
TV digital interativa vai revolucionar o ensino  
 
Os avanços e recursos tecnológicos têm transformado o cotidiano das pessoas. São celulares 
ligados à internet, palm-tops, notebooks, TV a cabo, DVDs e uma infinidade de aparelhos que 
facilitam e agilizam a informação. Em pouco tempo, este aparato tecnológico estará a serviço 
da educação nas escolas. O Ministério da Educação está desenvolvendo o projeto TV Digital 
Interativa que possibilitará ao aluno, que hoje recebe os conteúdos da TV Escola em sala de 
aula, deixar de ser telespectador para se tornar sujeito autor e produtor dos próprios 
programas. 
 
A tevê estabelecerá um canal de retorno, que permite ao cidadão interagir com a programação 
participando de maneira direta de sua realização. A TV Digital Interativa deve ser pensada 
como os canais de programas comerciais, onde o telespectador participa da escolha do final do 
filme ou da permanência de determinado personagem nos programas de reality shows, onde 
lhe são oferecidas algumas opções de escolha. O projeto do MEC propõe ir além.  
 
A diretora do TV Escola, Carmem Neves, explica que na TV Interativa o aluno poderá produzir 
o seu material em vez de apenas escolher entre os produtos culturais disponíveis. Os 
programas também trabalham o pós-exibição, que permite ao aluno testar e aprofundar os 
conhecimentos adquiridos em textos complementares, testes, jogos educativos, fóruns, vídeos, 
formatos para celular e outros recursos didáticos oferecidos pela tecnologia. 
 
A tecnologia interativa terá o potencial para democratizar a riqueza educacional. Segundo 
Carmem Neves, o programa é uma “revolução na educação”, pois trabalha a pedagogia da 
autoria. “O aluno realiza a sua própria produção, o que estimula o seu senso crítico e criativo, 
ao passo que desenvolve o domínio da matéria trabalhada”, explica a diretora. 
 
Desafio – O desafio é encontrar uma tecnologia que atenda à pluralidade de conteúdos 
educacionais propostos. No início, serão trabalhados os conteúdos de matemática, língua 
portuguesa e ciências. O projeto ainda está em processo de análise e após a concretização 
legal do programa será realizada uma consulta pública convocando, para a participação, as 
tevês universitárias, comunitárias e comerciais, além de produtoras e produtores 
independentes. 
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