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Vivemos em um mundo globalizado, no qual constantemente nos deparamos com grandes 

avanços tecnológicos, entre eles a televisão, que se tornou um importante meio de comunicação, 

conhecimento e entretenimento na sociedade, sendo considerada ainda nos dia de hoje como 

grande influenciador cultural e social por meio de transmissão e informação. Desde sua criação, 

essa mídia analógica vem interferindo no cotidiano das pessoas, influenciando nas mudanças 

de hábitos e atitudes, o que nos permite refletir, também, sobre a sua influência no ambiente 

escolar. Diante da funcionalidade da TV, muitas a utilizam como suporte para o ensino, porém, 

a utilização da televisão em sala deve acontecer de modo que contribua no desenvolvimento 

desses alunos, e não de forma desarticulada dos conteúdos.A partir disso firmou-se como 

objetivo geral: Conhecer como o uso da televisão pode contribuir no processo de aprendizagem 

de criança na educação infantil em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), no 

município de Cruz das Almas- BA. Trazendo como objetivosespecíficos: Identificar se há um 

planejamento e direcionamento do uso da TV com conteúdos programáticos; Descrever as 

possíveis dificuldades enfrentadas pelos docentes ao utilizar a TV em sua prática pedagógica 

na sala de aula; Avaliar como são trabalhados os desenhos e filmes apresentados em sala de 

aula. De abordagem qualitativa, com caráter descritivo, para o desenvolvimento metodológico 

da pesquisa foram realizadas observação e um questionário com nove questões para duas 

professoras em uma turma do pré- II na educação Infantil, no município de Cruz das Almas – 

BA.  Os resultados parciais apontaram que os meios tecnológicos, especificamente, a televisão 

pode ser um recurso viável para educar e estimular o processo de ensino e aprendizagem das 

crianças, possibilitando conscientizá-las como cidadãos.   
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