 

canal de televisão transmissor de 

programação, por antena parabólica, às 

escolas de Ensino Fundamental e Médio. 

O kit necessário  à captação, utilização do 

canal, composto por antena parabólica, 

televisor, videocassete e 10 fitas VHS 

para iniciar as gravações, é distribuído 

gratuitamente às escolas públicas 

brasileiras com mais de 100 alunos. 



Inaugurada em 1996, coloca no 

ar diariamente 14 horas de programação, 

das quais 4 horas são de programação 

inédita. Pela grande variedade de títulos, 

oferece uma opção com qualidade técnica 

e pedagógica para melhorar  a educação 

em nosso país. Sua principal proposta é 

que os programas transmitidos sejam 

gravados em fitas de videocassete para 

posterior utilização por parte do professor 

em sala de aula ou para sua capacitação e 

atualização profissional.  

Além dos programas, a TV 

Escola também conta com materiais 

impressos de excelente qualidade que são 

enviados às  instituições filiadas, como a 

Revista da TV Escola, os Cadernos TV 

Escola e os livros da Série de Estudos de 

Educação a Distância.  

 

2. Metodologia 

A oficina foi  desenvolvida para 

oito grupos diferentes de professores, 

num total de 40 horas de trabalho. Para 

cada equipe de 30 cursistas, dispusemos 

de três horas durante a tarde e duas horas 

durante a manhã seguinte. Essa divisão, 

caracterizando duas etapas de trabalho, 

facilitou para que os cursistas refletissem 

sobre os assuntos desenvolvidos e 

voltassem com opiniões mais seguras.  

O início da primeira etapa foi 

destinado à integração do grupo. Assim 

quando os professores chegavam ao 

miniauditório, eram recebidos com balas 

envoltas em papel colorido. Seus olhares 

surpresos foram difíceis de disfarçar. 

Com todos acomodados, pedimos que se 

agrupassem de acordo com a cor do papel 

da bala. Novamente desequilíbrio e 

movimento na sala indicavam que os 

grupos de trabalho começavam a se 

formar.  

Quando já estavam em equipes, 

destinados alguns segundos para uma 

apresentação dos integrantes e o que se 

viu foi uma fala constrangida e tímida.  

Não interferimos no clima tenso. Após 

esse momento, cada equipe recebeu uma 

pergunta relacionada a informações gerais 

sobre TV Escola, que deveria ser 

respondida pelo grupo e, enfim,  houve o 

verdadeiro entrosamento dos 

componentes. Quando todos os grupos 

tinham elaborado a resposta, salientamos 

a reação deles acerca do que foi 

solicitado: quando se uniram em torno de 

uma idéia comum (responder à pergunta), 

começaram a agir como uma equipe e 

obtiveram  melhores resultados. Outra 

vez sorrisos e comentários positivos dos 

professores. Foi fácil ligar essa prática ao 



trabalho que estávamos propondo. Era 

assim que tinham de imaginar o trabalho 

com a TV Escola: diferente, criativo, 

ousado, mas, acima de tudo, um trabalho 

em equipe.  

Aos poucos as resistências 

foram sendo quebradas. Os grupos 

comentavam as surpresas que estavam 

encontrando na oficina. Agora mais à 

vontade, cada equipe recebeu uma caixa 

(eram quatro caixas de diferentes 

tamanhos, formas e cores, que 

representavam tipos diferentes de 

escolas). No interior delas, além da 

resposta à pergunta destinada ao grupo, 

estavam tesouras, folhas de jornal, papel, 

canetinhas coloridas, tubos e cola, 

revistas e uma fita de vídeo com um 

programa da TV Escola. Com  exceção da 

fita, os outros materiais eram iguais em 

todas as caixas e essa escolha não foi 

aleatória uma vez que todos os materiais 

disponibilizados poderiam ser 

encontrados facilmente nas escolas da 

rede pública, onde trabalhavam. 

De posse de sua caixa, cada 

equipe dispôs de 60 minutos para montar 

uma aula, utilizando a fita da TV Escola 

obrigatoriamente e os materiais da caixa 

que julgassem mais adequados. Ao final 

desse tempo, apresentariam sua aula para 

o grupo. O desafio agora estava em usar a 

criatividade e elaborar uma aula diferente. 

Percebemos sérias dificuldades 

das equipes em criar uma aula. 

Identificamos que o problema principal 

era que só conseguiam ver o vídeo sob a 

ótica da área de conhecimento em que 

atuavam. Pediam que mudássemos as 

fitas, sem perceber que a verdadeira 

mudança teria que ser operada neles 

próprios.  

Após alguns outros minutos de 

desequilíbrio, os grupos encontravam, 

através de nossas intervenções, modos de 

dar formas às suas idéias e, naturalmente, 

chegaram à quebra de seus paradigmas. 

Foram surgindo aulas que destacaram 

releituras de obras de arte, outros olhares 

para o texto literário, dramatizações do 

ciclo da vida, paródias, teatro e 

brinquedos cantados, tudo partindo do 

vídeo da TV Escola. Professores, antes 

receosos no uso do vídeo, descobriram 

nele possibilidades de inovação 

pedagógica.  

Essa descoberta permeou as 

mais de 200 avaliações recebidas, uma 

em especial destacada aqui. “Nunca 

imaginei que iria dar uma aula de 

Educação Física utilizando um vídeo. 

Agora, consigo perceber que os vídeos 



podem ser de qualquer disciplina, basta 

que olhemos para eles com olhos mais 

atentos”. 

Nossos olhos atentos percebiam 

que, ao final da segunda etapa, depois de 

terem assistido a várias aulas, muitos 

professores anotavam as estratégicas 

usadas para reproduzirem em suas aulas. 

Alguns com mais de 30 anos  de prática, 

conversaram conosco a respeito do medo 

que sentiam de a tecnologia tomar-lhes o 

lugar. Foram muitos sorrisos e algumas 

lágrimas de quem estava numa etapa de 

crescimento e precisava deixar para trás 

muitos medos e inseguranças.  

 

3. Conclusão 

 As respostas levantadas pela oficina 

aqui descrita apontam para um único 

caminho para que as tecnologias possam 

fazer parte da realidade educacional em 

trabalhos eficazes: capacitação de 

professores. Reafirmaram  a idéia de que, 

para uma tecnologia mostrar-se eficaz na 

escola, é preciso um professor eficaz. Por 

vezes, o professor precisa ser resgatado 

de seu esconderijo entre o receio do novo 

e  o medo de ousar. Podemos afirmar com 

orgulho que, nesta oficina, resgatamos 

muitos, mas sabemos que este é apenas o 

primeiro  passo em direção  à legitimação 

do Projeto da TV Escola no Estado do 

Paraná, sabemos que muito temos a 

pesquisar sobre formas de integrar cada 

vez mais a TV Escola e os profissionais 

da educação.  

 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

CANÇADO, Marília Batista. Escola 

Hoje. Cadernos da TV Escola, Ministério 

da Educação e do Desporto Secretaria da 

Educação à Distância, 1994. 

 

FERRÉS, Joan.  Televisão e Educação. 

Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

 

FERRÉS, Joan.  Vídeo e Educação.  

Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 

 

LAZAR, Judith. Mídia e Aprendizagem. 

In: Meditamente! Televisão, cultura e 

educação. Série de Estudos Educação à 

Distância, Ministério da Educação 

Secretaria da Educação à Distância, 

Brasília, 1998. 

 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Desafios 

culturais da comunicação à educação. In: 



Comunicação & Educação. Ano VI, n. 

18, maio/setembro, 2000. 

MARTÍN-BARBERO, Jesús. Novos 

regimes de visualidade e 

descentralizações culturais. In: 

Meditamente! Televisão, cultura e 

educação. Série de Estudos Educação à 

Distância, Ministério da Educação 

Secretaria da Educação à Distância, 

Brasília, 1998. 

 

MORAN, José Manuel. O uso do vídeo 

em sala de aula. Artigo publicado na 

revista Propaganda, maio de 1995. 

 

ROIG, HEBE.  Uma análise 

comunicacional da televisão na escola. 

In:  LITWIN, Edith (org) Tecnologia  

educacional:  política,  histórias  e  

propostas.  Porto Alegre: Artes Médicas, 

1997. 

 

SADEK, José Roberto Neffa. A TV 

Escola do Brasil. In: 2 anos da TV 

Escola, Série de Estudos Educação à 

Distância, Ministério da Educação 

Secretaria da Educação à Distância, 

Brasília, 1998. 

 


