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TTTTTelevisão, celular, internet, MP3 e jogos ele-
trônicos são itens do cotidiano de crianças
e adolescentes que estão cada vez mais pre-
sentes nas salas de aula e nas escolas. Muitas

vezes, são encarados como vilões e motivo de confli-
tos entre professores e alunos. Contudo, já existem casos
do uso pedagógico desses meios, que servem como fer-
ramenta para o protagonismo infato-juvenil.
Estas são discussões cada vez mais presentes na área
de Mídia e Educação, onde atua o jornalista Mar-
cus Tavares, professor da Escola Técnica Estadual
Adolpho Bloch e da UniverCidade e doutorando em
Educação pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-Rio).
Na terça, dia 14, Marcus Tavares lança dois livros: A
Linguagem Televisiva na Sala de Aula e Mídia e Educa-
ção: reflexões nas páginas dos jornais. O evento
acontece na sede da Editora Multifoco, na Lapa, a
partir das 19 horas.
A primeira publicação traz os resultados da sua tese
de mestrado, defendida em 2007 na Escola de Edu-
cação da Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UniRio), que verificou a influência da te-
levisão no dia-a-dia de escolas municipais do Rio,
fazendo um cruzamento com o acesso dos jovens a
bens culturais. O outro livro reúne uma série de
artigos publicados pelo jornalista, especializado em
Mídia e Educação, na imprensa.
Nesta entrevista, Marcus Tavares analisa o impacto
da televisão e das novas tecnologias nas salas de
aula, chamando atenção para a importância do cui-
dado com a publicidade infantil.
O professor da Escola Estadual Adolpho Bloch e da
UniverCidade alerta, ainda, para o perigo da proi-
bição de aparelhos eletrônicos — como celulares,
IPod’s, MP3, MP4, agendas eletrônicas e máquinas
fotográficas — nas escolas. Segundo o educador, esses
novos meios podem e devem ser incorporados de
forma pedagógica à prática docente.

QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS RESULTADOS DE SUA DISSER-

TAÇÃO DE MESTRADO, PRESENTES NO LIVRO A LIN-

GUAGEM TELEVISIVA NA SALA DE AULA?

Marcus TMarcus TMarcus TMarcus TMarcus Taaaaavvvvvaresaresaresaresares - Acredito que o mais interessante
da pesquisa é o fato de ela ter mostrado que a lin-
guagem televisiva está presente no dia-a-dia das
crianças, no entendimento que elas fazem do mundo,
na idéia que elas têm de grupo, na linguagem que
fazem uso (tanto escrita quanto oral), na imagina-
ção e na brincadeira.

DE QUE FORMA A LINGUAGEM TELEVISIVA SE APRESENTA?

Por exemplo, pude constatar que boa parte das
expressões utilizadas por elas tinha a ver com a pro-
gramação televisiva. Foi também curioso observar
a escrita, a narrativa. Em suas redações, a maioria
dos alunos escrevia sobre a novela, sobre um per-
sonagem da TV e, principalmente, sobre alguma
notícia veiculada. E o mais interessante era ver a
objetividade do texto, a concisão, guardadas as
devidas proporções, a noção de “lead”, de apresen-
tar ao leitor, logo no primeiro parágrafo, todas as
informações indispensáveis para a compreensão da
notícia que se quer passar.     Isso tudo sem falar no
quanto a televisão – novelas, filmes, programas,
noticiários – servia de parâmetro para compreen-
der o mundo em que viviam, servia de ponto de
partida para a solução de problemas do mundo real.

O SR. PODERIA DAR UM EXEMPLO?

Um caso interessantíssimo foi de uma aluna que,
com sua colega, resolveu fazer um retrato falado
de um homem que ficava na praça do bairro se
exibindo para as meninas. Elas fizeram o retrato
com o objetivo de mostrar para seus pais quem era
o sujeito. O que isso tem a ver com a televisão? Tudo,
a partir do momento em que elas me explicaram
que a idéia de fazer um retrato falado foi impulsi-
onado por uma antiga novela que tinham assisti-
do. Era a novela América, exibida pela Rede Glo-
bo. Na trama, elas me contaram, um pedófilo era
preso pela polícia, após a elaboração/divulgação de
um retrato falado. Isso é um exemplo fabuloso.
Mostra o quanto a televisão gerou memória naquelas
crianças (a novela tinha sido exibida em 2005 e a
pesquisa foi feita em 2007, dois anos depois) e o
quanto elas creditaram à cena da novela a solução
de uma questão, de um problema da vida delas.

E QUAIS FORAM OS DEMAIS RESULTADOS DA PESQUISA?

O estudo também revela que as escolas ainda vêem
a televisão apenas como suporte, instrumento. Em-
bora reconheçam que é preciso ‘estudar’ a televi-

são para constituir cidadãos críticos e autônomos. O
levantamento ainda constata que a televisão exer-
ce maior influência e ocupa maior tempo das cri-
anças que moram e estudam em bairros da cidade
que carecem de equipamentos culturais, como ci-
nema, teatro, biblioteca, museus e centros de
arte. Nos domicílios destas crianças, o número de
aparelhos de TV é, inclusive, maior do que o verifi-
cado na casa das crianças que estudam e moram em
bairros com maior quantitativo de equipamentos
culturais. O entorno em que as crianças estão mer-
gulhadas reforça, ou não, a influência da televisão.
É preciso deixar claro que a pesquisa foi feita num
determinado tempo e espaço, dentro de um con-
texto escolar que tem suas especificidades e carac-
terísticas próprias. Portanto, toda generalização dos
resultados merece atenção e cuidado.

PESQUISAS INDICAM QUE CRIANÇAS BRASILEIRAS PAS-

SAM, EM MÉDIA, QUATRO HORAS EM FRENTE À TV POR DIA.

NO ENTANTO, A ESCOLA TEM DIFICULDADE DE CATIVAR A

ATENÇÃO DOS ESTUDANTES. O SENHOR ACREDITA QUE AS
ESCOLAS PODEM DESENVOLVER TRABALHOS PEDAGÓGI-
COS COM A TELEVISÃO? COMO?

Na realidade de muitos alunos de nossa cidade não
é só a TV que ocupa parte do horário livre. As con-
versas pelo MSN, os jogos eletrônicos, as possibili-
dades do celular, as músicas dos MP3 e o próprio
rádio dividem a atenção. Se bem que, nos dias de
hoje, muitas crianças e jovens fazem uso de tudo
isso ao mesmo tempo. Assistem à TV, escutam rá-
dio, trocam informações pelo MSN e ainda falam
no celular. É a chamada “geração multitarefa”.

O QUE QUER DIZER COM ISSO?

Que todos esses meios de comunicação fazem parte
do dia-a-dia dos alunos. E que os professores, sim,
poderiam utilizar essa mídia, e consequentemen-
te toda sua produção, para desenvolver atividades
com o objetivo de elaborar, constituir e discutir
conhecimentos, seja em que área for. Como? Não
há receita pronta e acabada. Há várias experiências
bem sucedidas que, felizmente, a imprensa de vez
em quando noticia. Projetos com torpedos, com
construção de sites, jogos eletrônicos e jornais. Isso
sem falar nas escolas que usam os meios de comu-
nicação, inclusive, para investir no protagonismo
infanto-juvenil. Temos, no Rio, em escolas públi-
cas e particulares, jornais e rádios escolares, bem
como uma intensa produção audiovisual.
Agora, veja que coisa contraditória: está para ser
votada pela Assembléia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro (Alerj) uma nova redação da lei que
já proíbe o uso de celular nas salas de aula. Desta
vez, querem proibir o uso de walkmans, diskmans,

IPod’s, MP3, MP4, fones de ouvido e/ou Bluetoo-
th, game boy, agendas eletrônicas e máquinas fo-
tográficas nas salas de aula, bibliotecas e outros
espaços de estudos das escolas públicas do Estado
do Rio. A justificativa é que muitos estudantes, de
posse de tais mídias, deixam de prestar atenção na
aula, prejudicando, como afirma o texto do proje-
to, “sobremaneira o rendimento no processo de
aprendizagem”.  Pergunto então: é por meio da proi-
bição destas mídias, através de uma imposição le-
gislativa, que vamos, realmente, ter alunos mais
atentos nas salas de aula? Ao proibir o uso dos
aparelhos, alcançaremos melhores resultados no
ensino e na aprendizagem? São estes os principais
problemas enfrentados pelos professores? Sei o
quanto os aparelhos incomodam, sim, a dinâmica
de uma aula. Mas, pelo que vivencio, a forma de
utilização de tais mídias vem sendo acordada en-
tre alunos e professores, que juntos buscam insti-
tuir regras, consensos e valores. O que é muito mais
produtivo, sensato e educativo. A proibição pura e

simples – que não acontece nem acontecerá por força
de lei – não vai gerar discussão, debate, crescimen-
to. E mais grave: impede que novas metodologias
de ensino, num mundo midiático em que vivemos,
possam surgir com o intuito de melhorar a própria
aprendizagem. E isso vale para a TV, para a inter-
net, para o celular e tudo mais que virá por aí.

MUITOS EDUCADORES RECLAMAM DO CONTEÚDO EXIBI-
DO NA TELEVISÃO BRASILEIRA, PRINCIPALMENTE NA TV

ABERTA. O SENHOR É FAVOR OU CONTRA A CLASSIFICAÇÃO
INDICATIVA, REGULAMENTADA PELO MINISTÉRIO DA JUS-

TIÇA? POR QUÊ?

Quem é pai, mãe, tio ou avô já se perguntou algu-
mas vezes como tal cena pode ter sido veiculada
tão cedo da noite. Já ficou constrangido de assis-
tir, ao lado de seu filho, sobrinho ou neto, a um
diálogo carregado de violência, erotismo ou pre-
conceito. É claro que basta tirar da sala ou do quarto
as crianças ou simplesmente desligar a TV. Mas não
deveria existir algum parâmetro? A responsabili-
dade cabe somente aos pais? Os canais não deve-
riam seguir um padrão de conduta? Não estou ad-
vogando a censura, longe disso, mas algumas re-
gras e alguns critérios encontram, inclusive, res-
paldo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Não
creio que, ao estipular uma vinculação entre con-
teúdo, faixa horária e etária, esteja sendo cercea-
da a criatividade de atores e roteiristas, ou seja,
daqueles que criam as novelas e os programas. Seus
trabalhos sempre serão reconhecidos e terão au-
diência. O fato é que há um público que merece
atenção e ainda está constituindo sua identidade,
seus valores e conhecimentos. Portanto, sou a fa-
vor, sim, da classificação indicativa. Afinal, não po-
demos esquecer que a televisão é uma concessão
pública e que a classificação indicativa é, inclusi-
ve, uma norma constitucional processual que visa
orientar a sociedade.Fala-se muito sobre a classi-
ficação indicativa dos programas de televisão. Mas
como é que fica a questão da publicidade? Conta-
mos com o trabalho do Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária (Conar) que vem, de
certa forma, se preocupando também com critéri-
os e regras para a publicidade brasileira e sua in-
fluência sobre as crianças e os jovens. Há cerca de
três anos, o Conselho publicou medidas/regras/
critérios interessantes voltados para a publicida-
de infantil. Mas, seguramente, é preciso que haja
uma regulamentação governamental neste aspec-
to. Só para exemplificar: sabemos o quanto a pro-
paganda de alimentos com baixo teor nutritivo
incentiva uma alimentação não saudável (no país,
cerca de 20 milhões de crianças e jovens estão
obesos) e sabemos que o consumo de bebidas
alcoólicas começa cada vez mais cedo, entre os 10
e 12 anos, segundo institutos de pesquisa. Não po-
demos nos esquecer da publicidade.
 
DE QUE FORMA OS PAIS PODEM “EDUCAR” SEUS FILHOS
PARA ASSISTIR TELEVISÃO?

”Desde que compramos uma TV não sabemos mais
o que fazer para as crianças irem para a cama no
horário a que estavam acostumadas. Se a gente deixa,

elas ficam grudadas na televisão até o último pro-
grama. Vocês não têm alguma ideia para ajudar os
pais desesperados?”. O trecho consta de uma carta
enviada à TV Tupi, em 1951. É isso mesmo: um ano
após a chegada da TV ao Brasil, os pais já estavam
preocupados com sua influência. Naquela época,
o Canal Tupi até que dava uma certa importância
ao fato. A emissora exibia uma vinheta, com o
mascote do canal, um indiozinho, que acenava às
crianças estar na hora de dormir. Velhos bons tem-
pos, diriam alguns pais hoje.
De que forma os pais podem “educar” seus filhos?
Se puderem dosar o uso da TV, se puderem assistir
à TV com seus filhos, se puderem dialogar sobre o
que viram, se puderem oferecer outras alternativas
de entretenimento, será muito bom. O que algu-
mas pesquisas constatam é que, em grande parte
das famílias, as crianças e os jovens assistem à tevê
sozinhos, sem ter com quem dialogar sobre o que
viram, sem a possibilidade de trocar experiências,
informações, pensamentos.

O ACESSO À INTERNET NO BRASIL TEM CRESCIDO EXPO-

NENCIALMENTE NOS ÚLTIMOS ANOS. DE QUE FORMA ESSA
“LINGUAGEM DIGITAL” PODE VIR A REPERCUTIR NA SALA
DE AULA? ELA É MUITO DIFERENTE DA INFLUÊNCIA DA
LINGUAGEM TELEVISIVA? POR QUÊ?

Já falei um pouco disso. Mas é evidente. A lingua-
gem digital, se é que podemos falar assim, está
presente fisicamente na sala de aula, talvez, muito
mais do que a televisão, se pensarmos nos compu-
tadores, nos celulares de terceira geração ou nos MP4.
E, se não estão em alguma realidade escolar, é questão
de tempo. Logo chegarão e, principalmente, pelas
mãos dos alunos. Essa repercussão já é realidade
em muitas escolas. E acredito que a influência seja
realmente diferente da televisão aberta. Essa “lin-
guagem digital” traz consigo duas palavras que fa-
zem, nos dias de hoje, total diferença: a interativi-
dade e a portabilidade. Os computadores, a web,
os celulares e toda essa tecnologia digital, que reú-
ne som, imagem e dados, conquistam cada vez mais
crianças e jovens por essa interação e portabilida-
de. Há a possibilidade de todos poderem interagir,
participar, produzir e co-produzir de forma instan-
tânea, direta, objetiva, em tempo real e em qual-
quer lugar. É a chamada Web 2.0 promovendo o con-
teúdo colaborativo e as redes sociais. É a cibercul-
tura implantando novas definições de ser no tem-
po e no espaço. São as possibilidades da TV digital,
dos celulares e de todos os recursos das tecnologi-
as móveis. Com isto tudo ao alcance dos dedos,
crianças e jovens, os alunos, têm a oportunidade
de interagir com informações e conhecimentos dos
mais variados assuntos e, principalmente, de com-
partilhá-los e (re)construí-los, acrescentando-lhes
sua versão. Isso, não tem jeito, transforma, como
nunca antes, o tempo e o espaço. Transforma o pro-
cesso de aquisição de conhecimento, de autoria e
de sociabilidade. Transforma, seguramente, o esti-
lo de vida não só de crianças e jovens, mas de to-
dos os indivíduos. Transforma, na escola, simples-
mente, o ato de os alunos pesquisarem. Qual foi o
professor que nunca se deparou com o fenômeno
Ctrl C + Ctrl V? Essa “linguagem digital” traz, por-
tanto, inúmeras possibilidades positivas, mas tam-
bém traz à tona outras questões que dizem respei-
to a limites, valores e comportamentos. Por exem-
plo, na área de saúde, acabou de ser lançado aqui
no Rio, nesta semana, o livro Geração Digital, de
duas pediatras e especialistas em Medicina de ado-
lescentes. No título, as autoras descrevem os riscos
e os benefícios, principalmente à luz da Medicina,
das novas tecnologias para as crianças e os adoles-
centes. Muito interessante. Vale a pena ler.

O SENHOR TAMBÉM ESTÁ LANÇANDO O LIVRO MÍDIA
E EDUCAÇÃO: REFLEXÕES NAS PÁGINAS DOS JORNAIS,

QUE REÚNE ARTIGOS PUBLICADOS NA IMPRENSA. O

SENHOR PODERIA EXPLICAR DE QUE TRATA ESSA
ÁREA DE CONHECIMENTO?

Não sei se já podemos chamá-la e identificá-la como
uma área de conhecimento. Mas creio que seja in-
teressante, já que vem se configurando numa área
de estudo que tem o objetivo, na minha avaliação,
de analisar e observar a intercessão entre a mídia e
a educação e de promover a interface entre as duas
áreas. Uma interface – querendo ou não, proibin-
do ou não – que está presente no dia-a-dia da esco-
la e que exerce forte influência, como temos visto,
sobre todos os indivíduos que nela estão: profes-
sores, alunos, funcionários e responsáveis. O livro
reúne 45 artigos que mergulham em diferentes
questões que vão desde o uso de tecnologias em
sala de aula até a exploração da imagem da mu-
lher como objeto de consumo, passando pela qua-
lidade da programação da televisão destinada ao
público jovem e infantil, o impacto da própria mídia,
em especial a TV, sobre o comportamento de crian-
ças, jovens e adultos, as novidades prometidas pela
TV digital e o tão polêmico sistema de classifica-
ção indicativa. A coletânea é fruto do acompanha-
mento permanente de fóruns, seminários, congressos
e estudos realizados em diferentes regiões do país
e do exterior, bem como de minuciosas pesquisas
e levantamentos bibliográficos.

QUAL É A IMPORTÂNCIA DESSE TEMA NOS DIAS DE HOJE
PARA PROFESSORES, PAIS E ESTUDANTES?

A telefonia, o jornal, a TV, o rádio, a internet ofere-
cem e apresentam novas maneiras de administrar
a informação e de comunicá-la, de articular dese-
jos e de influenciar e agradar. Novas maneiras, como
afirma o professor Roger Silverstone, de produzir,
transmitir e fixar significados. “Quero mostrar que
é por ser tão fundamental para nossa vida cotidia-
na que devemos estudar a mídia. Estudá-la como
dimensão social e cultural, mas também política e
econômica, do mundo moderno. Estudar sua oni-
presença e sua complexidade. Estudá-la como algo
que contribui para nossa variável capacidade de
compreender o mundo, de produzir e partilhar seus
significados”, diz Roger Silverstone, em seu livro
Por que estudar a Mídia? São novas maneiras de
constituir conhecimentos e valores que interferem
nas identidades e no próprio rumo da sociedade.

Mídia e educação
O impacto da televisão e das novas tecnologias na educação de jovens e crianças há muito vem sendo discutido, mas o assunto ainda está

distante de um consenso de opiniões. Marcus Tavares, que na próxima terça, dia 14, lança os livros A Linguagem Televisiva na Sala de Aula e Mídia e Educação:
reflexões nas páginas dos jornais, alerta para o perigo da proibição de aparelhos eletrônicos nas escolas e sugere que essas novas

formas de comunicação, presentes no dia de crianças e adolescentes, devem ser incorporadas de forma pedagógica à prática docente

Os desafios geradosOs desafios geradosOs desafios geradosOs desafios geradosOs desafios gerados
pelas nopelas nopelas nopelas nopelas novvvvvas tecnologiasas tecnologiasas tecnologiasas tecnologiasas tecnologias
na construçãona construçãona construçãona construçãona construção
do conhecimentodo conhecimentodo conhecimentodo conhecimentodo conhecimento

“O estudo revela que as escolas ainda vêem a televisão apenas como suporte, instrumento.

Embora reconheçam que é preciso ‘estudar’ a televisão para constituir cidadãos críticos e

autônomos. O levantamento ainda constata que a televisão exerce maior influência e ocupa

maior tempo das crianças que moram e estudam em bairros da cidade que carecem de

equipamentos culturais, como cinema, teatro, biblioteca, museus e centros de arte”

Marcus Tadeu: “Sou a favor, sim, da classificação indicativa para os programas de televisão”
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