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RESUMO 

 

Este estudo trata da problemática que envolve a utilização da linguagem audiovisual na 

educação básica brasileira e visa analisar, a partir de um viés educomunicativo e sob a 

ótica da mediação tecnológica, a aplicação e utilização dos vídeos e filmes na sala de 

aula. Assim, apresentaram-se nesse trabalho, alguns preceitos norteadores de tal 

processo, confrontando esses preceitos a uma práxis específica analisada a partir da 

ótica docente e discente, dentro de um contexto educacional multimídia permeado pela 

perspectiva do hiperlink. Os resultados obtidos demonstraram os anseios de docentes 

que visam se valer de tais inovações midiáticas, carecendo não de prescrições pontuais e 

disponibilizações herméticas, mas de esclarecimento basilar para uma prática segura. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mídia televisiva; Linguagem audiovisual; Mediação 

tecnológica. 

 

 

 

                                                 
1 Trabalho apresentado no DT 5 – Rádio, TV e Internet do XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região 

Sudeste, realizado de 19 a 21 de junho de 2015. 

 
2Professora na rede particular e pública de Uberlândia, Mestranda no Curso de Tecnologias, Comunicação e 

Educação da FACED/UFU, Pós-graduada em Linguística Aplicada ao Ensino de Língua Estrangeira e novas 

tecnologias pela UFU e em Educação Infantil pela Unimontes, e-mail: daniellefrancine.freire@gmail.com 

 
3 Professora Pesquisadora do CEaD/UFU, Mestranda no Curso de Tecnologia, Comunicação e Educação da FACED-

UFU, Pós-graduada em Marketing e Graduada em Administração pela UNITRI, email: mara.ead.ufu@gmail.com 

 
4 Professor da Faculdade Pitágoras e Mestrando do Curso Tecnologias, Comunicação e Educação da FACED/UFU, 

email: mariocesarpintaudi@terra.com.br 

 
5
 Professor da Rede Privada de ensino de Uberlândia-MG e tradutor/intérprete em Língua Espanhola. Licenciado em 

Letras Português/Inglês pela UFU e Especialista em Língua e Literatura Espanhola e Hispano-americana pela mesma 

instituição, atualmente cursa o programa de Mestrado Profissional em Tecnologias, Comunicação e Educação da 
FACED/UFU, email: rh.araujo@gmail.com 

 
6
 Coordenadora Multidisciplinar e Professora de Arte na rede estadual e Superior, UNIARAXÁ. Tutora a distância no 

curso de Libras, UFU. Mestranda em Tecnologia, Comunicação e Educação, na FACED-UFU, Pós-graduada em 

Tecnologias de Informação e Comunicação pela UFJF, e em Ensino de Artes Plásticas pela UFU e Graduada em 

Artes Plásticas pela UFU, email: valeriap.aax@terra.com.br 

 
7
 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Mestrado Profissional em Tecnologias, Comunicação e Educação 

da FACED-UFU, email: diva@faced.ufu.br 

 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XX Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sudeste – Uberlândia - MG – 19 a 21/06/2015 

 2 

1 INTRODUÇÃO 

 

Conforme Moran (2000) explicita, no contexto educacional contemporâneo, um novo 

modelo de aprendizagem desponta. O estudante, outrora acostumado a uma 

aprendizagem linear e determinada pelos livros, passa, envolto a um novo momento 

social e tecnológico, a construir seu conhecimento a partir de um modelo multimídico, 

no qual assume papel primordial enquanto sujeito ativo no processo de ensino, que 

agora é permeado pelas esferas emocional e sensorial.  

Ao longo desse processo, que envolve o desenvolvimento das TIC (Tecnologias de 

Informação e Comunicação), uma série de mudanças sociais se encontram imbricadas. 

Do desenvolvimento da imprensa tipográfica, ao surgimento e crescimento do cinema e 

televisão, ao rompimento da galáxia de Guttemberg, e o despontar da Internet e suas 

ferramentas – uma ruptura, uma Revolução Tecnológica da Informação, comparada à 

Revolução Industrial do século XVIII.  Assim, esse novo modelo de mídia e de 

globalização, que culmina em novas práticas educacionais, produz, como informa 

Castells (1999) na obra Sociedade em rede, altera as configurações de todas as esferas 

sociais. Nessa sociedade em rede, “todos os sujeitos estão de uma forma ou de outra 

ligados à rede, sejam diretamente conectados à Internet, ou na periferia de um ponto de 

conexão, sofrendo influências da emergência das informações geradas na rede” 

(Ruschel et al. 2009).  

Marcantes em todo esse processo, a TV e o cinema mostram-se como precursores da 

experiência interativo-imagética que conduz o mencionado paradigma multimídico do 

aprendizado, que hoje se completa através da presença da internet e mídias sociais. 

Presente em cerca de noventa por cento dos lares brasileiros, superando a presença de 

outros eletrodomésticos básicos, o aparelho de televisão reina nas famílias brasileiras, 

abarcando desde a população infantil à adulta em suas mais variadas programações. 

Detentora de consideráveis produções de porte internacional, tal ramo brasileiro, que 

versa de 1950, oriundo do canal Rede Tupi, lidera a vanguarda mundial de produção em 

diversos aspectos, como a dramaturgia. Ademais, através do estudo “International 

Perceptions of TV Quality”, levado a cabo através do Instituto Popolus, sob demanda da 

rede BBC, se demonstra, a grande aprovação das produções nacionais, vislumbrando, 

inclusive, um canal público (Rede Cultura), avaliado entre as melhores programações 

mundiais disponíveis. 
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Assim, como parte de um novo paradigma informacional da sociedade, e como 

integrante do processo de desenvolvimento das TIC, a linguagem audiovisual atende 

diretamente aos novos pressupostos sociais contemporâneos, constituído de indivíduos 

frutos de uma experimentação líquida e dinâmica, conforme elucida Bauman (2000), em 

sua obra Modernidade Líquida. Face a essa nova instituição de indivíduos, as 

mensagens dos meios audiovisuais não exigem grande esforço e envolvimento do 

receptor, conforme elucida Moran (1995). O autor arrola ainda a crescente opção de 

escolhas e possibilidade de interação, facilitando a relação do espectador com os meios. 

Nesse sentido, o autor expõe em seu artigo “O vídeo na sala de aula”, publicado na 

revista “Educação e Comunicação”, que a linguagem audiovisual da TV e vídeo, parte 

integrante dos processos multimidiáticos de aprendizagem responde “à sensibilidade 

dos jovens e da grande maioria da população adulta”, pelo fato de serem dinâmicas e 

dirigirem-se primeiramente à afetividade que à razão. O discente, enquanto ser 

participante do processo de aprendizagem, “lê o que precisa visualizar, precisa ver para 

compreender. Toda sua fala é mais sensorial-visual do que racional e abstrata. Lê, 

vendo”. Moran arrola ainda que tal linguagem audiovisual “desenvolve múltiplas 

atitudes perspectivas: solicita constantemente a imaginação e reinveste a afetividade 

com o papel de mediação primordial do mundo”, ao passo que “a escrita desenvolve 

mais o rigor, a organização a abstração e a análise lógica”. 

Concomitante a isso, o cinema mundial tem ganhado produções cada vez mais 

globalizadas e com maior acesso por parte da população. O desenvolvimento da Internet 

e das redes sociais, como os serviços de streaming, tem massificado o acesso às 

produções audiovisuais, levando a uma onipresença de tais mídias, que atingem 

principalmente os jovens. No Brasil, conforme o Departamento Cultural do Ministério 

das relações exteriores expõe em seu site oficial, vislumbra-se um grande crescimento 

do cinema nacional, que, “se reergue gradualmente”, através da criação de “de novos 

mecanismos financiamento da produção por meio de renúncia fiscal”, bem como “com 

o surgimento de novas instâncias governamentais de apoio ao cinema”, as quais 

auxiliam a reestruturar a produção local e proporcionam “instrumentos para que 

realizadores possam competir, mesmo de modo desigual, com as produções milionárias 

das majors norte-americanas”. Além disso, a instituição no ano de 2014, de um aparato 

jurídico nacional que determina a exibição de filmes nacionais nas escolas (Lei 13.006), 

que visa integrar tais produções como componente curricular integrado à proposta 
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pedagógica da escola, fomentando a integração pedagógica entre a escola e a “sétima 

arte” nacional. 

Destarte, levando em consideração todos os aspectos supracitados, o presente trabalho 

visa analisar, a partir de um viés educomunicativo, e sob a ótica da mediação 

tecnológica, a aplicação e utilização dos vídeos/filmes no âmbito da educação básica 

brasileira. Tal mediação tecnológica, “compreende os procedimentos e as reflexões em 

torno da presença e dos múltiplos usos das novas tecnologias da informação na 

educação”. Além disso, “propõe à comunidade educativa a utilização dos recursos 

tecnológicos a partir de uma perspectiva cidadã, o que implica na democratização do 

uso das tecnologias em torno de projetos solidários, como exercício de uma autêntica 

prática educacional”. Assim, visa-se nesse trabalho, verificar alguns preceitos 

norteadores de tal processo, confrontando preceitos a uma práxis específica analisada, a 

partir da ótica docente e discente, dentro de um contexto educacional multimídia 

permeado pela perspectiva do hiperlink.  

 

2. CONCEITOS BÁSICOS DE MEDIAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

Conforme se percebe a partir do contexto educativo e social pós-moderno citado 

anteriormente, a presença e o avanço das TIC se mostra hegemônica, inquestionável e 

crescente nas práxis pedagógica. Esses fatores despontam ainda mais dado à 

popularização dos dispositivos tecnológicos, que, conforme o informe da UNESCO 

(2014), intitulado “O Futuro da aprendizagem móvel: implicações para planejadores e 

gestores de políticas”, se tornam cada vez mais baratos e funcionais, incrementando 

“também o seu potencial de apoiar o aprendizado de modos inusitados”. 

Assim, sob uma perspectiva educomunicativa, o conceito de mediação tecnológica 

mostra-se basilar para o estabelecimento de um processo didático efetivamente 

construtivo e significativo ante o quadro exposto. Tal conceito, de acordo os 

pressupostos teóricos citados no marco teórico da Rede Salesianas de Escolas, “propõe 

à comunidade educativa a utilização de recursos tecnológicos a partir de uma 

perspectiva cidadã, o que implica a democratização do uso das tecnologias em torno de 

projetos solidários, como exercício de uma autentica prática comunicacional”. Ao citar 

o investigador Alfonso Guitiérrez, em sua obra Educación Multimedia y nuevas 

tecnologias, a obra salesiana a visão do autor, na qual a mediação tecnológica deve 

contribuir, a partir do uso das tecnologias predominantes na sociedade atual, para o 
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desenvolvimento de destrezas por parte do educando que o levem a comunicar-se 

(interpretando e produzindo mensagens) em diferentes linguagens e meios, bem como a 

desenvolver sua autonomia pessoal e o senso crítico.  

A referida obra Salesiana, menciona ainda o informe “The State of the Artand Beyond”, 

publicado pela UNESCO em 1992, o qual aborda a evolução da informática no meio 

educativo. Nessa obra, Bernard Levrat aponta alguns temas fundamentais de reflexão 

quanto ao uso das tecnologias em âmbito educativo, como a preocupação de toda a 

sociedade quanto à inovação tecnológica (empresas, indústrias e universidades), a 

necessidade do treinamento de professores e alunos (que devem chegar aliados à 

aquisição de equipamentos), desenvolvimento de estratégias de utilização das novas 

tecnologias que tenham como ponto de partida a realidade de quem as utiliza, e a 

imprescindível promoção de experiências-piloto. Ademais, o marco teórico mencionado 

afirma que o documento da UNESCO “reconhece que a presença das novas tecnologias 

pode causar novos problemas na relação educador/educando”. Levrat responde tal 

anseio asseverando que o imenso desenvolvimento da área referida e suas aplicações na 

sociedade “faz com que a educação não possa ignorá-las por mais tempo”. Além disso, 

aponta que “a informática traz consigo uma infinidade de possibilidades de solução para 

problemas que a educação enfrenta”. Ainda com referência ao informe “The State of the 

Artand Beyond”, Henri Dieuzeide, demonstra sua visão sobre o assunto, ressaltando, no 

desbordar dessa nova configuração educativa, a presença de instrumentos de 

apresentação audiovisual e microinformática, capazes de “promover o desenvolvimento 

de novas relações com as fontes do conhecimento, caracterizadas pela interatividade”. 

Desse modo, a partir das considerações aqui arroladas, verifica-se que o 

desenvolvimento das TIC, incitante do novo paradigma educativo e instigador de uma 

prática permeada pela mediação, vista, no caso, como mediação tecnológica, é assunto 

sumamente importante e lacunar, e que conforme já mencionado, carece de estudos e 

experimentações – sucesso esse que vislumbra-se lograr no presente trabalho. Nas 

palavras de Barbero (1996, p.11): 

a simples introdução dos meios e das tecnologias na escola pode ser a forma 

mais enganosa de ocultar seus problemas de fundo sob a égide da modernização 

tecnológica. O desafio é como inserir na escola um ecossistema comunicativo 

que contemple ao mesmo tempo: experiências culturais heterogêneas, o entorno 

das novas tecnologias da informação e da comunicação, além de configurar o 

espaço educacional como um lugar onde o processo de aprendizagem conserve 

seu encanto. (BARBERO, 1996, P. 11) 
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2.1 Mediação em Recursos Audiovisuais 
 

A partir do surgimento da fotografia e do cinema no século XIX e ao longo de todo o 

século XX, especialmente com a popularização das imagens televisivas, as diversas 

mídias audiovisuais estão cada vez mais presentes no cotidiano dos alunos. Desta forma, 

novas tecnologias surgem especialmente à digital com todas as suas possibilidades de 

criação e manipulação da imagem, e a Internet, como um importante meio de 

divulgação da imagem em movimento, exigindo da escola uma constante reflexão 

acerca das mídias e novas posturas frente às possibilidades do audiovisual como meio 

de aprendizagem. Todavia, saber utilizar corretamente o produto audiovisual como 

articulador pedagógico no contexto escolar ainda está, na maioria das vezes, uma prática 

cercada de receio, equívoco e desconhecimento. 

Pires (2010) aborda a ligação entre comunicação e educação sob o ponto de vista da 

experiência audiovisual nos espaços educativos, como um grande desafio para a escola, 

à medida que geram comportamentos diferentes do habitual. A cultura midiática não faz 

a divisão entre o sensível e o inteligível; a atividade reflexiva do entretenimento, assim 

sendo produz incômodo a ordenação das disciplinas clássicas apesar de produzir novas 

formas de linguagem. 

Os filmes/vídeos são considerados importantes recursos audiovisuais que por 

intermédio do enredo, da trama e dos personagens podem promover ricas experiências 

de aprendizagem que abordam várias linguagens: escrita, falada, musical e visual. Numa 

outra perspectiva, o ensino deve possibilitar ao aluno experiências e vivências 

significativas nos campos da apreciação, reflexão e emoção. Assim, é importante que o 

ensino aborde questões como análise crítica dos produtos audiovisuais numa perspectiva 

histórica e contemporânea, como também dos seus elementos formais decomposição da 

obra audiovisual.  

Um produto audiovisual pode ser utilizado de várias formas, segundo Moran (2000), 

para muitos alunos assistir um filme é sinônimo de diversão, e não é considerado uma 

aula. Isto aponta à necessidade do professor observar seu posicionamento diante dos 

alunos quando for utilizar um filme como recurso pedagógico. Utilizar o filme para 

auxiliar os alunos com planejamento pedagógico, sem perder a conexão com os 

objetivos da disciplina deve ser sempre considerado para a aplicação deste recurso, a 

fim de efetivar a aprendizagem. 
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Moran (2000) afirma ainda que a tecnologia por si só não garante a aprendizagem. É 

necessária a presença de um mediador que deverá conduzir os diálogos, debates e 

trabalhos, mantendo uma qualidade educacional no período anterior e posterior a 

exibição dos vídeos. 

A utilização do vídeo requer uma verificação dos aspectos técnicos (qualidade do 

material, duração, cor, som, imagem) e pedagógicos (aspectos mais importantes, cenas, 

adequação à faixa etária, linguagem, assunto, dentre outros. Formas inadequadas podem 

causar transtornos e descaracterizar seu uso, comprometendo o trabalho do professor. 

Explorar à produção audiovisual, pelo viés da elaboração de pequenos roteiros, do 

planejamento, de gravações, da análise da linguagem audiovisual, da edição/montagem 

do vídeo, significa muito mais do que uma simples produção; significa, principalmente, 

mostrar aos alunos, que eles são capazes e de que o aprendizado pode ser mais 

estimulante. A experiência de elaboração do vídeo em sala de aula é vista como 

mecanismos de extrema importância para a renovação do contexto escolar, seja como 

mecanismos de inclusão, de democratização, de ressignificação ou de transformação de 

saberes e papéis a serem desempenhados. A promoção de debates diversos induz ao 

aluno buscar informações (promovendo a leitura), possibilita a interdisciplinaridade e 

gera novas reflexões no contexto escolar e social. 

Assim, é necessário que os alunos aprendam a lidar com o discurso audiovisual, como 

uma maneira de se atualizarem frente à crescente demanda dos novos conceitos visuais, 

como o formato digital, a interação com a Internet, o entendimento da produção e 

realização fílmica ou televisiva. Pode-se afirmar que o crescimento verificado, na 

atualidade, dos produtos audiovisuais representa uma forma diferenciada dentro do 

ensino, que possibilitará ao aluno entender e se expressar em várias mídias e estabelecer 

uma conexão contemporânea com a sociedade. A educação para a expressão audiovisual 

se apresenta como uma rica e ampla possibilidade de desenvolvimento das 

potencialidades criativas dos jovens, contribuindo fortemente para seu posicionamento 

na sociedade atual. Através da inclusão audiovisual o jovem poderá encontrar sua forma 

de relacionamento com um mundo cada vez mais interativo. 

 

3. METODOLOGIA  

 

Considerando o objetivo deste estudo, utilizou-se como metodologia as pesquisas de 

natureza exploratórias. No dizer de Gil (2000, p.41) este tipo de pesquisa têm como 
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objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. 

Em relação aos procedimentos técnicos optou-se por pesquisa bibliográfica já que se 

utilizou de literatura que versa sobre o tema e de pesquisas em fontes diversas como 

revistas eletrônicas, sites governamentais, entre outros. 

Para melhor análise interpretação dos dados a pesquisa se configura como de 

abordagem quali-quantitativa, já que dispomos de dados numéricos e qualitativos. Os 

dados analisados foram obtidos mediante a tabulação das respostas registradas no 

questionário I respondido por professores e no questionário II respondido pelos alunos 

do ensino fundamental II, ambos de uma escola estadual do município de Uberlândia-

MG. Os questionários foram aplicados no período de 18à 25 de abril de 2015. 

Como a pesquisa foi realizada em diferentes públicos (professores e alunos) os 

instrumentos de avaliação se diferenciaram quanto aos meios de aplicação. O 

questionário I foi disponibilizado por e-mail através da ferramenta Google Docs para ser 

respondido por professores da 6º a 9º ano de uma escola pública de Uberlândia. 

Responderam ao questionário de um universo de 17 (dezessete), 09 (nove) professores 

da referida instituição, o que circunscreve o primeiro corpus de análise. 

O questionário II foi aplicado presencialmente na sala de aula por uma das autoras da 

pesquisa. Responderam ao questionário 174 alunos de um universo de 280 alunos do 

ensino fundamental, período matutino, de uma escola estadual da zona leste do 

município de Uberlândia, o qual circunscreve o segundo corpus de análise. 

Como ambos os questionários possuem questões abertas e fechadas, para análise dos 

dados procedeu-se a tabulação que nos permitiu agrupar as respostas de cada questão 

fechada, possibilitando a visualização da frequência de cada resposta, e agrupar as 

respostas às questões abertas em categoria, facilitando a análise das mesmas. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Tendo como base as deliberações advindas da LDB no §8º do Art. 26 da Lei 9.394/96 

que determina em seu texto que as escolas de educação básica terão que exibir no 

mínimo duas horas mensais de filmes de produção nacional, e da importância das 

práticas Educomunicativas, bem como da mediação tecnológica no ambiente escolar. 

Cabe apresentar os resultados obtidos quanto às percepções de professores e alunos em 

relação à utilização dos recursos audiovisuais na sala de aula. 
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Primeiramente apresentam-se os percentuais e resultados obtidos na pesquisa realizada 

com 09 (nove) professores de uma escola estadual do município de Uberlândia no 

período de 18 a 25 de abril de 2015, com vistas à obtenção de informações relativas à 

utilização de recursos audiovisuais como filmes e vídeos em sala de aula. 

Em seguida, descrevem-se a opinião de174 alunos em relação a tal pratica no seu 

cotidiano escolar com o intuito de verificar sob esta ótica se houve um maior 

envolvimento e melhoria no processo de ensino-aprendizagem com a utilização do 

audiovisual nas disciplinas. 

As respostas obtidas de 09 professores mediante a aplicação de questionário contendo 

11 questões (abertas e fechadas) que foram aplicadas por meio do recurso Google Docs 

possibilitou a tabulação, análise e mensuração dos dados que apresentamos a seguir. 

Nas primeiras questões buscou-se conhecer os professores, saber quais disciplinas 

ministram no ensino fundamental II e a quanto tempo trabalha como docente no ensino 

público. Os dados obtidos foram que 88% dos professores atuam em todos os anos do 

ensino fundamental II. Em relação ao tempo que trabalham na docência, pode-se 

perceber conforme demonstrado na tabela 1 que temos uma proporção igualitária de 

33,33% para as faixas 1, 2 e 4. 

Tabela 1 – Tempo dedicado a docência. 

Faixa 1 Faixa 2 Faixa 3 Faixa 4 

1 a 5 anos 06 a 10 anos 11 a 15 anos 16 a 20 

33,33% 33,33% 0,00% 33,33% 

Fonte: questionário 

Isso demonstra que há professores de gerações diferentes, em um mesmo contexto 

institucional, sendo este um aspecto positivo já que os mais novos podem contribuir 

com a questão da inserção do audiovisual e os mais antigos podem também 

compartilhar suas experiências pedagógicas adquiridas ao longo dos anos. 

Em relação às perguntas que visam investigar se os professores estão utilizando filmes e 

vídeos na prática pedagógica. De um universo de 9 (nove) professores que participaram 

da pesquisa, a maioria 89% informou que „às vezes‟ utiliza filmes ou vídeos e 11% 

informaram que utilizam „sempre‟. 

Quando questionados sobre como possuem o acesso o material (vídeos e filmes) para 

trabalhar na sala de aula. 88% informaram que buscam material na internet e 12% disse 

que a escola disponibiliza alguns vídeos. 
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Segue a narrativa de um respondente, onde demonstra a sua insatisfação com a forma de 

apropriação de filmes/vídeos e com os recursos tecnológicos da instituição: “O material 

é conseguido sempre por esforços próprios e com muita dificuldade. Falta extensão, 

adaptadores...” (PROFESSOR B) 

Em relação à questão que trata da Lei 9.394/96 Art. 26 §8º que determina o uso de 

filmes e vídeos nas de ensino básico, quando questionados 75% dos professores 

informaram que conhecem a Lei e teceram os seguintes comentários: 

Acho importante, pois amplia a visão do aluno sobre o conteúdo (professor A) 

É interessantíssimo dispor de diversas mídias para o ensino-aprendizado dos 

estudantes. E também familiarizar o aluno com a arte, o lúdico. E outras 

metodologias de ensino, através de outros autores. (professor B) 

Muito oportuna, mas pouca aplicada... a maioria dos professores coloca filmes 

para “se livrarem” de dar aulas. (professor C) 

Importante, mas o professor não pode se limitar a ele. (professor D) 

Acho que antes da lei, poderia haver uma formação de qualidade sobre isso aos 

professores. (professor E) 
 

Os outros 25% disseram não conhecer e não teceram nenhum comentário. 

Em relação à frequência com que utilizam filmes e vídeos nas aulas, dos respondentes a 

grande maioria 78% disseram utilizar sempre que possível, conforme demonstrado no 

gráfico 1. 

78%

11% 11%

Utiliza sempre que 
possível

Utiliza pouco Não usou esse ano

  

GRÁFICO 1 – Frequência de utilização de filmes e vídeos pelos professores 
Fonte: questionário da pesquisa 

 

Ao serem questionados se acreditam que o uso de filmes e vídeos na sala de aula possa 

realmente contribuir para o aprendizado dos alunos, 67% disseram que sim e 33% 

disseram que contribuem um pouco, e nenhum professor disse não contribuir. 

Nas justificativas buscaram explicar a sua posição, mas é possível observar duas 

correntes de pensamento, uma colocando as dificuldades e problemas presentes no 

cotidiano escolar e a outra com uma posição mais aberta e receptiva quanto ao uso dos 

recursos audiovisuais em suas aulas. 
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Segue a narrativa dos professores que se sentem um pouco incomodados com a situação 

atual do ensino: 

os alunos podem obter conhecimento por meio de vídeo aulas, mas há apenas 

uma introdução sobre o assunto abordado. (PROFESSOR B) 

filmes e vídeos ajudam, mas são recursos complementares. O fundamental é um 

professor que conheça o conteúdo da sua disciplina e um diretor que cobre 

resultados e colabore com os professores que querem trabalhar. (PROFESSOR 

C) 

a aprendizagem do aluno é possível bastando apenas professor preparado e 

aluno comprometido com o estudo. Hoje ambas as coisas são difíceis. 

(PROFESSOR E) 
 

Segue a narrativa dos professores que se mostraram receptivos a utilizarem filmes e 

vídeos em suas aulas. 

com vídeos e filmes as aulas ficam mais interessantes, despertando a atenção 

para o conteúdo. (PROFESSOR A) 

é algo que faz com o interesse do aluno aumente, pois sai da rotina comum da 

sala de aula (PROFESSOR B) 

imagens e sons com um enredo podem trazer a memória das pessoas momentos 

agradáveis e diferenciados. A mudança de paradigma deve ser uma tônica em 

todas as escolas do país. (PROFESSOR F) 

eles motivam os alunos, traz outras perspectivas sobre os assuntos e possibilita 

o aprendizado de habilidades e competências que não estão presentes nos outros 

meios. (PROFESSOR G) 

 

Buscando entender como é realizada a aplicação pedagógica de filmes e vídeos em sala 

de aula os professores foram questionados se é feita algum tipo de reflexão ou atividade 

acerca do tema após os alunos terem assistidos ao filme/vídeo. 

Analisando os resultados obtidos pode-se inferir que o procedimento mais utilizado pelo 

professor é a realização de atividades e debates acerca do tema. Mas também existem 

professores que apenas utilizam o vídeo como uma forma de ilustrar o conteúdo sem um 

maior aprofundamento. E também há àqueles que dizem não haver tempo para debater o 

tema devido à quantidade conteúdo a serem trabalhados com os alunos. 

Outro quesito que não podemos deixar de destacar é o fato de nenhum professor ter 

mencionado que os alunos assistem ao vídeo em casa, por falta de uma estrutura 

adequada na escola. Entretanto, houve comentários e sugestões a respeito da estrutura, 

dos quais destacamos a narrativa em que o professor informa sobre a necessidade de 

“uma sala destinada a essa finalidade (filmes e vídeos), com boa iluminação, ventilação, 

cadeiras, televisão e/ou data-show.” (PROFESSOR C). 

Depois de realizada a analise acerca do primeiro sujeito da pesquisa (professores) 

apresentamos os resultados obtidos mediante aplicação do questionário II junto ao 

segundo sujeito da pesquisa (alunos) objetivando uma analise das proposições de ambas 
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as partes e assim entender como os recursos audiovisuais estão sendo utilizados e 

mediados na prática escolar. 

A pesquisa foi realizada em uma escola estadual do município de Uberlândia, que fica 

na zona leste e atende cerca de 280 alunos dessa região, onde 109 são do gênero 

masculino e 158 do gênero feminino. 

Participaram da pesquisa e responderam ao questionário 174 alunos do período 

matutino do ensino fundamental II que compreende as turmas do 6º ao 9º ano. E deste 

universo de alunos apenas 4% disseram que „sim‟ assistimos a filmes/vídeos nas aulas, 

74% disseram que „às vezes‟ e 22% disseram „nunca‟ terem assistidos filmes/vídeo na 

escola. 

E quando questionados se acham importante o uso de filmes/vídeos para reforçar o 

conteúdo das disciplinas, a maior parte dos alunos 74% disseram que sim, porque 

acreditam que ajuda a entender o conteúdo, e 17% disseram que além de reforçar o 

conteúdo também é mais divertido, outros 5,5% dos alunos disseram que além de 

reforçar o conteúdo é uma forma de o tempo passar mais rápido e apenas 0,5% ou seja, 

um aluno, disse não ser importante e não ver necessidade.  

 

No intuito de saber como os recursos audiovisuais são trabalhados com os alunos em 

sala de aula, eles foram questionados sobre o assunto: 32% afirmaram que o professor 

realiza apenas uma atividade acerca do tema, 17% disseram ser feito apenas o debate e 

31% informam que o professor realiza ambos (atividade e debate) enquanto que o 

restante dos alunos fez comentários sobre não haver tempo para debates devido à 

quantidade de conteúdo, e que o filme, é utilizado apenas como forma de ilustrar o 

conteúdo. 

Em relação à utilização de conceitos educomunicativos no âmbito escolar, onde a 

proposta consiste em envolver os alunos a participarem do processo educacional como 

ser atuante e colaborativo. Com a pesquisa percebe-se que apenas 32% dos alunos 

participam na escolha dos filmes/vídeos para realização de alguma atividade e a maior 

parte dos alunos 68% comentaram que não são consultados e não participam da escolha. 

75% dos alunos informaram que já buscaram sugerir alguma atividade diferente ao 

professor, mas poucas vezes foram atendidos. De acordo com os dados coletados na 

pesquisa apenas 21% dos alunos foram atendidos. E qual seria a consequência dessa 

falta de envolvimento dos alunos nas atividades que utilizam os recursos audiovisuais? 

Segue a narrativa de alguns alunos: 
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a professora disse que a escola não pôde nos atender (ALUNO F). 

Acho que não somos atendidos por causa da conversa. (ALUNO E) 

sugerimos, mas o professor passa o filme que ele quer. (ALUNO G) 

não nos escutam, não vai dar certo. (ALUNO C) 

professores escolhem aqueles filmes que são os mais chatos (ALUNO D) 

a sala não está preparada para as atividades diferentes, segundo os professores 

(ALUNO A) 

não peço mais nada ao professor (ALUNO B) 
 

Diante dos relatos de professores e alunos o que foi possível constatar é uma 

dissonância entre as proposições dos sujeitos envolvidos na pesquisa, porque a maior 

parte dos professores se mostrou receptiva e até mesmo a favor da utilização dos 

recursos audiovisuais como subsidio nas suas disciplinas. Do outro lado temos os 

alunos, verdadeiros nativos digitais querendo participar deste processo e se sentindo 

excluído por não ter voz ativa na escola.   

Dessa forma, fica latente a necessidade de um maior envolvimento da própria diretoria 

da escola e até mesmo do governo neste processo de apropriação da mídia audiovisual 

na educação pública. Os professores pedem treinamento e realmente precisam, pois não 

estão sabendo lidar com a situação, utilizam o recurso audiovisual de forma superficial e 

não conseguem extrair o que ele tem a oferecer. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inserida num campo de mediações tecnológicas, a linguagem audiovisual, em especial o 

uso da televisão e do vídeo, se desponta enquanto um dos recursos a serem explorados. 

Em meio às TIC, as quais muitas vezes são vistas como tábua de salvação da educação, 

esses elementos devem ser postos a serviço do crescimento e enriquecimento da práxis 

educativa sob uma égide consciente, produtiva e dialógica.  

Conforme vislumbrado pela pesquisa realizada, iniciativas que envolvem o uso da 

linguagem audiovisual realmente estão presentes no meio educacional, carecendo, não 

obstante, de esclarecimentos e reflexões por parte do corpo docente quanto ao emprego. 

Conforme Barbeiro expõe, em sua citação aqui já mencionada, a simples introdução dos 

aparatos tecnológicos não constrói milagrosamente os objetivos a que propõe.  

Num campo de constante evolução, que a cada dia agrega nova infinidade de recursos e 

configurações, o esclarecimento é fundamental para construir as bases de uma prática 

educativa e segura. Ao citar, Henri Dieuzeide, experto francês, o marco 

educomunicativo da Rede Salesiana de Escolas aponta que “as tecnologias associadas às 

tecnologias associadas às telecomunicações estariam abrindo ao educador um novo 
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universo de possibilidades de contínua renovação”. Segundo a obra, com base no 

referido autor, “o que importa para alcançar o saber é o desenvolvimento da capacidade 

de seleção interpretativa, que torna possível a comunicação”, vista “não como uma 

transmissão passiva de dados mensuráveis, mas como informação em ação, manejada e 

difundida e, especialmente, compartilhada”. 

Assim, percebe-se que compartilhar é a palavra globalizante desse processo. 

Democratizar e mediar. Práticas educomunicativas que devem estar presentes não 

apenas no processo de utilização da linguagem audiovisual, mas abarcar toda a práxis 

docente. 

Em meio a um embate de gerações, entre “baby boomers”,”y” e “z”,  nativos ou 

imigrantes digitais, o professor, deve estar atento, receber os recursos e ser instruído ao 

uso dos mesmos, de forma prática e inclusiva. Entre as novas configurações midiáticas 

que envolvem a Linguagem audiovisual, como a TV Digital, a TV sob demanda e a 

internet, o professor deve mais do que nunca atuar como mediador, valendo-se de tais 

inovações enquanto tutor do conhecimento e enquanto medianeiro entre as diversas 

ideologias e inputs que chegam aos discentes. Mais do que nunca a educação suscita o 

papel mediador. TV, vídeo, Redes Sociais, mídia. Vozes diversas, linguagens com suas 

características e peculiaridades que “bombardeiam” estudantes imersos num mundo 

editado – e que necessitam não apenas de mais exposição a isso, mas de reflexão e 

criticidade construídas. Sob uma perspectiva dialética, é preciso questionar as diversas 

teses recebidas, para que esse estudante ativo, numa visão de receptor crítico, como 

elucida a Teoria da Recepção, possa dialogar com tais vozes e construir suas sínteses, 

tendo por intermédio, o educador.  

Bem-vindo é o vídeo em sala de aula. Aventurada a linguagem audiovisual no meio 

educativo. Não obstante, falando em meios, diálogo e democracia, que esses preceitos 

sejam levados e elucidados aos docentes, que, conforme a pesquisa aqui exposta 

demonstra, possuem anseios e visam se valer de tais inovações midiáticas, carecendo 

não de prescrições pontuais e disponibilizações herméticas, mas de esclarecimento 

basilar para uma prática segura. É preciso mediar também os mediadores – uma tese 

proposta.  
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