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RESUMO 

 
 
 
 
 

 
Em Ler Televisão: Limites do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe , 
tivemos como objetivo detectar que tipo de leitura crítica dos textos culturais 

produzidos pela televisão, profissionais da educação da rede pública do ensino 
fundamental e médio do estado de Sergipe que concluíram todos os seus 3 (três) 
módulos realiza. Fomos efetivamente tutor da primeira edição desse curso de 
extensão a distância e presenciamos várias inconsistências na sua aplicação, 
momento em que surgiu a indagação instigadora: diante da necessidade atual de 
se compreender com criticidade o papel que desempenham os media na 

„orquestração‟ do mundo globalizado, que tipo de leitura crítica da linguagem 
audiovisual é capaz de realizar um profissional da educação que participou de 
um curso dessa natureza? A partir de análise documental e de metodologia 
qualitativa pelo uso de técnicas de entrevistas e questionários buscamos analisar, 
em quatro capítulos, desde as origens e motivações deste curso, até as opiniões 
de 10 (dez) ex-cursistas sobre as abordagens de uma mesma temática em dois 
telejornais distintos, sem perder de vistas as opiniões dos tutores às condições 
em que foram realizadas 4 (quatro) edições consecutivas do curso em Sergipe e 
nem as relações concretas estabelecidas entre os/as ex-cursistas e o audiovisual 
no dia-a-dia de casa e do trabalho. Concluímos que a leitura realizada pelos/as 
ex-cursistas está embasada no senso comum e, portanto não é satisfatória às 
exigências dessa tarefa hoje, ao tempo em que apontamos que o curso falhou, 
pois apresentou graves questões gerenciais e operacionais em sua aplicação 
prática a distância, ao priorizar a quantidade em detrimento da qualidade, ao 
atrelar-se a uma estrutura técnica deficiente, ao não contemplar as 
idiossincrasias e nem os “vídeos fundamentais” que os/as professores/as têm 
acesso no dia-a-dia e que tudo isso teve relação direta com o atrelamento desse 
curso a uma verticalizada política de tecnologização da educação brasileira.  
 
Palavras chave: Televisão, Educação, EaD, Leitura crítica, Linguagem. 
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ABSTRACT 

 
 
 
 
 
 
In Reading Television: Limits of the course “TV in the School and the Challenges of 
Today in Sergipe”, we had as objective to detect that type of critical reading of the 
cultural texts produced by the television, professionals of the education of the public 
net of the basic and average education of the state of Sergipe that all had concluded 
its 3 (three) modules carries through. We were effectively tutorial of the first edition 
of this course of extension in the distance and witness some inconsistencies in its 
application, moment where the instigated investigation appeared: ahead of the 
current necessity of if understanding with a critical sense, the paper that plays it 

measured them in “orchestration” of the globalizado world, that type of critical 
reading of the audiovisual language is capable to carry through a professional of the 
education that participated of a course of this nature? Beginning with documental 
analysys and qualitative metodology we try to analyse in four chapters, since the 
origins and motivations of this course, to the opinions of 10 (ten) former course 
students about the approaches of the same thematic subject by two different 
television new programs, without missing the opinions of the tutors about the 
conditions in which were made 4 (four) consecutive editions of the course in Sergipe 
nor the concrete relationships estabilished by the former course students and the 
audiovisual on their everyday routine both at home and at work. We conclude that 
the reading made by the former course students is based on common sense and then 
not satisfactory to the requirements of this task nowadays, and at the same time we 
point out that the course failed, for it presented severe issues in terms of 
management and operations in its practical application to distance, by priorizing 
quantity over quality, by linking itself to a deficient technical structure, by not 
beholding the idiosyncrasies nor the “fundamental videos” the teachers have access 
everyday and that it all had  direct relation with the attachment of this course to a 
verticalized policy of technologization of brazilian education. 
 
Keywords: Television,Education, EaD, Critical reading, Language. 
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ITINERÁRIOS DE UMA INVESTIGAÇÃO 

 

 

É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e 
ver a vida passar. É melhor tentar, ainda que 
em vão que sentar-se, fazendo nada até o final. 
Eu prefiro na chuva caminhar, que em dias 
frios em casa me esconder. Prefiro ser feliz 
embora louco, que em conformidade viver.  

Martin Luther King 

 

 

Aprendemos desde cedo na escola que tudo está em constante 

transformação, em constante movimento e, mais tarde, entendemos com isso, 

portanto que tanto o começo, quanto o fim de uma caminhada são marcos 

definidos num contexto que envolve um conjunto complexo de subjetividades, 

cuja essência não está nem no começo nem no fim, mas sim nas opções feitas 

durante a caminhada. Daí que os trajetos e sentidos que foram produzidos a 

golpes de investigação, sonhos e possibilidades, na tentativa de abrir caminhos 

sob a densa “floresta da ignorância” em busca de conhecimentos, serão 

apresentados adiante, nos textos que seguem.  

Nos próximos textos encontram-se desde as motivações iniciais da 

pesquisa, até os passos e as direções que foram tomados, para se tentar, sem 

medo de errar como nos ensinou Luther King, poder chegar a algumas 

considerações, mesmo que elas não passem de mais uma versão dos fatos.  

 

 

1 - Idéias e Motivações 

 

Ler Televisão: Limites do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe é 

um estudo cujo espírito objetivou detectar que tipos de leitura fazem da 

televisão, profissionais da educação da rede pública do ensino fundamental e 

médio do estado de Sergipe após terem concluído o curso de extensão a 

distância TV na Escola e os Desafios de Hoje. Esse curso oferecido gratuitamente 
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pela Secretaria de Educação a Distância (Seed) do Ministério da Educação (MEC) 

em parceria com a Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede) para todos 

os estados brasileiros, teve como objetivo principal, capacitar o/a professor/a1 

de nível fundamental e médio da rede pública estadual de ensino a lidar 

criticamente com a linguagem audiovisual, especialmente com televisão e vídeo. 

As motivações para realizar este estudo apareceram de forma lenta, porém 

gradual, fruto de várias inquietações e de diversas experiências. Inicialmente, 

num movimento de organização de idéias, desde meados da década 1990 já nos 

dedicávamos a leituras e discussões descontraídas sobre a televisão, suas 

potencialidades, seus limites e também possíveis malefícios. Nesse período já 

defendíamos a idéia de que para se compreender com maior clareza os 

conteúdos transmitidos diariamente pela televisão era preciso um olhar mais 

apurado e que a escola deveria abraçar essa missão. 

Nesse mesmo período resolvemos experienciar, e depois de muitos anos 

na condição de telespectador diário, resolvemos retirar o aparelho de televisão 

de dentro de casa. O propósito que fundamentava essa experiência, que para 

muitos era radical, foi tentar perceber quais mudanças – perdas ou ganhos – 

poderia haver em relação a aquisição de informações, de entretenimento e tudo 

mais que se podia ter pela ausência semi-integral2 da televisão e como isso 

poderia afetar nosso comportamento e nosso nível cultural. A diminuição do 

tempo gasto com audiência de televisão foi compensada com o aumento do 

aporte bibliográfico para estudo sobre ela.  

Paralelamente, na tentativa de compreendermos alguns referenciais 

culturais, e com isso, modos de pensar e agir (individual e coletivo) de alunos de 

graduação da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 3 que cursavam várias 

licenciaturas (Matemática, Química, Geografia, História, Pedagogia, Biologia, 

Psicologia, Enfermagem, Arte, Letras, entre outras), passamos a verificar e 

                                                
1 Para facilitar a leitura do texto optamos em evitar esta formatação designativa de gêneros (o/a, 
os/as) durante o trabalho, trataremos sempre pela designação masculina, porém, deve ser entendido 
que nos referimos ao masculino e ao feminino, salvo quando o gênero no texto já estiver especificado.  
2 A televisão foi eliminada do ambiente residencial, porém, tínhamos acesso a partes de sua 
programação quase que diariamente em outros ambientes. 
3 Na UFS atuamos como professor de Didática desde 1996. 
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debater em sala de aula, sobre suas fontes de informação e de conhecimento, 

bem como suas formas de diversão, educação e lazer, entre outras coisas. Nesse 

sentido, desde o ano de 1997 até o primeiro semestre de 2004, no início de cada 

período letivo, verificávamos para saber quais eram os meios de comunicação 

que eles mais utilizavam e gostavam.  

Durante todo esse tempo e sem nenhuma surpresa, encontramos a 

televisão em primeiro lugar, tendo apenas um forte concorrente que nos últimos 

três anos da enquete apareceu com expressividade, o telefone (celular), 

superando o computador/internet e até mesmo os impressos. Esta constatação 

provocou-nos ainda mais a voltarmos nossa atenção para o estudo sistemático 

da televisão e solidificou a idéia que sustentávamos desde antes, da necessidade 

da escola ajudar o aluno a produzir um outro olhar sobre a televisão para poder 

entendê-la. 

Nos anos 2000 e 2001 quando participamos como tutor na primeira edição 

do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe, percebemos nessa 

experiência uma grande oportunidade de compreendermos melhor as 

perspectivas, os rumos e as formas adotados pelo governo federal para capacitar 

profissionais da educação à leitura crítica da televisão. Aparecia à nossa frente o 

nicho ideal para a pesquisa e como se diz no popular “juntou-se a fome com a 

vontade de comer”.  

As primeiras idéias sobre este trabalho surgiram a partir daí e, mais 

especificamente, foram frutos de duas percepções. A primeira, que o curso TV na 

Escola e os Desafios de Hoje buscava discutir a televisão para além da aparência, 

centrando-se na sua essência (a linguagem), defendendo que os professores 

precisavam estar capacitados para lê-la criticamente, como de alguma forma 

havíamos considerado no início das nossas inquietações e discussões sobre a 

televisão na década de 1990. E a segunda que, por outro lado, muitos problemas 

(infra-estruturais, didáticos, comunicacionais, de excesso de cursistas por tutor, 

entre outros) os quais experienciamos nessa primeira edição do curso TV na 

Escola e os Desafios de Hoje, deixavam dúvidas quanto à sua efetiva capacidade 

em cumprir os objetivos relacionados à leitura crítica da televisão.  
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Diante dessas percepções um questionamento: Que tipo de leitura crítica da 

televisão está capacitado a realizar um profissional da educação que conseguiu 

concluir esse curso? 

Na tentativa de responder a essa pergunta, resolvemos fazer uma vasta 

pesquisa teórico-bibliográfica sobre o contexto em que o curso TV na Escola e os 

Desafios de Hoje se inseria, investigar também documentos, relatórios, banco de 

dados do curso, bem como seus ex-tutores e, principalmente, seus ex-cursistas 

enquanto sujeitos desse processo de capacitação.  

 

 

2 - Caminhos Metodológicos 

 

Esta pesquisa deu-se a partir de uma abordagem qualitativa que enfatiza a 

“[...] busca de compreensão e interação entre pesquisadores e membros das 

situações investigadas.” (THIOLLENT, 1985, p. 7) e, a partir, também, de dados 

quantitativos que auxiliaram a base das análises. 

Nesta pesquisa, a subjetividade e a objetividade se manifestaram. Buscamos 

incorporar as variadas percepções pessoais já que entendemos, como Monteiro 

que, “[...] a mente humana é extremamente seletiva e, portanto, duas pessoas 

podem ter percepções diferentes de um mesmo objeto.” (MONTEIRO, 1991, p. 

31). Tentamos captar as variadas formas de ver, pois acreditamos que isso nos 

revela também elementos da história pessoal e da bagagem cultural de cada 

sujeito. Como bem afirmaram Lüdke e André:  

 

O que cada pessoa seleciona para „ver‟ depende muito de sua 
história pessoal e principalmente de sua bagagem cultural. Assim, 
o tipo de formação de cada pessoa, o grupo social a que pertence, 
suas aptidões e predileções fazem com que sua atenção se 
concentre em determinados aspectos da realidade desviando-se de 
outros. (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 25). 

 

Maurice Tardif confirma esta força da história de vida também no 

professor e, indo além, chama-nos a atenção não só para o seu olhar subjetivo, 
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mas também, para o seu fazer como fruto desse olhar. Afirma ele que, “ [...] boa 

parte do que os professores sabem sobre o ensino, sobre os papéis do professor e 

sobre como ensinar provém de sua própria história de vida.” (TARDIF, 2002, p. 

68). 

Tentamos então, captar mais que seus variados ângulos de percepção e 

suas posturas, buscamos captar, suas formas de construir o conhecimento, já que 

educação de qualidade, segundo Demo, com quem concordamos nesse ponto, 

“[...] é aquela que vai além da mera transmissão, cópia, reprodução de 

conhecimento, para atingir, de cheio, sua construção.” (DEMO, 1996, p. 12). 

Nessa perspectiva os sujeitos não podem ser vistos, apenas, como sofredores dos 

acontecimentos e da história, mas como sujeitos que ao produzirem a história 

são produzidos por ela. Diz Demo: 

 
Para chegarmos ao desenvolvimento humano sustentado, é crucial 
que a qualidade construtiva do conhecimento se elabore e 
reelabore no âmbito educativo. Porquanto, buscamos a inovação 
em favor do homem, na qual ele seja o sujeito histórico ineludível.  
(DEMO, 1996, p. 15). 

 

Na mesma direção que Demo, porém posto de uma forma mais simples, 

Monteiro afirma que os homens devem mesmo ser vistos “[...] tanto como 

criadores quanto produtos das situações sociais em que vivem.” (MONTEIRO, 

1991, p. 27). Tentamos, então neste trabalho, entender os sujei tos desta pesquisa 

tanto como resultados das situações históricas, quanto como produtores dessas 

situações. Sujeitos históricos que, num movimento dialético, reproduzem-se, a 

partir de condições de vida e de trabalho que não estão dadas a priori, mas 

organizam-se a partir de ações que envolvem atividade e passividade diante do 

viver e suas atribuições. 
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2.1 – Trajetos Para a Coleta de Dados 

 

 

Tudo se dá no tempo e no espaço e, para entendermos mais claramente os 

trajetos percorridos nesta pesquisa, necessário se faz identificarmos têmporo-

espacialmente as suas bases. 

O estado de Sergipe, o menor da Federação com 21.910.348 Km², 

localizado na região Nordeste do Brasil, limitando-se ao sul e ao oeste com o 

estado da Bahia, ao norte, tendo como fronteira natural o rio São Francisco, com 

o estado de Alagoas, e ao leste com o oceano atlântico, possui 75 municípios e 

uma população estimada em 1.784.475 habitantes. A capital, Aracaju com 

461.534 habitantes, concentra as principais atividades políticas, comerciais, 

industriais e de serviços. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2000, 2005). Como a maioria dos estados nordestinos, Sergipe 

teve durante séculos uma economia cuja base era o cultivo da cana-de-açúcar, 

mas a partir de 1990 esse quadro sofreu significativas modificações e:  

 
Apoiado em incentivos fiscais e em seu potencial energético – 
oferecido pela usina de Xingó e pela exploração de petróleo e gás 
natural –, Sergipe atrai indústrias para seu território. Somente 
entre 1995 e 1998, 40 indústrias instalam-se no estado, com 
destaque para uma fábrica de cerveja em Estância, que 
impulsiona a chegada de outras pequenas e médias empresas à 
região, principalmente voltadas para o beneficiamento de 
produtos agrícolas e de couro, processamento de alimentos e um 
pequeno parque têxtil. (TOSCANO, 2004, 2007). 
 

Foi em Aracaju, o maior centro comercial, político e de serviços do estado, 

que os passos do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje foram articulados para 

serem colocados em prática em todo o estado de Sergipe.  

Para envolver todo o estado foram usadas como suporte as 10 (dez) 

Diretorias Regionais de Educação (DRE) que atuando no estado em 10 regiões 

(conforme mapa na página seguinte), têm suas sedes em municípios estratégicos 

de Sergipe e dão apoio a todos os outros municípios.  
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DIRETORIAS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO 
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Levando-se em conta as condições reais para a sua concretização, as 

investigações mostraram que o curso TV na Escola e os Desafios de Hoje foi 

estruturado e aplicado em conjunto pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

como membro da Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede) 4, através da 

Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD) vinculada ao Departamento de 

Educação (DED) da UFS, que se encarregou da coordenação pedagógica e, como 

foi imprescindível a parceria das secretarias estaduais e/ou municipais de 

educação que colaboraram na divulgação, inscrição e matrícula dos cursistas, 

entre outras funções fundamentais para a sua concretização, em Sergipe a 

parceira foi a Secretaria de Estado da Educação (SEED)5, através da sua Divisão 

de Tecnologia do Ensino (DITE), que se encarregou da coordenação operacional.  

Por se tratar de um curso na modalidade a distância o TV na Escola e os 

Desafios de Hoje utilizou-se da tutoria para a orientação acadêmica que, através 

de telefone e cartas principalmente, fax e e-mail raramente, e por encontros 

presenciais, estava incumbida de dar apoio às dificuldades dos cursistas, 

orientando-os a partir delas, servindo de mediador entre estes, os conteúdos e o 

processo de ensino-aprendizagem e, também, servindo como uma espécie de 

interlocutor para as coordenações. Por conta de estarem estrategicamente 

posicionados numa zona de interseção entre o cursista, os conteúdos do curso, a 

tecnologia utilizada e a coordenação, decidimos envolve-los nesta pesquisa. 

A escolha dos ex-tutores para participarem dessa pesquisa obedeceu a um 

único critério, ter ao menos um representante de cada uma das 4 (quatro) 

edições que se sucederam em Sergipe. Decidido isso buscamos no banco de 

dados do curso a lista de tutores por edição e em cada lista que era composta de 

nome, endereço e telefone de 10 (dez) tutores, fizemos um sorteio e, logo após, o 

contato telefônico.  

Entretanto, nos deparamos com um problema: não foi encontrada a lista 

de tutores da quarta edição do curso. Porém, a representante sorteada da 

terceira edição alegou que também havia participado da quarta, daí entendemos 

                                                
4 A adesão da UFS à UniRede deu-se em junho de 2000, conforme minuta de ofício (anexo A). 
5 A parceria entre UFS e Secretaria de Estado da Educação foi celebrada em termo de cooperação 
mútua (anexo B). 
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que ele poderia sem nenhum problema auxiliar-nos a entender ambas as edições. 

Resolvido esse problema, formamos esse grupo de representantes dos tutores 

com 3 (três) ex-tutoras dispostas a participar desta pesquisa.  

Ficou representado da seguinte forma o universo dos tutores nessa 

pesquisa: uma ex-tutora representante da primeira edição que será, no corpo 

deste trabalho, identificada como tutora 1, uma representante da segunda edição 

que será identificada como tutora 2 e uma representante da terceira e da quarta 

edições identificada como tutora 36. 

Para a coleta de dados junto a esse grupo optamos pela técnica da 

entrevista semi-estruturada para que pudéssemos aprofundar pontos relativos 

às experiências produzidas em todas as edições do curso, a fim de fazer fluir 

informações sobre estas experiências deixando transparecer o olhar único e 

autêntico de cada sujeito. Como bem afirmam, Lüdke e André,  

 
[...] nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há a 
imposição de uma ordem rígida de questões, o entrevistado 
discorre sobre o tema proposto com base nas informações que ele 
detém e que no fundo são a verdadeira razão da entrevista. Na 
medida em que houver um clima de estímulo e de aceitação 
mútua, as informações fluirão de maneira notável e autêntica. 
(LÜDKE, ANDRÉ, 1986, p. 33-34). 

 
 

O entrevistado7 que se submete a esta técnica contribui para “[...] levantar 

dados que possam ser utilizados em análise qualitativa, selecionando-se os 

aspectos mais relevantes.” (BARROS; LEHFELD, 1994, p. 58), tais como os “[...] 

modelos culturais que se manifestam na vivência dos indivíduos envolvidos na 

situação estudada.” (BARROS e LEHFELD, 1994, p. 58).  

Na coleta de dados junto às ex-tutoras, interessou-nos saber, entre outras 

coisas: quais as principais dificuldades enfrentadas para a concretização de cada 

uma das edições sergipana? Como estruturavam os trabalhos individuais e 
                                                
6 Por um pedido das ex-tutoras entrevistadas, seus verdadeiros nomes não serão revelados, daí 
optamos manter, também, o anonimato de todos os pesquisados ao invés de colocar nomes fictícios.  
7 Tereza Haguette, apoiada nas idéias de Zelditch, chama a atenção que o entrevistado não é um 
informante. O informante [...] seria aquele que presta informações presumidamente corretas sobre 
outros ao invés de si mesmo e cujas informações acerca dos acontecimentos são informações sobre 
acontecimentos dos quais não participou. Já o entrevistado fala sobre si mesmo. (ZELDITCH apud 
HAGUETTE, 2000, p. 87). 
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coletivos? Qual a percepção que tinham e que construíram a partir dessa 

experiência de um curso a distância? Quais os êxitos alcançados ao final do 

processo?8 

Com a intenção de aprofundar o nosso olhar, além do universo de tutores 

representado pelas ex-tutoras que foram entrevistadas, investigamos também, 

mais profundamente o universo dos cursistas do TV na Escola e os Desafios de 

Hoje. É neste universo, inclusive, que se concentra a maior parte das análises. A 

definição da amostra, que é segundo Gil o “Subconjunto do universo ou da 

população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as características 

desse universo ou população.” (GIL, 2006, p. 100), buscou ser abrangente, 

coerente e significativa e, para tanto, levamos em consideração alguns critérios.  

O primeiro deles é que a amostra deveria ser composta por representantes 

de cada uma das 10 (dez) Diretorias Regionais de Educação (DRE) e com isso 

favorecer a uma análise espacialmente mais ampliada.  

O segundo, que seque lógica semelhante ao primeiro, que deveria 

contemplar representantes de cada uma das quatro edições do curso no estado 

de Sergipe, para com isso conseguir uma análise com significativa envergadura 

temporal, já que as edições se deram em momentos distintos e seus contextos 

próprios apresentaram algumas diferenças.  

Terceiro, ter mais representantes das edições que computaram um maior 

número de cursistas concludentes e, portanto, consideradas, ao menos 

quantitativamente, mais bem sucedidas (a terceira e a quarta edições).  

O quarto e último, que todos esses ex-cursistas tenham concluído todos os 

3 (três) módulos do curso para que, com isso sejam minimizadas as diferenças 

quanto aos pré-requisitos mínimos de obtenção do conhecimento, mesmo diante 

de toda diversidade material, espacial, temporal, curricular, entre outras, que 

diferenciava cada um. Ou seja, por mais diferente que seja a realidade da vida e 

do trabalho de cada profissional definido por esta pesquisa, todos, ao seu tem po, 

deveriam ter tido acesso a todas as etapas propostas, bem como a todos os 

recursos materiais oferecidos, concluindo-o. 

                                                
8 Questões da Entrevista semi-estruturada para as ex-tutoras. (ANEXO O). 
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Decididos os critérios, pensamos na forma de contato com esses ex-

cursistas e, por questões de praticidade e economia de tempo, optamos em 

contatar os que houvessem disponibilizado telefone ou e-mail a partir de listas 

encontradas nos arquivos da Coordenadoria de Educação a Distância (CEAD).  

A idéia inicial era obter uma amostra aleatória simples composta por, pelo 

menos, 50 (cinqüenta) ex-cursistas, aproximadamente 5% do universo de 1099 

cursistas concludentes, obedecendo aos critérios apontados. Porém, alguns 

empecilhos surgidos nos fizeram mudar essa idéia. Primeiramente, em muitos 

casos, feito o contato verificamos que não se tratava da pessoa que se estava 

procurando, pois aquele número telefônico (geralmente telefone celular) não 

mais pertencia a tal pessoa. Segundo, que mesmo encontrando a pessoa certa, ela 

nem sempre se disponibilizava a participar da pesquisa e em muitos casos 

percebemos certo temor em dar informações9.  

Diante dos empecilhos encontrados, decidimos por uma amostragem por 

acessibilidade, que segundo Gil é quando:  

 
O pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo 
que estes possam, de alguma forma, representar o universo. 
Aplica-se este tipo de amostragem em estudos exploratórios ou 
qualitativos, onde não é requerido elevado nível de precisão. (GIL, 
2006, p. 104).  

 

 

Sendo assim optamos por compor a amostra com 10 (dez) ex-cursistas do 

curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, cada um representando cada uma das 10 

(dez) Diretorias Regionais de Educação (DRE) do estado de Sergipe.  

A medida seguinte foi sortear quais das DREs representariam cada uma 

das 4 (quatro) edições. Ficando, então, após sorteio a primeira edição 

                                                
9 No cenário político, a mudança de governo nas eleições de outubro de 2006 elegendo governador o 
candidato da oposição pelo Partido dos Trabalhadores sobre o candidato que pleiteava reeleição pelo 
Partido da Frente Liberal, gerou uma onda de boatos. Um deles, que haveria a anulação de concursos 
recém-realizados pelo governador derrotado e também que haveria transferência de DRE de 
professores que supostamente conseguiram suas transferências por apadrinhamento. Daí o medo de 
dar informações. 
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representada por ex-cursistas oriundos da DR310 e DR9, a segunda edição por ex-

cursistas da DR1 e DR7, a terceira por ex-cursistas da DEA, DR4 e DR8 e a 

quarta por ex-cursistas da DR2, DR5 e DR6, como aponta o Quadro 1. 

 

QUADRO 1 Representante da DRE por Edição 
 

Edições 1ª Edição 2ª Edição 3ª Edição 4ª Edição 

DREs DR3 DR9 DR1 DR7 DEA DR4 DR8 DR2 DR5 DR6 

         Fonte: Resultado obtido por sorteio 

 

Feitos os contatos telefônicos e após o aceite em participar da pesquisa, 

acordamos uma forma de encontro para preenchimento de um questionário.  

A amostra, então ficou composta por 9 (nove) representantes do sexo 

feminino e, apenas 1 (um) do sexo masculino. Consideramos que esse perfil 

sexual obtido na amostra não seria um problema à pesquisa, pois foi de fato, 

muito superior o número de mulheres em relação aos homens que participaram 

do curso e, também, porque nesse trabalho a análise está centrada nas 

experiências e nos conhecimentos. 

Essa coleta de dados ocorreu entre novembro de 2006 e início de fevereiro 

de 2007. Muitas viagens por cidades do interior do estado de Sergipe foram 

feitas para efetivar a coleta, pois estávamos interessados em manter uma 

aproximação a fim de romper a impessoalidade e conhecer um pouco das 

condições de trabalho e também de vida desses ex-cursistas para ajudar na 

compreensão da realidade vivida por eles.  

Levando-se em consideração a faixa etária, a amostra foi composta por 

pessoas com idades que variaram entre 24 e 53 anos, sendo que a maioria 

revelou ter 30 anos ou mais, como mostra, a seguir, o Quadro 2. 

 

                                                
10 Por questões estéticas com a intenção de “despoluir” o texto e facilitar a sua leitura, optamos nesse 
trabalho por substituir a sigla DRE sempre que estiver se referindo a uma Diretoria Regional de 
Educação específica, pela sigla DR como é comumente utilizada na comunicação oral entre os 
profissionais da educação da rede estadual em Sergipe. Portanto onde se lê DR3, por exemplo, leia-se 
Diretoria Regional de Educação 3 (DRE3). 
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QUADRO 2: Ex-cursistas por Faixa Etária 
 
 

 
 

Faixa Etária 
 

 

D  R  E 
D
E
A 

D
R
1 

D
R
2 

D
R
3 

D
R
4 

D
R
5 

D
R
6 

D
R
7 

D
R
8 

D
R
9 

De 21 a 25 anos   x x       

De 26 a 30 anos      x  x   

De 31 a 35 anos x x     x  x  

De 36 a 40 anos     x      

53 anos          x 
                    Fonte: Questionário de dados pessoais e de relação do ex -cursista com televisão e vídeo. 

 

A maioria desses profissionais, 8 (oito) deles, atua diretamente na 

docência, são os da DEA, DR1, DR2, DR3, DR5, DR7, DR8 e DR9, sendo que 

destes, 1 (um), o da DR1, também atua como Técnico Pedagógico, enquanto que 

os outros 2 (dois), os da DR4 e DR6 atuam apenas na Supervisão técnico-

pedagógica. Dos que atuam na docência 4 (quatro), os ex-cursistas 

representantes da DEA, DR1, DR2 e DR7 exercem suas funções tanto no ensino 

fundamental quanto no ensino médio, atuando respectivamente na Educação 

Física, Química, Redação e Língua Portuguesa, já os outros 4 (quatro) atuam 

apenas no ensino fundamental conforme se pode ver no Quadro 3 na página 

seguinte.  

Esse resultado foi obtido aleatoriamente pelo sorteio, não havendo 

nenhuma intenção nem de envolver parcela maior ou menor de docentes em 

detrimento de técnicos, supervisores ou até mesmo diretores, nem também de 

priorizar docentes que atuem em uma ou outra área específica. Entendemos que 

essa formação reflete de fato o que se deu no curso, pois a maior participação foi 

de professores. 
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QUADRO 3: Ex-Cursistas por Área de Atuação na Educação 
 
 

 
 

Área de Atuação na 
Educação 

 

DRE 

D
E
A 

D
R
1 

D
R
2 

D
R
3 

D
R
4 

D
R
5 

D
R
6 

D
R
7 

D
R
8 

D
R
9 

Educação Física x          
Polivalente 1ª a 4ª    x      x 
Programa de Erradicação do 
Trabalho InfantilI 

     x     
Redação e Língua Portuguesa   x     x   
Matemática (fundamental)         x  
Química/Técnica Pedagógica  x         
Supervisão Técnica Pedagógica     x  x    

  Fonte: Questionário de dados pessoais e de relação do ex-cursista com televisão e vídeo. 

 

Esse grupo que compôs a amostra configurou-se num grupo 

profissionalmente experiente. De todos, apenas 2 (dois) deles confessaram ter 

menos de 7 (sete) anos de atuação profissional na educação, foram os professores 

da DR2 e da DR5 que disseram ter 2 (dois) e 6 (seis) anos respectivamente, os 

demais afirmaram ter de 9 (nove) a mais anos dedicados à educação. Poder 

contar com profissionais experientes revelou-se um fato positivo, já que 

partimos do princípio que profissionais com mais anos de experiência na 

educação podem revelar aspectos que só a empiria e o acúmulo de experiências é 

capaz de testemunhar. Conforme o Quadro 4, os profissionais da DEA, DR6 e 

DR8, afirmaram que têm 9 (nove) anos de atuação, o da DR3 afirmou ter 10 (dez) 

anos de atuação, o da DR1 afirmou estar a 11 (onze) anos atuando, o da DR7 

disse ter 18 (dezoito) anos, o da DR4 disse 22 (vinte e dois) anos de atuação e o 

da DR9, o que mais tempo atua, afirmou ter mais de 25 (vinte e cinco) anos 

atuando na profissão. Esses profissionais então foram instigados a fornecer 

informações que ajudassem a compreender quais tipos de relações estabelecem 

com o audiovisual. 
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QUADRO 4: Tempo de Atuação Profissional na Educação  
 

 
 

Tempo de Atuação 

 

DRE 

D
E
A 

D
R
1 

D
R
2 

D
R
3 

D
R
4 

D
R
5 

D
R
6 

D
R
7 

D
R
8 

D
R
9 

0 a 2 anos   x        
3 a 6 anos      x     
7 a 10 anos x   x   x  x  
11 a 15 anos  x         
16 a 20 anos        x   
Mais de 20 anos     x     x 

   Fonte: Questionário de dados pessoais e de relação do ex-cursista com televisão e vídeo. 

 

Por se tratar de um grupo composto por um número maior de 

representantes que o grupo dos representantes dos tutores,  também por ter que 

fornecer um número maior de dados os quais também são mais específicos que 

os do outro grupo, optamos, com o intuito de facilitar a sistematização desses 

dados, em submeter os ex-cursistas à técnica de questionários com questões 

abertas e fechadas. 

A coleta de dados junto aos ex-cursistas foi dividida em dois momentos. 

No primeiro, que já comentamos anteriormente, eles responderam a um 

questionário11 com questões abertas e fechadas pelo qual interessava-nos 

descobrir, entre outras coisas: como eles se relacionam com a televisão dentro e 

fora da escola?  Quais as preferências na programação da televisão e por quê? 

Como se relacionam com o audiovisual na escola? Quais as atividades 

desenvolvidas na escola fruto da capacitação do curso TV na Escola e os Desafios 

de Hoje? Quais as facilidades e dificuldades, tanto operacionais quanto na 

construção do conhecimento dos alunos, que encontram ao usar a televisão na 

sala de aula? Qual o papel que a televisão desempenha na construção de seus 

conhecimentos?  

                                                
11 Questionário de dados pessoais e de relação com televisão e vídeo. (Anexo C) 
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No segundo momento, eles assistiram a exibição de um telejornal e 

responderam a um questionário12, em seguida assistiram a exibição de outro 

telejornal de emissora diferente e responderam ao mesmo questionário, logo 

após responderam a um terceiro questionário13 que buscou analisar a percepção 

do tratamento das notícias em ambos os telejornais e por fim, após a leitura de 

um texto jornalístico14 que comentava ambos os telejornais assistidos por eles, 

responderam a um quarto questionário15. Com essa estratégia interessávamos 

captar as formas como eles interpretam as mensagens televisivas. Tudo isso para 

tentarmos entender quais tipos de leitura crítica da televisão são capazes de 

realizar esses ex-cursistas do TV na Escola e os Desafios de Hoje. 

Como não foi possível reunir todos os ex-cursistas ao mesmo tempo e no 

mesmo espaço para proceder às exibições dos telejornais, essa atividade foi 

realizada em 4 (quatro) locais e dias distintos entre meados de junho até meados 

de julho de 2007 no auditório do Departamento de Educação (DED) na UFS, na 

casa de um ex-cursista no município de Moita Bonita – SE, no auditório da 

Diretoria de Educação de Aracaju (DEA) e na casa de um ex-cursista no 

município de Estância – SE respectivamente. 

Os dados obtidos tanto pelos questionários quanto pelas entrevistas foram 

tabulados, muitos se transformaram em Quadros, outros tantos destacados no 

corpo dos textos como referência, ambos em diálogo com vários autores 

subsidiam o processo de análise.  

 

 

2.2 - Sistematização do Trabalho 

 

Queremos deixar claro que este trabalho pode frustrar alguns que 

costumam ancorar seus estudos na perspectiva de um único autor, ou corrente 

de pensamento já que o construímos seguindo uma abordagem multirreferencial 

                                                
12 Questionário sobre tratamento da notícia no telejornal. (Anexo D) 
13 Questionário de percepção após assistir dois telejornais. (Anexo E) 
14 Matéria jornalística da “Folha Online”. (Anexo F) 
15 Questionário de percepção dos telejornais após análise jornalística. (Anexo G) 
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e multiperspectiva. Nele envolvemos os estudos das mediações, os estudos da 

teoria crítica, as perspectivas psicanalíticas, os estudos culturais críticos entre 

outras perspectivas, no intuito de evitar a unilateralidade e também a 

parcialidade, mas ao contrário para poder abordar nosso objeto  

plurifacetadamente, por vários ângulos. 

Para efeito de sistematização, este estudo está dividido em quatro 

capítulos que, semelhantes aos movimentos de zoom16 de uma câmara filmadora, 

oferecem vários planos17. Os planos adotados neste trabalho vão desde o mais 

geral que incorpora uma visão abrangente e aberta do objeto até o plano mais 

aproximado que busca captar-lhe os detalhes mais sutis. Resolvemos fazer, 

então, referência junto ao título de cada capítulo e a um dos itens do segundo, 

aos principais planos adotados na composição da linguagem audiovisual.  

No primeiro capítulo intitulado Globalização e Televisão na Escola - grande 

plano geral buscamos discutir e analisar, o aparecimento do curso de extensão a 

distância TV na Escola e os Desafios de Hoje, embutido num conjunto de medidas 

da política neoliberal que tenta organizar o espaço educacional brasileiro às 

necessidades da globalização econômica, utilizando-se do incremento da 

tecnologia. Destacamos nesse processo o uso do satélite com fins educativos, a  

televisão como seu cerne e, também, o programa TV Escola como resultado. Para 

tanto, respaldamo-nos, nos estudos de Warnier (2000), Mattelart (2000), 

Marcondes Filho (1994, 2002), Briggs & Burke (2004), Andrade (1996), Alves 

(2003), Bordenave (1987), Toschi (1999) e Saraiva (1996) entre outros. 

TV na Escola e os Desafios Sergipanos – plano geral é o segundo capítulo e nele 

buscamos discutir e analisar através dos objetivos do curso TV na Escola e os 

Desafios de Hoje as suas verdadeiras intenções à medida que apresentamos a sua 

estrutura curricular e evidenciamos uma relação de dependência entre este e o 

programa TV Escola. Apoiando-nos também em relatórios e documentos que 

dispõem informações sobre a implantação desse curso, propomo-nos a 

apresentar dados sobre a estruturação das suas quatro edições realizadas em 

                                                
16 Significa aproximação ou afastamento da imagem de um ou vários objetos. 
17 “Enquadramentos feitos pelo cinegrafista.” (BISTANE; BACELLAR, 2005, p. 136).  



LER TELEVISÃO: Limites do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe 

 

30 

 

Sergipe, analisando seus caminhos e descaminhos em busca do êxito, tendo 

como interlocutores à análise os depoimentos obtidos em entrevista às três ex-

tutoras que participaram das quatro edições. Este estudo desenvolve-se a partir 

das contribuições de Freire (1987), Orofino (2005), Nunes (2003), Barbalho (2004), 

Maggio (2001), Neder (2000, 2005), Demo (2006) e Preti (2005) entre outros.  

O terceiro capítulo que tem como título Audiovisual Cotidiano: Acessos, 

Escolhas e Produções – close-up, apresenta, discute e analisa as relações que são 

travadas entre os ex-cursistas, entrevistados e questionados, e a televisão e os 

vídeos dentro e fora da escola, sem perder de vista também as relações com a TV 

Escola. Serviram de base teórica os trabalhos de Freire (2000, 2001), Martin-

Barbero (1998), Gadotti (2005), Belloni (2001), Charlot (2005), Moran (2002) e 

Orofino (2005) entre outros.  

Lendo a Televisão – plano de detalhe, é o quarto capítulo, nele analisamos a 

linguagem da televisão dando ênfase as discussões sobre os textos culturais e 

sobre a “cultura da mídia” fazendo um entrelaçamento com a moral do 

espetáculo e a moral do entretenimento para nos ajudar a analisar as percepções 

e interpretações que os ex-cursistas produziram sobre notícias abordadas em 

dois telejornais distintos, o Jornal da Record e o Jornal Nacional, a partir de uma 

mesma temática. Toda essa análise é feita tendo como referenciais principais a 

obras de Kellner (2001, 2006), Cancio (2005), Squirra (2004), Marisa Vorraber 

Costa (2002, 2002a) e Duarte (2006) entre outros. 

Penúltima Versão dos Fatos é o título da etapa que se pretende conclusiva, 

mas que em momento nenhum considera pôr um ponto final às discussões 

travadas neste trabalho. Contém considerações, conclusões e sugestões postas à 

luz da nossa versão sobre as análises dos dados.  
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GLOBALIZAÇÃO E TELEVISÃO NA ESCOLA - grande plano geral 

 

 

 
A ditadura da palavra e da imagem únicas, 

bem mais devastadora que a do partido único, 
impõe, por todos os lados, um mesmo modo 

de vida e concede o título de cidadão 

exemplar a quem é consumidor dócil, 
espectador passivo, fabricado em série e em 

escala planetária. 

Eduardo Galeano 

 

 

 

É na tentativa de conseguir uma imagem mais aberta, cujo enquadramento 

possibilita um maior ângulo de visão, que o cinegrafista regula o zoom da câmara 

e a partir de num grande plano geral, secundariza os elementos principais 

momentaneamente para situar onde as ações se desenvolvem. Nesse plano os 

elementos principais são vistos em conjunto com as estruturas que lhes dão 

sustentação, fazendo surgir delimitações, contornos, interfaces e, também, 

perspectivas, que produzem uma imagem cujo objetivo principal é 

contextualizar. 

Com a mesma intenção do cinegrafista, esforçamo-nos, neste capítulo, 

para produzir uma imagem aberta que seja capaz de mostrar em que contexto 

está vinculado o aparecimento do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje. Para 

isso optamos por um ângulo cuja abrangência permitiu-nos mostrar alguns 

elementos interdependentes, mas que geralmente são vistos e tratados em 

separado, compondo a estrutura que produz o curso. O nosso ângulo de 

pesquisa destaca elementos para discussão e análise que serão apresentados em 

três partes. 

A primeira analisa as funções do curso no contexto de um alinhavado de 

relações que há muito tempo se estabelecem entres os ditos “meios de 

comunicação”, a cultura e o capital, e que hoje se denomina globalização. Essa 
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questão será abordada, principalmente, a partir dos estudos de Warnier (2000), 

Marcondes Filho (1994, 2002), Briggs e Burke (2004), Mattelart (2000), Silva 

(2002), Lemos e Winck (2006) e Enzensberger (1979).  

A segunda apresenta a televisão como principal medium a conseguir 

estabelecer uma hegemonia enquanto fenômeno de aceitação, penetrabilidade e 

credibilidade social, tornando-se, portanto o maior disseminador de informações 

e principal suporte nesse processo de globalização, tudo isso a partir, 

principalmente, dos estudos de McLuhan (1979), Belloni (2001), Lamb (1999) e 

Pretto (1996).  

E por fim a terceira, apoiada principalmente, nos trabalhos de Coutinho 

(2003), Toschi (1999), Saraiva (1996), Melo (1998) e Andrade (1996) tenta 

estabelecer as bases da criação e execução do curso TV na Escola e os Desafios de 

Hoje, a partir, também, dos fracassos do Programa TV Escola e sua implantação 

verticalizada sob o contexto de uma política de educação neoliberal.  

 

 

 

1 - Globalização: Capital, Media e Cultura 

 

O curso de extensão a distância TV na Escola e os Desafios de Hoje foi uma 

estratégia apoiada pelo Ministério da Educação (MEC), para preparar os 

professores das escolas públicas brasileiras para melhor utilizar a televisão e o 

vídeo no cotidiano e lidar com a linguagem audiovisual.  

A implantação desse curso não nasceu como uma atitude isolada ou 

excêntrica do governo brasileiro, mas resultou de pesquisas que apontaram o 

despreparo do professorado para lidar adequadamente com os recursos da 

tecnologia, na produção de conhecimentos a partir da escola, não se podendo 

mais negligenciá-los. Também, não se configurou, apenas, como um curso 

instrumental que ajudaria o professor a manusear equipamentos de TV e de 

vídeo-cassete na sala de aula, foi além e organizou-se prometendo discutir a 

linguagem audiovisual própria desses meios. Como afirma a professora Vânia 
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Lúcia Carneiro, uma das organizadoras do curso, ele “[...] não se limita ao uso 

de equipamentos. Significa introduzir outra linguagem, a audiovisual, outro 

modo de compreender, num espaço onde as atividades se apóiam nas 

linguagens escrita e falada.” (CARNEIRO, 2003, p. 146).  

A escola, o espaço implícito na citação de Carneiro, que tradicionalmente 

se apóia nos impressos e na oralidade, precisava introduzir a linguagem 

audiovisual, visto que na sociedade contemporânea não se pode mais ignorar o 

complexo fenômeno da midiabilidade18 e seus desdobramentos.  

Os diversos meios aceitos socialmente como o rádio, o telefone, o jornal, a 

televisão e o computador entre outros, os chamados “meios de comunicação”, 

que, como atenta Marcondes Filho em seus estudos de Filosofia da Linguagem e 

Teoria da Comunicação “[...] cada um desses é um medium, e o conjunto deles é 

o plural latino media.” (MARCONDES FILHO, 2002, p. 9), atuam na sociedade 

prometendo informar, entreter e até transmitir conhecimentos.  

Nesse cenário, cada medium19 tem um poder de ação e de penetrabilidade 

social variado, porém importantíssimo no processo cujas fronteiras se 

expandiram e as distâncias diminuíram à medida que os media20 se 

diversificaram e, com o suporte da tecnologia, tornaram-se mais versáteis, 

velozes e, também, mais dinâmicos. Esse processo vem se consolidando ao nível 

da cultura e atinge escala global, revelada pelos fluxos culturais cada vez mais 

intensos na sociedade contemporânea e, a escola não pode ignorá-lo, já que tem 

como lastro o conhecimento e a cultura.  

A dinâmica cultural dos tempos atuais é impressionante. Nesse processo, 

povos de economias mais fortes no sistema capitalista disseminam elementos de 

suas culturas nos países economicamente mais frágeis que os consome com 

“naturalidade” e, com isso, forjam a criação de uma identidade cultural global 

                                                
18  Midiabilidade implica, segundo o historiador Marcos Napolitano, “[...] a existência de um campo 
social dominado pela mídia, sobretudo a mídia eletrônica, catalisando um conjunto de experiências e 
identidades sociais.” (NAPOLITANO, 2002, p. 12). 
19 Para evitar possíveis mal entendidos gerados por conta das varias acepções da palavra “meio”, 
optou-se a partir aqui por usar preferencialmente a designação latina medium em substituição àquele 
termo. 
20 Optou-se por usar neste trabalho a designação latina „media’ (conjunto dos meios de comunicação), 

em substituição ao neologismo „mídia‟. 
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produzindo “cenários” culturais bastante diversificados, como apontou o 

etnólogo francês Jean Pierre Warnier em seus estudos sobre a mundialização da 

cultura,  

 
Dança-se o tango argentino em Paris, o bikutsi de Camarões em 
Dacar, a salsa cubana em los Angeles. O MacDonald‟s serve seus 
hambúrgueres em Pequim, a cozinha cantonesa é servida no 
Soho. A arte zen do tiro ao arco perturba a alma germânica. A 
baguete parisiense conquista o Oeste da África. Em Bombaim, 
pode-se ver o Papa nos telões. Os filipinos choram a morte da 
Princesa de Gales. (WARNIER, 2000, p. 9). 

 
 

Dessa forma, compreendemos que, entender, no limiar do século XXI, as 

razões de um curso com a natureza que se propõe o TV na Escola e os Desafios de 

Hoje implica entendê-lo no contexto de um fenômeno que se faz anunciar, hoje, 

em todos os cantos do mundo, mas que pode ser, na verdade, referido no 

mínimo, como uma continuidade do processo de mundialização do 

conhecimento, da produção social e dos modos de pensamento que ocorreram 

com maior nitidez a partir dos séculos XVI e XVII, quando da expansão do 

modelo moderno-científico da Europa para o restante do mundo, a globalização. 

 

 

 

1.1 - Os Media e os Princípios da Globalização 

 

Enquanto fenômeno e termo, a globalização foi anunciada há apenas 

algumas décadas, mas sua origem parece estar bem longe desse momento em 

que se vivem com intensidade seus efeitos.  

Discutir um curso que se propõe no início do século XXI capacitar 

professores para lidar adequadamente com recursos tecnológicos em face à 

midiabilidade e seus desdobramentos tendo como base o fenômeno da 

globalização, implica em buscar reconhecer as origens deste fenômeno e as 

transformações causadas por ele.  
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Nessa busca, estudos apontaram que se pode mesmo localizar as bases de 

tal fenômeno em acontecimentos que estão muito distantes de hoje. Para 

Warnier, “[...] suas origens nos avanços e recuos da tecnologia das trocas e das 

comunicações remontam a mais alta Antiguidade.” (WARNIER, 2000, p. 39 e 40).  

Entendemos que o domínio dos primeiros códigos de comunicação 

primitivos e o adestramento dos cavalos selvagens, por exemplo, promoveram 

significativas transformações sociais. O advento da imprensa e o aparecimento 

do primeiro trem a vapor, da mesma forma fizeram, também, a sociedade se 

transformar, no entanto em uma intensidade maior. Daí que Warnier dirá que as 

comunicações e os transportes, enquanto tecnologias estão “[...] no centro das 

dinâmicas de contatos entre culturas diversas, das inovações técnicas, do 

multilingüismo, do pluralismo cultural, dos conflitos e até da exterminação dos 

povos minoritários e suas culturas.” (WARNIER, 2000, p. 40).  

Podemos tomar as grandes navegações iniciadas na segunda metade do 

Séc. XV e a invenção da prensa gráfica, por Gutenberg, no início deste mesmo 

período, como dois acontecimentos, entre outros, cujas transformações na vida 

humana, e conseqüentemente na vida social daí advindas, foram infinitamente 

superiores às alcançadas até aquele momento pelos homens. Tão importantes 

que são considerados basilares à modernidade. A partir desses eventos há uma 

grande aceleração nesse processo de transformação da realidade, aponta Ciro 

Marcondes Filho. Diz ele, “[...] Nas cidades européias vai funcionar, a partir 

dessa época, um ritmo de vida diferente, marcado por uma grande mobilidade. 

Comércio, novidades do novo mundo, aceleração do ritmo de vida das pessoas.” 

(MARCONDES FILHO, 1994, p. 11). 

Acelerando as comunicações, difundindo imagens e sons, circulando 

informações, os media, especialmente na modernidade, produziram grandes 

transformações na sociedade, tanto quantitativas, quanto qualitativas. Para se ter 

uma idéia, até a primeira metade do séc. XV, o conhecimento mais rigoroso 

estava quase que totalmente restrito aos mosteiros e monastérios, os livros eram, 

todos, manuscritos e os analfabetos eram maioria entre a população.  Com a 

invenção da prensa gráfica, em 1453, esse quadro começa a se modificar. A partir 
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desse momento os manuscritos já existentes poderiam se transformar em 

impressos e, assim, se disseminariam tendo sempre a possibilidade de mais e 

melhores impressões.   

Há de se considerar, porém que esta invenção atendeu imediatamente aos 

interesses de uma burguesia protestante ascendente e a bíblia foi seguramente o 

principal livro impresso neste período, já que apoiava seu culto no texto em 

detrimento da imagem. Com tudo isso, no ano de 1500, as mais de 250 prensas 

espalhadas pela Europa – especialmente na Itália, Alemanha e França –, como 

apontam os estudos históricos dos media compilados por Asa Briggs e Peter 

Burke, 

[...] produziram cerca de 27 mil edições até o ano de 1500, o que 
significa que – estimando-se uma média de 500 copias por edição 
– cerca de 13 milhões de livros estavam circulando naquela data 
em uma Europa com cem milhões de habitantes. (BRIGGS; 
BURKE, 2004, p. 26).  

 

As celebrações do centenário da invenção da prensa gráfica dão, pela sua 

majestosidade, uma noção de quão importante foi esse acontecimento para o 

mundo. Em 1837, por exemplo, na inauguração da estátua de Gutenberg, em 

Mainz na Alemanha, sua pequenina cidade natal, nos mostra um panorama da 

importância deste fato:  

 
Entre salvas de artilharia, a coberta foi removida da estátua e mil 
vozes cantaram um hino. Depois vieram orações, jantares, bailes, 
discursos, corridas de barcos, procissões com tochas... Gutenberg 
foi saudado com muitos copos transbordantes de vinho do Reno. 
(BRIGGS; BURKE, 2004, p. 28). 

 
 

É a conquista do poder, sobretudo econômico – na passagem do modo de 

produção feudal para o capitalista – que está por trás destas grandes 

transformações apoiadas em novas formas de comunicar e, também, de 

transportar, se considerarmos também, o que representou a chegada do trem a 

vapor à revolução industrial.  

A conquista de mercados, de matérias-primas, de terras e de força de 

trabalho, com vistas a impulsionar a produção e o comércio, estão na base desse 
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movimento global atual. O francês Armand Mattelart, que há mais de 30 anos 

pesquisa no campo das comunicações, aponta inclusive, que a globalização como 

resultado desse movimento – que antes de mais nada é de integração regida pela 

lógica empresarial –, é 

 

[...] um modelo de administração de empresas que, respondendo 
à crescente complexidade do ambiente da concorrência, procede 
da criação e da exploração de competências em nível mundial, 
objetivando maximizar os lucros e consolidar suas fatias de 
mercado. (MATTELART, 2000, p. 125).  

 
 

Essa empresa global tem nas tecnologias da informação e da comunicação 

(TIC) as bases de sua interligação e como aponta, ainda, Matellart, “[...] As redes 

de informação e de produção sobre as quais repousa a organização da circulação 

interna e externa da empresa global a transformam numa „empresa-rede‟.” 

(MATTELART, 2000, p. 126). Isso quer dizer que esta empresa tem estratégias de 

atuação local e global numa interface permanente, tendo, portanto, a informação 

e a comunicação como fundamentais e indispensáveis.  A informação é 

veiculada e a comunicação abolida, tudo em nome da manipulação e das regras 

do mercado.  

Toda essa articulação que se traduz no mundo globalizado, obriga a 

sociedade a ressignificar conceitos, como local e global, espaço e tempo, 

diversidade cultural e singularidade cultural entre outros, como uma tentativa 

de ajustar-se à complexidade instalada pela nova ordem sócio-econômico-

cultural. Otávio Ianni em seus estudos sobre a era do globalismo, lembra que,  

 
[...] a sociedade global se constitui, na época da eletrônica, 
dinamizada por recursos da informática e, por isso mesmo, 
articulada por emissões de ondas, mensagens, signos, símbolos, 
redes e alianças que tecem os lugares e as atividades, os campos e 
as cidades, as diferenças e as identidades, as nações e 
nacionalidades, promovendo a desterritorialização de mercados, 
tecnologias, capitais, mercadorias, idéias, decisões, práticas, 
expectativas e ilusões. (IANNI, 1996, p. 31). 

 
 



LER TELEVISÃO: Limites do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe 

 

39 

 

Compreender-se é certamente também compreender a lógica desse 

processo no qual a informação, as comunicações e/ou, também, a falta delas, 

desempenham papel fundamental. Estar-se apto, portanto, a lidar com os 

recursos tecnológicos e também com a linguagem audiovisual – chaves à 

globalização – é certamente um bom passo naquela direção e, encontrar no curso 

TV na Escola e os Desafios de Hoje alguns objetivos que nos orientam, também, 

nesse sentido o faz parecer legítimo e oportuno. Porém este trabalho busca 

mostrar, justamente, em que medida esse curso serviu ou não a esta tarefa.  

 

 

 

1.2 - (Com) Fusão: Cultura e Capital 

 

Na tentativa de melhor compreender o curso “TV na Escola e os Desafios de 

Hoje” em sua pertinência, focâmo-lo por um ângulo que admite uma íntima 

relação entre os media e o capital, a qual nasce no bojo do desenvolvimento do 

próprio capitalismo. 

Com o advento do capitalismo, em substituição ao modo de produção 

feudal, aos poucos, todas as coisas passaram a ser consideradas mercadorias 21 e, 

como tais, a possuírem, com o passar do tempo, um valor de mercado. O 

advento da indústria consolida essa substituição e tudo o que o homem 

considerou, de alguma forma – em algum momento de lá para cá – importante e 

útil, passou a ter um valor de mercado: os gêneros alimentícios, o couro, o 

algodão, o sal, o diamante, o assassinato por aluguel, o atendimento médico, o 

chifre do rinoceronte, a ardósia, o calcário, a cannabis, a energia elétrica, a linha 

telefônica, o sangue, a água, o segundo extrato bancário semanal etc. Nesse 

                                                
21 O conceito de mercadoria ao qual nos apoiamos está ancorado em Marx, “determinada relação 
social entre os próprios homens que para eles assume aqui a forma fantasmagórica de uma relação 
entre coisas.” (MARX, 1985, p. 71). 
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processo de fetichização22, não escaparam nem a educação23 nem a produção 

cultural alvos desta pesquisa. Apoiando-nos em Silva, entendemos que: 

 
Não são apenas os objetos materiais, considerados mercadorias, 
que tendem a ser fetichizados e a esconder as relações sociais que 
os produziram, é o próprio mundo simbólico, o próprio mundo 
cultural, crescentemente mercantilizado, que tende a aparecer em 
seu caráter petrificado, pronto, final, mais uma vez escondendo 
sua condição de construção e relação social. (SILVA, 2002, p. 64).  

 
 

A idéia de a cultura sofrer os impactos de uma racionalidade industrial 

pelo seu valor de mercado foi anunciada pela Escola de Frankfurt 24. As reflexões 

feitas por esta Escola sobre cultura, ciência, técnica e tecnologia na sociedade 

industrial contemporânea, trouxeram à tona um conjunto de questões e 

conceitos fundamentais para se entender as relações sociais hoje. O conceito de 

“Indústria Cultural” é aqui resgatado para demarcar a posição da cultura dos 

“meios de comunicação” numa sociedade industrializada e que se encarrega de 

fabricar os produtos culturais em série. Dizem Adorno e Horkheimer, 

frankfurtianos criadores do termo “Indústria Cultural”:  

 
O cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A 
verdade de que não passam de um negócio, eles a utilizam como 
uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente 
produzem. Eles se definem a si mesmos como indústrias, e as 
cifras publicadas dos rendimentos de seus diretores gerais 
suprimem toda dúvida quanto à necessidade social de seus 
produtos. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 114).  
 
 

A eficiência dos media para, não só, produzir e reproduzir os discursos 

ideológicos, mas principalmente disseminá-los, encontra no modelo industrial a 

forma mais controlável pelo sistema e os Estados Unidos são os seus 

                                                
22 Fetiche, na acepção marxiana que adotamos, é resultado de um processo de produção cujas relações 
sociais encontram-se invisíveis, sendo visível apenas o objeto, a mercadoria. Tal conceito permeia a 
obra O Capital de Karl Marx, principalmente no capítulo 1. 
23 A educação será tratada mais detidamente a partir do tópico 3 deste capítulo, aqui nos limitaremos à 
produção cultural. 
24 Ela se constituiu num grupo de intelectuais que “[...] se reunia em torno do Instituto de Pesquisa 
Social dessa comunidade durante os anos 20 do século passado.” (MARCONDES FILHO, 2002, p. 146 
e 147), com uma postura de análise crítica e uma perspectiva aberta para todos os problemas da 
cultura do século XX. 
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precursores. Esse modelo industrial tem, então, seu sucesso assegurado, seja 

pelo “livre” mercado ou pelos subsídios advindos do Estado.  

Invadida pela racionalidade industrial com fins econômicos, a esfera 

cultural e comunicativa predispôs os indivíduos a aceitar formas políticas e 

ideológicas de dominação que resguardam, em última análise, poderosos 

interesses econômicos.  Fabricando produtos em série, simplifica-os ao máximo e 

obtém uma atitude geralmente passiva do consumidor, dirigindo-o ao invés de 

colocar-se à sua disposição. Atualmente, já se ouve falar em indústria do 

turismo, em indústria sexual, em indústria da fé, entre outras as quais se tem 

certa dificuldade, à primeira vista por sua imaterialidade, de se fazer uma 

relação com a produção, transformação ou beneficiamento de materiais.  

A circulação das informações, atualmente, acontece em níveis 

inimagináveis, tanto em quantidade quanto em velocidade. As TIC se 

multiplicaram e os media não se anularam entre si, ao contrário, em muitos casos 

convergiram. Passados séculos desde a “explosão” dos impressos, a imprensa se 

mantém poderosa e a internet não representa uma ameaça, o rádio não 

desapareceu com a chegada da TV, que com imagem dinâmica e, 

posteriormente, colorida, também, não apagou o brilho da fotografia. Briggs e 

Burke afirmam que, “A mídia precisa ser vista como um sistema, um sistema em 

contínua mudança, no qual elementos diversos desempenham papéis de maior 

ou menor destaque.” (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 17).  

A fusão dos media vêm causando um impacto sem precedentes na 

sociedade. Tony Schwartz, um homem da comunicação, publicitário e professor 

de Telecomunicação da New York University nos Estados Unidos, há 22 anos, já 

fascinado por essa incipiente fusão, adiantava “Os novos sistemas de 

comunicação são híbridos fascinantes que misturam os desenvolvimentos 

tecnológicos da televisão por cabo, transmissão por linha telefônica, ciência da 

computação e satélites.” (SCHWARTZ, 1985, p. 149).  

Em Mídia: o Segundo Deus25 Schwartz atribuiu um poder comparado ao 

Divino às novas tecnologias – principalmente a televisão, ao rádio e ao telefone – 

                                                
25 Este é o título do livro de Schwartz, cuja referência completa encontra-se ao final deste trabalho. 
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pela capacidade, segundo ele, de decidir a vida social. Para ele, “À maneira de 

Deus, a mídia pode alterar o curso de uma guerra, arrasar um presidente ou um 

rei, elevar os humildes e humilhar os orgulhosos.” (SCHWARTZ, 1985, p. 20).  

Se aos media, nesse caso, foi atribuído um poder divino, Enzensberger, por 

outro lado adverte: “Na sua forma atual, técnicas como a televisão e o cinema 

não estão a serviço da comunicação, mas até lhe são obstáculos.” 26 

(ENZENSBERGER, 1979, p. 49 e 50). Há quem defenda, também, que pelo modo 

como estão organizados muitos dos ditos “meios de comunicação” se 

configuram mesmo é como meios de controle social 27. 

Todo esse controle à vida social local e global, não o fazem sem que, com 

isso, precisem empregar e movimentar vultosas quantidades de capital, 

demarcando a posição que ocupam no mundo e a importância estratégica que 

têm enquanto indústria como apontam os estudos sobre cultura digital e poder, 

realizados por Lemos e Winck. Segundo eles:  

 
Os imensos investimentos nos meios e modos de comunicação e 
informação por parte dos países ricos (notadamente os Estados 
Unidos) e dos grandes grupos econômicos confirmam a condição 
estratégica da indústria das imagens e signos. (LEMOS; WINCK, 
2006) 

 
Cabe salientar que, mesmo com as grandes corporações de comunicação 

agindo a partir dos países ricos, já se pode seguramente dizer que essa lógica se 

dá, hoje, em qualquer país e não apenas nos países ditos ricos.  

Tem-se, então, a globalização como uma inter-relação sutil e poderosa, 

atuando em escala mundial, entre economia e cultura sob o domínio 28 dos que 

tem acesso aos ditos “meios de informação e comunicação” e seus modos de 

produção, em detrimento daqueles que são apenas consumidores. Ter acesso,  

difundir e produzir informações, portanto, é hoje condição sine qua non, para 

                                                
26 Poderíamos também incluir o rádio nesse raciocínio. 
27 Está idéia que também nos atrai é abertamente defendida pelo professor da UFRN e pesquisador Dr. 
Arnon Andrade, e diz respeito principalmente à televisão. 
28 Esse domínio não está sustentado apenas no poder econômico, mas também, na força política, 
militar e na retórica. 
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diminuir o fosso entre as classes sociais que foi alargado pelas transformações 

causadas pelos media e suas intensas relações com a cultura e com o capital.  

No final do séc. XX já era bastante discutida, e muito aceita, a idéia de que 

nesse processo, os media mais que informam ou comunicam. Hoje, eles são 

apontados como co-produtores do cotidiano das pessoas, mudando 

comportamentos e opiniões, interferindo fortemente nas questões econômicas e 

identitárias: na cultura.  

Essa clareza também é encontrada nos textos do material impresso do 

módulo I do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, quando afirma que:  

 
As novas tecnologias, caracterizadas como mediáticas, são mais 
do que simples suportes. Elas interferem nos modos de pensar, 
sentir, agir, relacionar-se socialmente e adquirir conhecimentos. 
Criam uma nova cultura e um novo modelo de sociedade. 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002, p. 16). 

 
 

Capacitar professores para compreender criticamente, discutir e produzir 

conhecimentos a partir da linguagem audiovisual é, nesse sentido, conduzi -los 

para a produção de conhecimentos que consigam evidenciar a manipulação e o 

controle social e político exercido pelos media. Como afirmou Enzensberger, 

 
[...] toda utilização dos meios pressupõe uma manipulação. Os 
mais elementares processos de produção, desde a escolha do 
próprio meio, passando pela gravação, o corte, a sincronização e 
a mixagem, até chegar à distribuição, constituem intervenções no 
material existente. Portanto, escrever, filmar ou emitir sem 
manipulação não existe. Por conseguinte, a questão não é se os 
meios são manipulados ou não, mas quem manipula os meios. 
Daí se deduz que um projeto revolucionário não deve eliminar 
todos os manipuladores e sim, pelo contrário, há de pretender 
que cada um seja um manipulador. (ENZENSBERGER, 1979, p. 
67). 

 

Qualquer atividade levada a cabo a partir da escola com intuído de 

produzir conhecimento crítico para leitura televisual, necessita ter tal clareza e 

compromisso. Certamente, assim, se possa fazer emergir as relações sociais por 

trás do fetiche que se transformou a produção cultural/mercadoria.  
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2 - A Televisão na Berlinda 

 

 

Capacitar professores para reconhecer e discutir a linguagem audiovisual 

é a ênfase do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, e isto está claramente 

expresso em seu objetivo geral:  

 

Capacitar profissionais de instituições públicas de ensino 
fundamental e médio, para o melhor uso no cotidiano escolar dos 
recursos proporcionados pelas tecnologias de informação e 
comunicação no cotidiano, com ênfase na linguagem audiovisual. 
(Seed/MEC/UniRede, 2001, p.15).  

 
 

O curso discute a linguagem audiovisual sublinhando, principalmente, o 

uso da televisão e de vídeos. Não que outros media não sejam importantes de 

serem discutidos nessa nova ordem global, mas porque é principalmente 

imagética a forma de linguagem adotada nessa nova ordem e, porque, também, 

coube, até agora, à televisão o papel principal como veículo que melhor produz e 

difunde esse tipo de linguagem na sociedade. Para Kellner, em seus estudos 

sobre a “cultura da mídia”29, essa nova cultura é “Constituída por sistemas de 

rádio, e reprodução de som [...]; de filmes e seus modos de distribuição pela 

imprensa, que vai de jornais a revistas; e pelo sistema de Televisão, situado no 

cerne desse tipo de cultura.” (KELLNER, 2001, p. 11). E, para nós, este aspecto já 

seria suficiente para discutirmos ao nível da escola a televisão e suas influências.  

Certamente por transmitir imagens do passado, presente e “futuro”, seja 

de qualquer lugar do globo e, até mesmo, fora dele a televisão se autodenomina 

“uma janela aberta para o mundo”. Mas obviamente, é “uma janela aberta para o 

mundo” da própria televisão, o que ela mesma produz . A idéia que ela nos tenta 

passar é que basta, apenas, nos prostrarmos diante dela e nos deixarmos inundar 

por suas imagens, seus sons e narrativas para que nos sintamos plenamente 

saciados e quase onipresentes. Disse o canadense Marshall Mcluhan, um dos 

primeiros e mais intrigantes teóricos da comunicação na era eletrônica, “[...] 

                                                
29 Essa “cultura da mídia” será melhor discutida no capítulo 4. 
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eletricamente contraído, o globo já não é mais do que uma vila.” (MCLUHAN, 

1979, p. 19). É como se ele quisesse dizer que a era eletrônica dos media 

interligasse todo o globo e de certa forma o contraísse às dimensões de uma vila, 

uma aldeia. Ao menos essa é a impressão que o medium causa. 

Mcluhan, também, comenta sobre as transformações ocorridas na década 

de 1950 nos Estados Unidos – período de popularização da televisão na América 

do Norte – e nos dá uma idéia das influências imputadas ao aparecimento desse 

medium, bem como de sua amplitude ao nível da cultura. Segundo ele:  

 
Nestes dez anos, o novo gosto americano em matéria de roupa, 
alimentação, alojamento, diversão e veículos exprime o novo 
padrão de inter-relação de formas de desenvolvimento do tipo 
„faça você mesmo‟ gerado pela imagem da TV. (MCLUHAN, 
1979, p. 360).  

 
 

Não há neutralidade. Ele considera, inclusive, que há algo mais que o 

conteúdo numa mensagem televisiva, ou radiofônica ou, ainda, quando o meio é 

impresso. Para Mcluhan, “[...] o meio é a mensagem” (MCLUHAN, 1979, p. 21). 

Maria Luiza Belloni, em seus estudos sobre Mídia-Educação, aponta, ao 

interpretar Mcluhan, que ao transmitir a mensagem “[...] o meio transmite 

também algo mais que lhe é inerente e que age sobre o conteúdo, 

transformando-o.” (BELLONI, 2001, p. 6). Isso anuncia uma linguagem própria 

do meio. 

A televisão é hoje, seguramente, o medium de maior impacto ao nível da 

cultura. Sua aceitação é plena. Aparentemente, mais que qualquer outro, ela 

promete atender as necessidades do homem, de informação, conhecimento e 

entretenimento a qualquer hora do dia e da noite e por um preço relativamente 

acessível. A televisão ocupa os diversos espaços da sociedade, ela está em todos 

os lugares: nos lares, nas pizzarias, nos shoppings, nos restaurantes, nos 

consultórios, nas delegacias, nas farmácias, nas academias, nos táxis, nas 

repartições públicas, (nas escolas?) e, brevemente, estará, também, “[...] 
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disponível a partir dos telefones celulares”30. Enfim, não há lugar na sociedade 

que ela não esteja marcando a sua imponente presença.  

 

 

2.1 - Televisão: Entre Histórias e Números  

 

Embora apareça oficialmente no final da década de 1920, na Alemanha, a 

televisão é fruto de experiências que datam do final do séc. XIX e início do séc. 

XX, as quais tiveram início com a descoberta, em 1817, do Selênio e de algumas 

de suas propriedades fotoelétricas e, principalmente, com o aprimoramento da 

câmara fotográfica por Niepce e Daguerre. 

 
Niepce informou a Sociedade real de Londres de seu sucesso em 
1827, mas foi seu jovem sócio, Louis Daguerre, admitido em 1829, 
quem desenvolveu as primeiras imagens fotográficas precisas, 
dando a elas o nome de daguerreótipos, e distribuiu detalhes de 
seu processo fotográfico em Paris „no intersse das ciências e das 
artes‟ em 1839. (BRIGGS; BURKE, 2004, p. 170).  

 
 

A televisão, no final do séc. XIX, já era “profetizada” por muitos, embora 

ainda nem existisse de fato.  Em 1893 escrevem na revista Lightning que: “Antes 

que o próximo século expire, os netos da geração atual se verão uns aos outros 

através do atlântico, e os grandes eventos mundiais, ao passarem diante da 

câmara, serão realizados no mesmo instante perante a humanidade.” (BRIGGS; 

BURKE, 2004, p. 180).  Até aqui, no Brasil, onde a televisão só aparece em 1950, o 

poeta Olavo Bilac escreve na revista Kosmos, no início do século XX: 

 
Justamente agora, nos últimos dias de 1903, dois físicos franceses, 
Gaumont e Decaux, acabam de achar uma engenhosa combinação 
do fonógrafo e do cinematógrafo – o cronófono –, que talvez 
ainda venha a revolucionar a indústria da imprensa diária e 
periódica. Diante do aparelho, uma pessoa pronuncia um 
discurso: o cronófono recebe e guarda esse discurso e, daí a 

                                                
30 Embora essa possibilidade dependa da implantação da TV Digital. Informação retirada de O Estadão 
Online, disponível em: 
http://www.estadao.com.br/ext/especial/extraonline/especiais/telefoniamovel/rep9.htm acessado 
em 20/10/06. 

http://www.estadao.com.br/ext/especial/extraonline/especiais/telefoniamovel/rep9.htm
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pouco, não somente repete todas as frases, como reproduz, sobre 
uma tela branca, a figura do orador, a sua fisionomia, os seus 
gestos, a expressão da sua face, a mobilidade dos seus olhos e dos 
seus lábios. Talvez o jornal do futuro seja uma aplicação dessa 
descoberta... A atividade humana aumenta, numa progressão 
pasmosa. Já os homens de hoje são forçados a pensar e executar, 
em um minuto, o que seus avós pensavam e executavam em uma 
hora. A vida moderna é feita de relâmpagos no cérebro, e de 
rufos de febre no sangue. O livro está morrendo, justamente 
porque pouca gente pode consagrar um dia todo, ou ainda uma 
hora toda, à leitura de cem páginas impressas sobre o mesmo 
assunto. Talvez o jornal do futuro – para atender à pressa, à 
ansiedade, à exigência furiosa de informações completas, 
instantâneas e multiplicadas – seja um jornal falado, e ilustrado 
com projeções animatográficas, dando, a um só tempo, a 
impressão auditiva e visual dos acontecimentos, dos desastres, 
das catástrofes, das festas, de todas as cenas alegres ou tristes, 
sérias ou fúteis, desta interminável e complicada comédia, que 
vivemos a representar no imenso tablado do planeta. (BUCCI, 
2000, p. 101). 
 
 

Passados mais de cem anos desta “profetização” do poeta Bilac, a 

televisão, de fato, se concretizou. O livro não morreu, como deduziu ele e, nem 

também, o telejornal fez o jornal desaparecer, ambos, livro e jornal, sofreram 

(re)significações diante do aparecimento da televisão e seu sucesso.  

O pesquisador Robert Lamb31 em suas pesquisas dos media audiovisuais 

no globo, garante que: “A década de 1990 viu a Televisão estender seu domínio 

como meio global de comunicação de massas. Em praticamente todos os lugares, 

a Televisão agora é citada como a primeira fonte de informações.” (LAMB, 1999, 

p. 296 e 297). Continua ele, “Sete em cada dez residências do mundo possuem 

um aparelho de Televisão.” (LAMB, 1999, p. 297). Certamente, de 

aproximadamente 15 anos para cá, é o medium de maior atuação no globo, 

porém, a televisão pode ser muito bem questionada enquanto apenas um meio 

de comunicação, como já se comentou aqui anteriormente, bem como, pode ser 

questionada enquanto um médium de massa, já que sua estrutura de 

funcionamento não é dominada pela massa, esta apenas a consome. Portanto a 

                                                
31 Robert Lamb é diretor do Television Trust for the Environment (TVE), e representante do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (UNICEF), para quem realizou pesquisas sobre desenvolvimento dos 
media audiovisuais, transformando, pelo menos uma delas em relatório chamado The bigger picture: 
Audio-Visual survey and recommendations datada de 1997. 
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televisão está dirigida para a massa, mas não é dela. Vale salientar, porém, que 

Lamb em suas pesquisas, detectou que a televisão, também, vem crescendo com 

a proposta de segmentação, e com isso atingindo também, minorias. Apontam os 

resultados de suas pesquisas que, 

 
A televisão está crescendo tanto como meio de comunicação de 
massas quanto de minorias. Organizações que não fazem parte da 
mídia, com a proposta de despertar a consciência para o meio 
ambiente e para o desenvolvimento, têm novas oportunidades de 
dirigir suas mensagens a grupos de interesses específicos – 
mulheres, crianças e jovens -, assim como para grandes massas. 
(LAMB, 1999, p. 298). 

 
Suas pesquisas também revelam que, “O artigo de consumo mais vendido 

no mundo não é o computador, e sim o aparelho de TV em cores”  (LAMB, 1999, 

p. 296), revelam também que, “[...] a televisão é o meio mais importante que 

existe para os órgãos de apoio ao desenvolvimento transmitirem mensagens 

para o público do mundo inteiro” (LAMB, 1999, p. 297). Lamb aponta, também, 

que, no mundo industrializado, praticamente, todas as residências possuem pelo 

menos um aparelho de televisão. As pesquisas do professor e pesquisador das 

comunicações, Nelson Pretto, ao apresentar um histórico evolutivo dos “meios 

de comunicação”, também apontavam que no final da década de 1990 “[...] o 

parque de televisores instalados no mundo seja da ordem de 820 milhões de 

aparelhos, numa média de 1,22 aparelhos por casa.” (PRETTO, 1996, p. 68).  

Com dados relativos ao ano de 1995, os resultados da pesquisa de Lamb 

apontam além de uma rápida expansão da televisão em países considerados pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) como de baixa renda, que, “[...] o norte -

americano médio passou mais tempo assistindo à televisão do que ouvindo 

rádio, navegando na internet, lendo jornais ou ouvindo música gravada, 

considerando juntos todos esses fatores” (LAMB, 1999, p. 297) e, também que 

“[...] um polonês passa mais tempo vendo TV do que um norte-americano; um 

malaio, tanto quanto um dinamarquês, ou um italiano tanto quanto um turco.” 

(LAMB, 1999, p. 297). 
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Outra pesquisa realizada pelo world Telecommunication Developmente Report  

e, datada de 1996/97 mostra que a televisão já está presente em, 

aproximadamente, 66% das residências no mundo.  

 

 

QUADRO 532 :Percentual de Casas com TV por Grupo de Renda 

 
 
 
 
 

Fonte: Dados world Telecommunication Developmente Report,  
1996/97, da International Telecomunictions Union  

 
 
Há a possibilidade de contestarmos os critérios de classificação de renda 

desses países, bem como suas condições econômicas, sociais e políticas, mas 

mesmo assim, ponderadas estas questões, estes dados nos oferecem uma visão 

da posição que a televisão ocupa em países cujas condições citadas podem 

apresentar significativas diferenças. 

Ao analisarmos o Quadro 5 percebemos que os países classificados como 

de alta renda apresentam índices altos de aparelhos de televisão por residência, 

como por exemplo: Coréia do Sul e Estados Unidos. Neles, a televisão está em 

quase todas as casas. Mas percebemos também que além dessa relação íntima 

entre a renda dos países e o número de casas com aparelhos de TV, países 
                                                
32 Este quadro foi retirado de: CAIRNCROSS, Frances. O Fim das Distâncias: como a revolução nas 
comunicações transformará nossas vidas. São Paulo, Nobel, 2000, p. 82. 

 

    Grupos de Rendas 

%  
casas com TV do 

total de casas 

Países de Renda Baixa 47,0 

China 62,5 

Índia 31,7 
Países de Renda Baixa-Média 71,0 

Filipinas 56,7 

Polônia 91,9 
Países de Renda Média-alta 89,6 

Brasil 87,7 

Coréia do Sul 99,3 
Países de Renda alta 90,1 

Estados Unidos 94.9 

Cingapura 88,2 
No Mundo Todo 65,9 
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considerados, nesse Quadro 5, de renda baixa como a China e de renda baixa-

média como a Polônia, apresentam índices bastante representativos de aparelhos 

de televisão por residência, e isto nos leva a pensar que está havendo uma 

aceitação do medium, em países de todas as rendas. 

O Brasil, nesta pesquisa classificado como país de renda média-alta, 

apresentou um índice de 87,7% de casas com TV, do total de casas. O Censo 

realizado no ano de 2000, praticamente confirmou os dados acima e apontou que 

87,23% dos domicílios brasileiros33, possuíam aparelho televisor na virada do 

século (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2000, 2005).  

A democratização da televisão no Brasil, desde os governos militares, 

intensificada pelas vendas através de crediário nos governos civis do presidente 

Fernando Henrique Cardoso (FHC), podem ser apontados como facilitadores do 

acesso e promotores de uma plena aceitação e uma máxima penetrabilidade do 

medium nas diversas camadas sociais.  

Este conjunto de resultados de pesquisas sobre o avanço e a penetração da 

televisão nos dá uma dimensão de sua aceitação social no mundo. A televisão, 

portanto, está inserida, bem no cerne da cultura própria dos media e, obedecendo 

a um modelo industrial de fabricação de produtos culturais em série, se 

apresenta, pretensiosamente, como fonte de conhecimentos, entretenimentos e 

informações, entre outras coisas, e, assim vai multiplicando a quantidade de 

aparelhos espalhados pelo planeta e assegurando que suas influências possam 

ser sentidas por todos os recantos. Vale salientar, entretanto, que a linguagem 

audiovisual própria da televisão exige uma leitura crítica e criativa, para a qual 

as instituições educacionais ainda não conseguiram se preparar.  

 

 

 

 

                                                
33 Não está nas intenções deste estudo uma varredura de dados em todos os estados brasileiros, mas 
no estado de Sergipe, onde esta pesquisa tem suas bases, uma consulta ao Censo 2000, revelou que, 
para uma população de 1.784.475 habitantes foram registrados 1.474.203 aparelhos de Televisão quase um 

aparelho por habitante. 
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3 - A EaD e a Tecnologização Verticalizada: TV Escola 

 

 

 Entendermos a televisão e seus poderes nesse processo de globalização 

não basta para situarmos claramente o curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, 

para tanto é preciso compreendermos como se dá o processo de tecnologização 

na educação. 

 A redefinição dos papéis do Estado-Nação no mundo nas últimas três ou 

quatro décadas, fruto de transformações significativas nas condições gerais de 

produção, é apontada como o motor de uma nova ordem global. Reis aponta 

que, 

 
[...] transformações nas relações sociais, decorrentes das 
mudanças nas condições gerais de produção apontadas como 
indicadores da chamada Terceira Revolução Industrial – 
amplamente verificados na Europa, Japão e Estados Unidos –, 
tiveram início nos anos 80 e têm como resultado parcial o 
delineamento de uma nova geopolítica composta pelos blocos 
econômicos multinacionais. Constituídos sob a base de mercados 
articulados e complementares, a formação desses blocos tem sido 
acompanhada pela reconstrução – em novas bases – dos padrões 
de produção, circulação e consumo das economias dos países 
industrializados. (REIS, 2004).  

 

Preti acrescenta que este momento deve ser entendido como uma crise 

estrutural do capitalismo e afirma, 

 
Trata-se de uma crise não-conjuntural, passageira, mas estrutural 
do próprio capitalismo, que busca formas novas de sobrevivência 
e estratégias de recomposição do lucro pelo capital e de 
refuncionalização do sistema. (PRETI, 2000, p. 20 e 21).  

 
Essa nova ordem que tem como base o poder econômico em detrimento do 

poder político desloca a discussão sobre as relações de poder para o campo da 

eficiência, produtividade e gerenciamento de recursos, apresentando como 

modelo ideal a grande empresa capitalista organizada a partir das TIC. Nessa 

nova ordem global, continua Preti “[...] há um processo de despolitização em face 
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de uma visão tecnocrática, gerencial e pragmática, onde a grande empresa 

capitalista é posta como modelo.” (PRETI, 2000, p. 20, Grifo do autor).  

No Brasil, este movimento é concebido a partir da chamada “crise do 

Estado”34 e suas conseqüências tanto aqui quanto nos outros países afetaram 

especialmente a área da saúde, da educação e o mercado de trabalho, atingiram 

em cheio os trabalhadores quem viram por um lado os empregos formais 

escassearem e por outro, por conta das incrementações tecnológicas, uma 

exigência de maiores qualificações para o trabalho. 

Entretanto, isso não se dá sem que sejam feitos, também, os devidos 

ajustes ideológicos – esse papel coube e ainda cabe aos media - a fim de 

convencer a sociedade que, “[...] não há salvação fora do movimento da 

mercadoria, que o funcionamento da boa sociedade é homólogo ao bom 

funcionamento do mercado.” (COUTINHO, 2003, p. 83). Ou seja, embora difícil, 

esse é apregoado como o melhor caminho para o desenvolvimento e justiça 

sociais. É nesse sentido que se pode entender a ação neoliberal. Afirma Preti:  

 
É nesse contexto que se reafirma uma onda neoliberal e 
neoconservadora que passará a dar novo sentido a categorias 
antigas ou a reinventar outras, tais como: Estado mínimo, 
flexibilidade, competitividade, eficiência, qualidade total, gestão, 
integração, etc. (PRETI, 2000, p. 21). 

 
Segundo a ótica neoliberal, a escola, sobretudo a escola pública, ineficiente 

para produzir o conhecimento, enquanto mercadoria dessa nova ordem mundial 

e, portanto, sofrendo de uma “[...] crise gerencial” (PRETI, 2000, p. 23) precisou 

ser reformada, mudar de perfil e se enquadrar à lógica da competitividade de 

mercado. “Para isso, necessita estabelecer mecanismos de controle e avaliação 

dos serviços educacionais, e esses devem estar articulados e subordinados às 

necessidades do mercado de trabalho” (PRETI, 2000, p. 23).  

Essa nova lógica está ancorada no processo de tecnologização, e impõe à 

escola o dever de ajustar-se, pois seus novos quadros precisam atender as 

condições tanto de implementação quanto de desenvolvimento da sociedade do 

                                                
34 Expressão que foi comumente utilizada para reunir um conjunto de crises (econômica, política, social, fiscal e 

de gestão), que atinge o Brasil em meados da década de 1980. 
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conhecimento (LEVY, 1993), sociedade em rede (CASTELLS, 1999), sociedade da 

informação (SCHAFF, 1995) e sociedade digital (NEGROPONTE, 1995). 

Mas por outro lado, no entender de Coutinho, “Esta política de 

tecnologização da educação guarda uma coerência com os ditames de 

organismos internacionais, como o Banco Mundial, para a educação em países 

na condição do Brasil.” (COUTINHO, 2003, p. 90). Essa política ditada de fora 

para dentro visa diminuir os gastos públicos, que na educação se configuram de 

um lado, em “[...] redução dos salários para não onerar o orçamento dos 

governos.” (TOSCHI, 1999, p. 32), e de outro em “[...] utilização intensiva das 

redes de ensino a distância, o que reduz a formação à dimensão instrumental 

aplicada à capacitação rápida e superficial.” (TOSCHI, 1999, p. 32). 

Obviamente não se pode ser contra esse movimento que atrela tecnologia 

à educação, consideramos, inclusive, que a escola é, de fato, o locus ideal e 

legítimo para que se possa produzir qualquer conhecimento, inclusive a partir 

da tecnologia e também sobre ela. Não se pode é querer que a educação a 

distância (EaD), por possuir características que apontam para a flexibilidade, 

para economia tanto de tempo quanto de espaço, entre outras, assuma o papel 

de resolver os desafios político-sociais dessa nova ordem. 

A estrutura física das nossas escolas, enquanto isso é precária, assim como 

é, também, o salário dos professores, as jornadas de trabalho são extensas e a 

formação desses profissionais, também sempre foi uma discussão difícil e 

geralmente esteve atrelada a uma idéia de conquista individual, sem vínculo 

com salário ou ascensão profissional. Defendendo uma política de formação 

como uma perspectiva social, como um direito do professor, Maria Teresa Melo 

atenta-nos para o fato de que,  

 
[...] a formação compõe com a carreira e a jornada de trabalho, 
que por sua vez devem estar vinculadas à remuneração, 
elementos indispensáveis à formulação e à implementação de 
uma política de valorização profissional que contribua tanto para 
o resgate das competências profissionais dos educadores, como 
para a (re)construção da escola pública de qualidade. (MELO, 
1999, p. 47). 
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A política neoliberal entendeu, entretanto que a formação docente deve se 

dar através da capacitação em serviço, sem tais vínculos,  e vê na EaD a forma 

mais rápida e eficaz dessa ação educativa. A EaD segundo Preti,  

 
[...] passou a ocupar uma posição instrumental estratégica para 
satisfazer as amplas e diversificadas necessidades de qualificação 
das pessoas adultas, para a contenção de gastos nas áreas de 
serviços educacionais e, em nível ideológico, traduz a crença de 
que o conhecimento está disponível a quem quiser. (PRETI, 2000, 
p. 27). 

 
 

As exigências educacionais da política neoliberal, em curso no mundo 

desde a década de 1980, entram no Brasil a partir da década seguinte, 

consolidando-se principalmente nos governos do presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Estes governos (1994/2002) trataram de estabelecer as medidas de 

redução do Estado para delimitar as esferas do público e do privado priorizando 

esta em detrimento daquela. Diz Adriana Melo:  

 
 

[...] já nesse início de década percebemos as características 
principais do projeto neoliberal que se consolidará na época do 
Governo Fernando Henrique Cardoso; uma necessidade de 
redução do Estado, ou melhor, de revitalização organizacional 
deste estado em sentido estrito, a fim de delimitar, a partir de 
novos critérios, os espaços privado e público; de forma a ampliar 
os espaços de ação e planejamento estratégico da iniciativa 
privada em suas áreas de interesse; com a parceria, isto é, com a 
anuência de vários setores da sociedade civil e participando, cada 
vez mais diretamente, dos espaços representativos do estado em 
sentido estrito. (MELO, 1998, p. 79). 

 
 

Na educação, as bases para que tais idéias se ancorassem deu-se a partir, 

primeiramente, do estabelecimento, vertical, do Plano Decenal de Educação Para 

Todos35 (1993-2003), que no entender de Melo, por restringir a expressão “Para 

                                                
35 Este plano nasce como necessidade de materializar as diretrizes neoliberais do Plano Principal de 
Educação para a América Latina e o Caribe e aponta 8 linhas de ações, “[...] estabelecimento de 
padrões básicos para a Rede Pública; Fixação dos conteúdos mínimos determinados pela Constituição; 
valorização do magistério; desenvolvimento de novos padrões de gestão educacional; estímulo às 
inovações; eliminação das desigualdades educacionais, melhoria do acesso e da permanência escolar, 
sistematização da educação continuada de jovens e adultos.” (BRASIL, 1993).  
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Todos” às populações menos favorecidas “[...] revela-se, como um plano decenal 

de educação básica para as massas.” (MELO, 1998, p. 56 e 57). Depois, o governo 

FHC agiliza o novo currículo dessa nova lógica, e lança os parâmetros 

curriculares nacionais36 (PCN), buscando estabelecer uma coerência com as 

demais medidas da política neoliberal. Para Coutinho, “O documento proposto 

não discute a necessidade de um currículo nacional.” (COUTINHO, 2003, p. 85). 

Coutinho, citando a análise dos PCN feita pela Faculdade de Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, diz que:  

 
Os PCN propostos como solução tendem a errar o alvo, na 
medida em que os problemas para os quais eles são receitados 
como remédio têm origem num complexo de fatores dos quais o 
mais importante não é certamente a inexistência de um padrão 
nacional de referência curricular. (COUTINHO, 2003, p. 86).  

 

Embora tentem fazer com que a escola possa produzir conhecimento a 

partir de uma referência curricular nacional, buscando unidade na diversidade 

de uma cultura tão vasta como a brasileira, e que, em nossa opinião, deveria ser 

contemplada, Santiago (2000) analisando depoimentos de professores brasileiros 

em pesquisas sobre a viabilidade dos PCN, destaca vários pontos que o 

fragilizam enquanto política pública, e revela: 

 
Os depoimentos demonstram que não só a ausência de condições 
materiais (tempo, salário, recursos didático, formação...) e a 
rejeição espontânea a uma proposta externa à escola, apontadas 
pelos/as professores/as, podem ser consideradas como fatores 
determinantes da não utilização dos PCN como material de apoio 
pedagógico, identifica-se, também, uma crise de motivação 
gerada pelo seu distanciamento em relação ao contexto 
vivenciado pelos sujeitos que atuam nas diferentes organizações 
dos sistemas educacionais em todo o país. (SANTIAGO, 2000). 
 

                                                
36 Parâmetros Curriculares Nacionais, anunciados como uma referência de qualidade para a educação 
brasileira cuja função é “[...] orientar e garantir a coerência dos investimentos no sistema educacional, 
socializando discussões, pesquisas e recomendações, subsidiando a participação de técnicos e 
professores brasileiros, principalmente daqueles que se encontram mais isolados, com menor contato 
com a produção pedagógica atual.” (BRASIL, 1997, p. 10). 
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Para fechar o processo, após a proposição dos PCN, a base legal se dá com 

a promulgação em 20 de dezembro de 1996 da Lei de Diretrizes e Bases 37, Lei 

9394/96 (que ficou conhecida como Lei Darcy Ribeiro) que atropela e substitui o 

projeto popular. Essa Lei vai estabelecer no seu inciso I, do artigo 61 que o 

fundamento da formação dos profissionais da educação dá-se através da 

“associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço” (BRASIL, 2000, p. 22). Toschi chama a atenção nesse sentido que, “[...] a 

capacitação em serviço remete a uma outra questão da reforma que compreende 

a escola não apenas como local de trabalho, mas também como espaço de 

formação contínua dos professores.” (TOSCHI, 1999, p. 35).  

Essa transformação no ambiente escolar regulamentado por lei, traduz-se 

na entrada da EaD na escola como solução para capacitar os professores sem 

perder de vistas as recomendações dos organismos internacionais encarregados 

de gerenciar a nova ordem global de mercado. 

A nova lógica da globalização econômica já estava legalmente implantada 

na educação, o novo currículo proposto e propagandeado, bastavam agora, os 

novos meios. Ai nasce o programa TV Escola. 

 
É no contexto de uma série de medidas que guardam uma clara 
coerência entre si, que é criada a TV Escola, uma televisão, via 
satélite, administrada pelo próprio Ministério da Educação junto 
com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, 
para transmitir programas educativos para todas as escolas de 
ensino fundamental do país. (COUTINHO, 2003, p. 84). 

 
Com essa lógica o governo neoliberal considera superar as lacunas 

existentes na educação brasileira, atender ao chamado mundial de uma educação 

para todos e promover equidade pelo acesso a informações e saberes de última 

geração construídos pela humanidade. 

O programa TV Escola, destinado exclusivamente à educação, segundo o 

ex-ministro da educação do governo FHC, Paulo Renato Souza, é uma evolução 

                                                
37 É no artigo 80 dessa lei que se estabelece que “o poder público incentivará o desenvolvimento e a 
veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de 
educação continuada.” (BRASIL, 2000, p. 46). 
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do Projeto Ipê, destinado a treinar professores no estado de São Paulo, mas  

resume, também, muitas outras experiências. Diz Souza,  

 
Quando eu era secretário de educação do Estado de São Paulo, 
em 1985, lançamos o Projeto Ipê, de treinamento de professores 
via Televisão, utilizando, naquele momento, a TV Cultura de São 
Paulo, aos sábados pela manhã. Evoluímos, agora, para esse 
sistema de transmissão permanente, todos os dias, com 
programação de alta qualidade. Na verdade, a TV Escola sintetiza 
e resume muitas experiências de educação a distância, de 
treinamento a distância, que viemos desenvolvendo nas últimas 
décadas no Brasil. (SOUZA, 1999, p. 18). 

 
Esse grupo de reformas que guarda uma estreita relação com os ditames 

dos órgãos financiadores internacionais, ao nosso ver vem não só garantir a 

quebra das barreiras que dificultavam a circulação do capital, mas também, 

reorganizar as estruturas educativas para reproduzir essa lógica capitalista que 

envolve intimamente a tecnologia. 

Entender a chegada e o papel do programa TV Escola nesse processo de 

tecnologização na educação requer, também, compreender um pouco destas 

outras experiências de EaD que vieram se desenvolvendo no país, como apontou 

o ex-ministro, mas também, e principalmente, conhecer a chegada do advento do 

satélite na educação. 

 

 

3.1 - A EaD e o Satélite na Educação 

 

As experiências em EaD no Brasil não são novas, desde o final do século 

XIX já se encontram seus vestígios38. A criação em 20 de abril de 1923, por 

Edgard Roquette-Pinto e Henry Morize, da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e, 

com ela, a implantação de um plano sistemático de utilização educacional é 

                                                
38 Pesquisas do professor João Roberto Moreira Alves (2003), apontam que, em 1891, o jornal do Brasil 
em sua primeira edição, registra “[...] na seção de classificados, anúncio oferecendo profissionalização 
por correspondência (datilógrafo)”. Alves aponta também a implantação de “Escolas Internacionais”, 
em 1904, “[...] representando organizações norte-americanas”. 



LER TELEVISÃO: Limites do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe 

 

58 

 

considerado o marco inicial da EaD no Brasil. Levar educação e cultura a todos 

os lares brasileiros eram os objetivos.  

Conjuntamente com as experiências de EaD com o Rádio, a EaD por 

correspondência se expandiu e ganhou força. Primeiro com o aparecimento em 

1939 do Instituto Monitor e depois, em 1941, com a fundação do Instituto 

Universal Brasileiro, ambos oferecendo cursos por correspondência 

privilegiando modalidades de ensino supletivo e, segundo Saraiva (1996), neste 

segmento, “[...] pode ser considerado um dos primeiros em nosso país.” 

(SARAIVA, 1996, p. 20). 

A conjuntura político-econômica que se delineou no pós-guerra, apoiada 

nos avanços das tecnologias de informação e comunicação, apontou, cada vez 

mais, na direção da EaD como alternativa economicamente viável às exigências 

sociais e pedagógicas que se anunciavam. Naquele contexto, rádio e material 

impresso eram frequentemente utilizados em conjunto e o surgimento da 

Televisão ampliou as perspectivas da EaD. 

É na década de 50 que a televisão é incorporada ao arsenal tecnológico de 

educação a distância. Isso acontece alguns anos depois da sua chegada ao Brasil 

no ano de 1950, trazida pelas mãos do jornalista e empresário da comunicação, o 

paraibano Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que inaugurou, 

em São Paulo, a TV Tupi canal 3.  

Em circuito fechado, aponta Niskier, “[...] a universidade de Santa Maria 

(RS) foi a pioneira em 1958, com programas destinados aos alunos da Faculdade 

de Medicina.” (NISKIER, 1999, p. 162). Embora outras experiências nesse nível 

tivessem sido desenvolvidas, poucos anos após o início da experiência gaúcha, 

em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília, a primeira TV educativa só entrou 

no ar em 1967, em Pernambuco. Segundo Jambeiro, dois fatores contribuíram 

para que o Brasil tratasse com um enfoque mais sistemático a TV educativa:  

 
Primeiro, houve uma ofensiva internacional, liderada pela 
Unesco, pressionando pelo uso da TV para atender necessidades 
educacionais nos países em desenvolvimento; e, segundo, como 
resultado do processo acelerado de industrialização, o país 
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necessitava de rapidamente preparar mão de obra apropriada. 
(JAMBEIRO, 2001, p. 122). 

 
Em 1965, os trabalhos da comissão para Estudos e Planejamento da 

Radiodifusão Educativa, culminaram com a criação do Programa Nacional de 

Teleducação (Prontel), em 1972, cujo objetivo era, segundo Grumbach, “[...] 

integrar, em âmbito nacional, atividades didáticas e educativas através do rádio, 

da TV e de outros meios, de forma articulada com a política nacional de 

educação.” (GRUMBRACH, 2002).  

O momento era prolífero e, no final dos anos de 1960, teve-se, “[...] com 

certeza absoluta, o maior projeto de uso de meios modernos em educação do 

Brasil.” (ANDRADE, 1996, p. 117), o Projeto Sistema Avançado de 

Comunicações Interdisciplinares (SACI). Ele acontece no Rio Grande do Norte 39 

e surge como resultado, segundo Cruz, de “[...] um processo de expansão ou de 

desenvolvimento de pesquisas espaciais e de crescimento do mercado 

aeroeletrônico, ou melhor, das telecomunicações no mundo.” (CRUZ, 1990, p. 

80).  

Esse projeto apresentado ao governo pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (Inpe), propunha o uso de satélite na educação. Segundo Santos, “[...] 

um satélite de alta potência dotado de 3 canais de TV. Através dele, 152.000 

televisores receberiam os sinais diretamente do engenho espacial, enquanto 12 

estações terrestres transmitiriam para os 48.000 aparelhos tradicionais.” 

(SANTOS, 1981, p. 96). Este inovador projeto estava voltado antes de mais nada 

para a melhoria do ensino primário, entretanto apresentou alguns objetivos 

extra-escolares, tais como: 

 
para „o desenvolvimento nacional‟, através do uso do sistema de 
TVE por satélite para apresentação de campanhas concernentes à  
realização de „metas nacionais‟; 2) para a „unidade nacional‟, 
graças à „motivação para estabilidade e mobilização em épocas de 
crise, desastre ou calamidade nacional‟; 3) para „divertimento e 
cultura‟, através de „noticiários, serviços públicos, acontecimentos 

                                                
39 O Rio Grande do Norte é uma referência com EaD no Brasil. É na capital, Natal, em 1959 que são 
implantadas as primeiras escolas radiofônicas os quais, em pouco tempo, se constituem num 
movimento de educação nacional, o Movimento de Educação de Base (MEB). 



LER TELEVISÃO: Limites do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe 

 

60 

 

esportivos e apresentações artísticas nacionais‟. (SANTOS, 1981, 
p. 96). 
 

Uma parceria Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Secretaria de Estado 

da Educação do Rio Grande do Norte (SEC/RN), o Experimento Educacional do 

Rio Grande do Norte (EXERN), como ficou conhecido, foi bastante ousado e 

inovador. No dizer de Andrade (1996):  

 
O Inpe montou um projeto sofisticado. Treinou uma equipe com 
profissionais de comunicação social e educação; instalou 
equipamentos para a produção de programas de rádio, televisão 
e material impresso; desenvolveu equipamentos de recepção de 
satélite; testou formas alternativas de energia para alimentar 
receptores em locais não servidos por energia elétrica; usou 
fartamente o computador e, como se não bastasse, no bojo do 
projeto, organizou um mestrado em Tecnologia Educacional por 
onde passaram profissionais hoje espalhados por todo o país. 
(ANDRADE, 1996, p. 117). 

 

O EXERN teria conseguido bem mais não fossem pela postura do 

Ministério da Educação (MEC) de “[...] reprovação que fazia questão de 

manifestar diante do Saci” (SANTOS, 1981, p.132 e 133), e também, e 

principalmente, por questões de corte de orçamento em momentos decisivos da 

experiência, os quais “[...] impediam o planejamento e a produção das Missões V 

e VI [...].” (SANTOS, 1981, p. 157), e ainda por questões burocráticas afetando 

diretamente a logística da experiência, já que a, “[...] administração potiguar 

parecia não reconhecer a urgência de certas iniciativas” (SANTOS, 1981, p. 168), 

e demorando muito para realizar o repasse de verbas destinadas à compra de 

baterias e a renovação da frota de veículos, entre outros problemas de um 

projeto dito pioneiro.  No ano de 1975, o Inpe se retira do EXERN que passa a ser 

desenvolvido pela UFRN e pela SEC/RN e passa a ser designado Sistema de 

Telecomunicação do Rio Grande do Norte (Sitern).  

Como saldo do projeto Saci, tem-se: 

 
[...] 35 minutos de comunicação via satélite, em 1975; 1.241 
programas de rádio e igual número para Televisão; instalação de 
recepção em 510 escolas de 71 municípios do Rio Grande do 
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Norte, das quais 10 receberam o sinal diretamente do satélite e 
cerca de 200 receberam via estação de superfícies, retransmitindo 
o sinal do satélite mais próximo a elas. (SARAIVA, 1996, p. 21). 

 

A importância desse experimento abre o céu para o uso do satélite na 

educação brasileira. Entre muitas experiências pode-se destacar seguramente, 

dois grandes marcos para a EaD no Brasil, que são os programas, Um Salto para o 

Futuro e TV Escola.  

Um Salto para o Futuro, concebido em 1991, em parceria entre o Governo 

Federal, as Secretarias Estaduais de Educação e a Fundação Roquette-Pinto, 

objetivava atualizar os docentes das séries iniciais do ensino fundamental, 

utilizando material impresso, rádio, TV, fax e telefone. Utilizando satélite e 

buscando um formato inovador: 

 
O programa tem momentos interativos que permitem aos 
professores cursistas, reunidos em telepostos, formular questões 
ou apresentar sua experiências, ao vivo ou via telefone e faz, à 
equipe de professores – especialistas presentes nos estúdios da 
TVE do Rio de Janeiro –, que as respondem ou comentam. 
(SARAIVA, 1996, p. 24). 

 

Um Salto para o Futuro, “[...] por sua importância, abrangência e 

resultados, foi estimulador de mudança de mentalidade e de desenvolvimento 

de ações concretas em EaD. [...] e a partir de setembro 1995, passou a integrar a 

grade de programação da TV Escola.” (SARAIVA, 1996, p. 24 ).  

O programa TV Escola, como já se pôde ver no item anterior é dirigido à 

capacitação, atualização e aperfeiçoamento de professores do ensino 

fundamental e médio da rede pública. É um dos Programas 40 da Secretaria de 

Educação a Distância (Seed), do Ministério da Educação, e inicia as suas 

operações, experimentalmente, no dia 4 de setembro de 1995 e, definitivamente, 

seis meses depois, no dia 4 de março de 1996, via satélite Brasilsat 1. Este 

programa transmite,  

                                                
40 Este programa faz parte de um grupo de programas “[...] de abrangência nacional, com os objetivos 
de valorizar a escola pública e reduzir a exclusão tecnológica.” (Seed/MEC/UniRede, 2001, p. 6), a 
exemplos do Programa Nacional de Informática na Educação (Proinfo), do Programa de Formação de 
Professores em Exercício (Proformação) e do Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância 
(Paped). 
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[...] via satélite, em circuito fechado, ou através de recepção por 
antena parabólica, uma programação especial dirigida aos 
docentes e discentes das escolas públicas, [...] numa perspectiva 
crítica e interdisciplinar. (REVISTA DA TV ESCOLA, 1996, p.15). 

 

Constitui-se num canal de televisão próprio para a educação com fins de 

divulgar produções pedagógicas em diferentes áreas do conhecimento as quais 

deveriam ser gravadas nas escolas e dessa forma garantir a educação continuada 

dos professores em serviço na modalidade a distância, e também, de forma 

secundária, possibilitar o uso em aulas com fins de melhorá-las. 

 

 

3.2 - Fracassos do TV Escola: Nascimento do TV na Escola e os Desafios de Hoje  

 

Compreendemos, então, nesta pesquisa que o programa TV Escola nasce 

não como fruto das discussões entre sociedade e governo, mas sim, num 

contexto no qual a educação está atrelada aos conceitos de mercado nos quais a 

esfera da cidadania é atropelada pela esfera do consumo guiada pelos ideários 

das políticas neoliberais e seus investidores, para os quais números são o que 

interessam. É, pois, sob toda esta contextualização econômico/político/legal, 

que o programa TV Escola é concebido. Sob essa ótica é que se tem “[...] 

estimulado a utilização de novas tecnologias.” (NEVES Apud MELO, 1998, p. 20) 

e também, “[..] de novas formas de organização da produção e do trabalho, 

exigindo, conseqüentemente, da força de trabalho, um maior nível de 

escolarização.” (NEVES Apud MELO, 1998, p. 20). Esse programa de 

treinamento de professores a distância não demorou a mostrar suas falhas que 

foram apontadas em várias41 pesquisas realizadas em todo o Brasil.  

                                                
41  Na página do Portal Seed,  na internet pode-se encontrar vários arquivos disponíveis para download, 
contendo relatórios de workshops e reuniões contendo dados avaliadores do desempenho parcial da TV 
Escola em alguns estados brasileiros, o link é: 

http://portal.mec.gov.br/seed/index2.php?option=content&task=view&id=86&pop=1&page=0&ban
co 

http://portal.mec.gov.br/seed/index2.php?option=content&task=view&id=86&pop=1&page=0&banco
http://portal.mec.gov.br/seed/index2.php?option=content&task=view&id=86&pop=1&page=0&banco
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A mais abrangente delas realizada entre os anos de 1997 e 2001 42 

desnudou o programa e apontou, entre outras coisas, que “[...] 86% das escolas 

urbanas com mais de cem alunos possuíam o kit,”, mas que dessas apenas “[...] 

50% gravaram os programas do TV Escola.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

CAMPINAS, 2002, p, 13). Apontou também, a partir das informações dadas 

pelos diretores que a quantidade de professores que utilizavam com os alunos os 

programas da TV Escola era muito pequena, pois “[...] em torno de 10% a 15% 

das escolas cerca de metade dos professores utilizaram e, em torno de 60% das 

escolas, menos da metade ou nenhum professor utilizou.” (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS, 2002, p. 16). Isso ratifica a idéia aqui já esboçada de 

que o TV Escola foi idealizado para educação continuada dos professores e não 

para ser utilizado em sala de aula com os alunos. 

Os estudos de Toschi, sobre esse programa, questionam-no, também, 

enquanto EaD. Para esta autora falta motivação aos professores, uma vez que 

não possuem habilidade de autônomos para gerir seus próprios processos de 

aprendizagem como se requer de um aluno a distância. E, mais ainda, “[...] os 

dois elementos centrais no processo de ensino aprendizagem – as tarefas e as 

avaliações – estão ausentes da TV Escola” (TOSCHI, 1999, p. 74). Além de tudo 

isso, em seus estudos, Toschi atenta-se ao fato de que, “Enquanto a matrícula em 

um curso de EAD faz-se conforme a vontade do usuário, a TV Escola surgiu sem 

ser requisitada pelos professores e não responde às suas necessidades” 

(TOSCHI, 1999, p. 77). Ela põe em jogo a sua legitimidade e afirma que “[...] são 

inúmeras as resistências porque o projeto aconteceu por imposição 

governamental.” (TOSCHI, 1999, p. 77).  

Algo efetivamente estava errado e os números apontavam isso. Berger e 

Nunes, em seus estudos sobre o TV Escola, também, destacam a “[...] ausência de 

pessoal técnico nas escolas para operacionalizar os equipamentos e a falta de 

                                                
42 Essa foi uma pesquisa abrangente, investigou a partir de diretores e professores todas as regiões do 
país e apontou números bastante significativos, que podem ser obtidos também pela internet seguindo 
o link: 

http://www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fImplementacao_da_TV_escola_no_Brasi_Pedro_Luiz_
Barros.pdf 

http://www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fImplementacao_da_TV_escola_no_Brasi_Pedro_Luiz_Barros.pdf
http://www.enap.gov.br/downloads/ec43ea4fImplementacao_da_TV_escola_no_Brasi_Pedro_Luiz_Barros.pdf
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tempo e horário para os professores gravarem e assistirem os programas no 

próprio contexto da escola.” (BERGER; NUNES, 2004, p. 26).  

Vê-se que o projeto do TV Escola foi negligente, pensou apenas a 

transmissão e, deixou de lado tanto a produção quanto a recepção, bem como 

toda uma infra-estrutura técnica necessária para viabilizar as atividades que 

garantissem seu efetivo funcionamento. 

O projeto de tecnologização na escola se instalou de forma vertical, e não 

levou em consideração estas questões de ordem prática, agiu como se 

desconhecesse a realidade dos professores brasileiros. Isso já revela a 

necessidade de medidas capazes de, efetivamente, introduzir o programa nas 

atividades dos professores. 

Esse programa de formação continuada43 que foi “[...] anunciado como 

uma janela aberta para o mundo” (COUTINHO, 2003, p. 91, Grifo do autor), e que 

implantou-se em nome da melhoria da qualidade da educação, falhou à medida 

que não considerou e respeitou os professores e suas idiossincrasias e nem as 

escolas em suas dinâmicas culturais, ou seja, não ouviu a sociedade e nem foi 

fruto de discussões coletivas.  

A partir dos índices de eficácia processual, a pesquisa feita pela 

Universidade Estadual de Campinas e Núcleo de Estudos de Políticas Públicas 

(UNICAMP/NEPP) aponta que: “A maioria dos professores (77%) afirmou que 

não recebeu capacitação para utilização dos programas da TV Escola.” 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2002, p. 36). Esta pesquisa 

também dirigiu questões aos implementadores e beneficiários 44 e o 

posicionamento deles também aponta questões relevantes. Uma coordenadora 

pedagógica afirma que: “O aproveitamento dos alunos melhorou, pois trouxe 

novos conhecimentos. No entanto, é necessário o professor ser mais crítico e 

criativo.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2002, p. 81), Uma 

aluna, ratificando as posturas dos professores diz que, “[...] os professores não 

                                                
43 Revista da TV Escola. Nº. 33, out./nov. 2003. 
44 “As opiniões e avaliações dos implementadores (diretores de escola, coordenadores e professores) e 
beneficiários (alunos e pais de alunos) são importantes na medida em que refletem os níveis de 
satisfação com a implementação do Programa.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2002, 
p. 79).  
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estão passando vídeos porque agora precisam dar conteúdos.” (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS, 2002, p. 82). Percebe-se, por estas colocações, o 

quanto os vídeos do TV Escola passavam ao largo das atividades de ensino-

aprendizagem, sem serem interpretados criticamente e, até mesmo, sem serem 

relacionados aos conteúdos das aulas. Podemos seguramente afirmar que mais 

ao largo ainda passava a possibilidade desses vídeos serem considerados em si, 

pela sua linguagem audiovisual, o próprio conteúdo.  

Essa pesquisa da UNICAMP/NEPP é importante na medida em que 

levanta dados que apontam que as falhas do TV Escola têm dimensões que vão 

além de questões de ordem operacional e/ou técnica, segundo a pesquisa?  

 
Seguramente, muitas e complexas são as razões que podem ser 
invocadas para explicar as dificuldades de implementação do 
programa. Ao que parece, para a inserção da TV Escola na vida 
escolar, não basta apenas a existência e funcionamento dos 
equipamentos. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 
2002, p. 95).  

 

A forma impositiva, aqui já comentada, da implantação do programa e a 

desconsideração do despreparo dos professores para lidar com a linguagem 

audiovisual, podemos dizer que estão na base dessas razões e podem ser 

evocadas como principais. O posicionamento de um professor nessa pesquisa da 

Unicamp parece bastante adequado quando diz que “O governo sempre joga as 

coisas em cima da gente, jogou a TV Escola. Acabamos sendo somente robôs 

para o governo aparecer dizendo que está fazendo, mas, na realidade não 

capacita os profissionais.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, 2002, 

p. 84). 

Embora a televisão estivesse presente na maioria dos lares e a sua 

linguagem produzisse efeitos ao nível da cultura, das opiniões e da for mação, o 

programa TV Escola, baseado nessa estratégia de comunicação, não conseguiu 

fazer com que os professores, e conseqüentemente a escola, produzissem efetivo 

conhecimento a partir dessa estratégia. Isso aconteceu porque não os levou em 

conta nem aos seus alunos quanto aos aspectos regionais peculiares a cada 
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grupo, nem mesmo aos aspectos culturais e de classe social, também, não 

utilizou nenhuma forma de incentivo aos professores, nem desenvolveu um 

sistema de assistência técnica, e mais ainda, não preparou, em tempo hábil, os 

professores, a partir de uma abordagem adequada para qualificá-los a lidar com 

a tecnologia e com linguagem audiovisual.  

É, pois, nesse contexto de imposição e fracassos que nasce o curso de 

extensão a distância TV na Escola e os Desafios de Hoje que segundo Nunes,  

 
[...] foi uma forma „intencional‟ que a Secretaria de Educação a 
Distância encontrou para salvar o projeto TV Escola que, apesar 
de sua estrutura e ideologia, não estava surtindo os resultados 
esperados. (NUNES, 2003, p. 63). 
 

 

O MEC através da Secretaria de Educação a Distância (Seed), criada em 

1996 “[...] no bojo de uma política que privilegia a democratização e a melhoria 

da qualidade da educação brasileira [...].” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, 2001b, p. 5), oferece o curso de extensão a distância TV na Escola e 

os Desafios de Hoje, em parceria com a Universidade Virtual Pública do Brasil 

(UniRede)45, criada em 1999, que “[...] objetiva melhorar o ensino público no 

Brasil usando a educação a distância – EAD.” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, 2001b, p. 7). Tanto a Seed, quanto UniRede estão respaldadas pelo 

artigo 80 das Disposições Gerais da Lei 9394/96, a qual estabelece que, “[...] o 

poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação 

continuada.” (BRASIL, 2000, p. 46).  

Ao se deparar com os objetivos específicos expostos no guia do curso TV 

na Escola e os Desafios de Hoje, percebe-se claramente essa relação entre este e o 

programa TV Escola: 

 

                                                
45 A Universidade Virtual Pública do Brasil, uma universidade em rede, foi oficialmente lançada no 
dia 23 de agosto do ano 2000, em forma de consórcio, hoje conta com 80 instituições públicas de ensino 
superior, objetivando democratizar a educação através de cursos a distância. Na sua página na internet 

(www.unirede.br) estão disponíveis sua trajetória e suas atividades. 

http://www.unirede.br/
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1. Identificar aspectos teóricos e práticos dos meios de 
comunicação no contexto das novas tecnologias da informação e 
da comunicação (uso integrado de várias linguagens de 
comunicação: sonoras, visuais, audiovisuais, informáticas), 
destacando os mais úteis ao processo de ensino e aprendizagem.  
2. Familiarizar-se com as tecnologias da informação e da 
comunicação e sua utilização pedagógica.  
3. Compreender as capacidades perceptivas, emocionais, 
cognitivas e comunicacionais do homem, por meio das 
contribuições científicas.  
4. Explorar o potencial de recursos da TV Escola no projeto 
político-pedagógico da escola, sua gestão no cotidiano escolar e 
sua disponibilização à comunidade. 
5. Elaborar propostas concretas de utilização do acervo da TV 
Escola no desenvolvimento das atividades curriculares das várias 
áreas do conhecimento, bem como de outras tecnologias da 
comunicação e informação. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA, 2001b, p. 15-16). 

 

Ao mesmo tempo em que estes objetivos tentam aproximar os professores das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), abordar suas linguagens, identificando seus 

aspectos teóricos e práticos, discutindo-os a partir do âmbito educacional, tentam também, 

explorar o potencial do TV Escola e elaborar propostas concretas de utilização do seu acervo.  



LER TELEVISÃO: Limites do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe 

 

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       CAPÍTULO II 
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TV NA ESCOLA E OS DESAFIOS SERGIPANOS - plano geral 

 

 

Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. 
José Saramago 

 

 

Para se produzir um plano geral é preciso enquadrar os personagens 

inseridos nos seus ambientes em proporções de igualdade com os outros 

elementos.  Os personagens principais são vistos por inteiro nesse plano, seus 

contornos aparecem nítidos e seus movimentos são muito bem captados por 

conta da proporcionalidade que existem entre eles e todos os outros elementos 

que compõem a cena. 

Esse segundo capítulo apresenta uma estrutura que enquadra o curso TV 

na Escola e os Desafios de Hoje de forma que ele possa ser visto por inteiro, com 

seus limites bem contornados como num plano geral. Apresenta uma discussão 

sobre como o curso considera produzir uma leitura crítica do audiovisual, sem 

perder de vista as teorias e as práticas envolvidas nesse processo. Para isso, 

apresenta o curso analisando cada um dos módulos que o compõe, suas 

estruturações, objetivos, conteúdos e métodos. Logo depois, usando um plano 

médio cujo ângulo permite ver com maior aproximação, apresentam descrições e 

análises de como o curso aconteceu em quatro edições em Sergipe.  

 

  

1 - O Curso: Limites da Teoria e da Prática 

 

O curso de extensão a distância TV na Escola e os Desafios de Hoje atraiu-nos 

à pesquisa pela sua também declarada intenção em cumprir uma tarefa ampla e 

complexa que é capacitar os docentes das escolas públicas para usar televisão e 

vídeo na perspectiva da leitura crítica da linguagem audiovisual, e, com isso, 

contribuir para a formação de consciência crítica dos alunos. Mas como se 
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apontou no capítulo anterior, seu aparecimento está intimamente ligado ao 

programa TV Escola, apóia-se na sua programação e dirige-se para ela, estando 

sua ação, pois diretamente ligada à tentativa de “salvá-lo”. Que lugar ocupa, de 

fato então, a leitura crítica nas ações desse curso? 

O fracasso do TV Escola não se deu apenas porque os professores não 

tinham tempo para gravar as fitas ou porque não sabiam manusear corretamente 

os aparelhos, origina-se, mesmo, na sua total falta de articulação com os 

próprios sujeitos do processo, alijados de sua preparação, mas com o dever de 

sua inserção e aplicação. Fausto Neto ao analisá-lo diz: 

 
De alguma forma, este projeto pode ser caracterizado como um 
„pacote‟. Além do seu processo de produção que se realiza na 
esfera técnico-política e de especialistas, sem maior interferência 
das bases pedagógicas das escolas, se trata de um conjunto de 
instruções, regras e normas que são repassadas sistematicamente 
pela esfera da produção às escolas. (FAUSTO NETO, 2001, p. 25).  

 
Esse programa “pacote” cai sobre a escola e o professor sem levar em 

consideração suas idiossincrasias, sem pensar a assistência técnica e sem 

envolver as universidades públicas na sua implantação e acompanhamento. 

Tudo isso somada a falta de uma qualificação própria e adequada do professor 

para o uso da tecnologia, capacitando-os a lidar com a linguagem audiovisual, a 

questioná-la, criticá-la e reorganizá-la didática e pedagogicamente, forjam seu 

fracasso.  

O curso TV na Escola e os Desafios de Hoje surge na tentativa de contribuir 

para que o professor possa ser capacitado nessa nova função. Está posto no 

material escrito do módulo 2: 

 
A integração das tecnologias de TV e Vídeo ao processo de 
ensino-aprendizagem requer do professor desempenhar nova 
função – a de protagonista dessa integração. Cabe-lhe preparar-se 
para mediar a cultura televisiva e as necessidades de 
desenvolvimento cognitivas, sociais e emocionais dos alunos. 
Estes influenciados por essa cultura, desenvolvem mais os 
processos intuitivo e associativo e menos os processos analíticos 
da prática escolar. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA, 2000a, p. 58). 
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Dá-se no curso o entendimento de que o professor, ao invés de ser 

substituído pelo processo de tecnologização na escola, desempenha nele um 

papel fundamental, o de mediador46. Papel importante, pois a televisão ocupa, 

como já se abordou antes, variados espaços sociais e é, direta ou indiretamente, 

fonte de informação e age na formação das pessoas, principalmente jovens e 

crianças. Como bem entendeu Gadotti:  

 

Nós, educadores, não podemos ignorar, por exemplo, o quanto a 
criança aprende em frente a uma televisão ou ouvindo o rádio, 
fora dos horários escolares. A televisão introduz em nossas casas 
o mundo e nos liga instantaneamente a ele. Nossas crianças, 
diante de um aparelho de televisão, sentem-se como se 
estivessem conectados com o planeta; sentem-se como cidadãs do 
mundo, habitando numa aldeia global. (GADOTTI, 2005, p. 23 e 
24). 

 
Como se discutiu no capítulo anterior, não é possível mais negligenciar o 

fenômeno da midiabilidade e seus desdobramentos, e está posto no módulo 1 

que: “Sabemos que as tecnologias estão presentes em nosso cotidiano não apenas 

em forma de suportes, mas de cultura.” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, 2002, p. 9).  

Se a escola esteve tradicionalmente ligada às linguagens da oralidade e da 

escrita e com isso à palavra, deve passar, então, a apropriar-se da linguagem que 

tem na imagem sua base. Não, simplesmente por ser uma linguagem a mais, ou 

por ser uma linguagem nova, mas e principalmente, por ser a que se apresenta 

massiva e, associada aos sons e aos textos, com poderes de interferir nas 

capacidades cognitivas e emocionais, com poderes de educar.  

Tarefa complexa, pois, embora, como um fenômeno humano e 

conseqüentemente social, a educação tenha na comunicação a sua base do ponto 

de vista da televisão, a comunicação, além de monológica47, encontra-se 

reduzida a comunicados assemelhando-se ao que Paulo Freire denominou de 

                                                
46A mediação, enquanto conceito deverá aqui ser entendida, não como uma ação desumanizada, 
neutra e abstrata, mas segundo a linha desenvolvida por Martín-Barbero, como uma ação e uma 
intervenção humanas em processos de produção e circulação de formas simbólicas. 
47 Esse termo refere-se a uma condição unidirecional. No caso da televisão só ela mostra e diz. O 
contrário de dialógico que se refere ao diálogo. 
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“[...] concepção „bancária‟ da educação” (FREIRE, 1987, p. 58), na qual se 

priorizam os depósitos de informações prescritas. E, segundo ainda este autor:  

 
Quanto mais se exercitem os educandos no arquivamento dos 
depósitos que lhes são feitos, tanto menos desenvolverão em si a 
consciência crítica de que resultaria a sua inserção no mundo 
como transformadores dele, como sujeitos. (FREIRE, 1987, p. 60). 

 
Daí entendemos que ver televisão exige de cada um, muito mais que um 

olhar imagens, exige uma leitura crítica do medium, o que se constitui numa 

interpretação das imagens, dos sons, dos textos e de suas correlações e 

contextos, tarefas que o curso se propôs a discutir e a capacitar. Entendemos 

assim como Maria Isabel Orofino em seus estudos sobre os media e as mediações 

na escola que:  

 
O exercício de leitura crítica precisa dar conta tanto da dimensão 
formal da obra quanto da dimensão de seu conteúdo, em uma 
relação dialética. Portanto, a análise das ideologias nas 
representações de classe, gênero, raça, etnia, orientação sexual, 
geração, religião, entre outras [...] precisa ser articulada à forma 
como são produzidas. (OROFINO, 2005, p. 83). 

 
 

A proposta de leitura crítica deu-se no curso TV na Escola e os Desafios de 

Hoje a partir das atividades desenvolvidas em 3 (três) módulos. Cada um destes 

módulos correspondeu a 60h, juntos totalizavam 180h podendo, entretanto, 

serem cursados de forma independente, de modo que cada módulo equivaleu a 

uma certificação. O curso todo deveria ser aplicado em 6 meses, e o conjunto das 

atividades trouxe expresso nos objetivos a preocupação em ativar, nos cursistas, 

uma base teórico/prática/conceitual de conhecimentos cientificamente 

validados na interface educação e novas tecnologias. (SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2000b, p. 3 e 4). 

Tais conhecimentos pretenderam provocar mudanças nas posturas 

didático-pedagógicas cotidianas dos cursistas, especialmente no trato com 

televisão e vídeos a partir da sua linguagem. Numa tentativa clara de fazer com 

que os professores fizessem uma leitura crítica e criativa dos programas da 

televisão, fossem capazes de selecioná-los, interpretar contextualmente seus 
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conteúdos e a forma como são produzidos, mas tomando sempre como base o 

acervo do programa TV Escola. Tudo isso visando a transformação da sua prática 

pedagógica e a sua formação continuada.  

 

 

1.1 - Estimulando, Propondo e Produzindo 

 

A televisão através da sua poderosa linguagem encontra-se, como já se 

abordou no capítulo anterior, no cerne desse processo atual de globalização e, 

como diz Coutinho, é um “[...] formador de opinião poderoso, condiciona 

comportamentos e, portanto cria novos cenários.” (COUTINHO, 2003, p . 80). 

Tanto professores quanto alunos são telespectadores e de alguma forma recebem 

as influências da sua programação. Mas cabe ao professor a tarefa de mediador.  

O primeiro módulo que teve como tema, Tecnologias e Educação: Desafios e a 

TV Escola, de forma direta se encarregou, então, de introduzir a discussão sobre 

essa nova função do educador face às novas tecnologias. Seu objetivo principal 

foi: 

 

Refletir com educadores sobre seu novo papel no processo de 
ensino-aprendizagem, respondendo ao porquê das tecnologias na 
escola e proporcionando a base que fundamentará as práticas 
pedagógicas de utilização dos audiovisuais (TV/Vídeos). 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002, p. 10). 

 
Como objetivos específicos do módulo 1, o cursista deveria:  

 

1 Compreender conceitos básicos das tecnologias da informação e 
da comunicação. 
2 Reconhecer o potencial pedagógico das tecnologias e suas 
implicações. 
3 Refletir sobre o uso da Televisão e de outras configurações 
tecnológicas na educação. 
4 Relacionar linguagens audiovisuais e capacidades perceptivas, 
emocionais, cognitivas e comunicacionais. 
5 Situar a TV Escola e este curso entre outras experiências de 
educação a distância. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA, 2002, p. 10). 
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Nesse momento de sua aprendizagem o cursista deveria ser levado, 

principalmente, a refletir sobre as novas funções que precisava incorporar às 

suas atividades profissionais no contexto da sociedade midiatizada. Deveria 

fazer isso a partir da percepção que a televisão já está presente no seu dia-a-dia e 

no de seus alunos, oferecendo “[...] formas novas de aprendizagem: novas 

lógicas, competências e sensibilidades.” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, 2002, p. 18). Nesse processo os cursistas eram instigados através de 

perguntas, vídeos e exercícios propostos a fazer essa reflexão e começar a 

discutir formas de atuação frente a essa realidade.  

Embora nesse primeiro módulo se possam discutir temas como: o que é 

tecnologia; as linguagens da TV e seus modos de compreendê-las e até a 

formação do professor na perspectiva da EaD, a intenção de (re)apresentar o 

programa TV Escola é bastante nítida nele. Praticamente metade do material 

impresso do módulo 1, é usada para dar mais detalhamento ao “[...] Programa 

TV Escola, sua criação, história, crescimento e possibilidades de utilização.” 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002, p. 69). Está ai mais uma 

prova do fracasso do programa de educação continuada e a distância TV Escola, 

que, como um estranho no ninho, precisou ser reapresentado ao seu público 

alvo. Entendemos, entretanto que uma perspectiva de leitura crítica do 

audiovisual deveria ser ativa e produzir uma crítica, também, ao próprio 

programa TV Escola ao invés de, apenas, fomentá-lo. 

Enquanto o primeiro módulo propõe-se a sensibilizar para o uso das 

tecnologias no cotidiano, fazer refletir sobre as característica da linguagem 

televisual e (re)apresentar o programa TV Escola, o segundo com o tema, Usos da 

Televisão e do Vídeo na Escola, além de instigar a uma observação das funções que 

exerce a televisão e das possibilidades que se tem diante dela, oferece, também, e 

discute propostas e possibilidades de incorporação e trabalho com esses meios 

de comunicação nos PCN a partir de várias áreas do conhecimento48. Os 

objetivos do módulo 2 são: 

                                                
48 As áreas apresentadas são: Temas Transversais; Ensino Médio; Ciências; História; Geografia; Artes; 
Educação Especial e Educação Infantil. 
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1 Analisar criticamente a Televisão que temos, distinguindo suas 
funções e programações. 
2 Distinguir sua funções e programações.  
3 Identificar as funções da televisão no processo de ensino-
aprendizagem. 
4 Mapear os espaços de aprendizagem na produção e na 
recepção. 
5 Avaliar a responsabilidade de educadores, pais, emissoras e 
Estado pela programação usual da televisão.  
6 Desenvolver o consumo seletivo dos programas de televisão.  
7 Desenvolver estratégias pedagógicas para incluir a televisão em 
atividades curriculares. 
8 Avaliar a proposição de usos e tratamentos pedagógicos de 
programas de TV/Vídeo do acervo da TV Escola. (SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2000a, p. 20). 

 
 

Mais abrangente que o anterior, o módulo II dirige a atenção dos cursistas 

para “[...] estudar a relação educação e televisão de três perspectivas diferentes e 

complementares: educação para uso seletivo da TV; Educação com a TV; e 

educação pela TV.” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2000a, p. 

20).  

Discute sucintamente algumas narrativas seriadas (telenovela, minissérie 

e seriado), e dá um pouco mais de ênfase à discussão dos telejornais e das TVs 

educativas. Assim como no módulo anterior, as atividades deste módulo 

remetem aos vídeos da TV Escola, e a partir da 2ª unidade são propostos vídeos 

específicos do acervo da TV Escola, e suas formas de abordagem junto aos 

conteúdos dos PCNs, dos Temas Transversais, do Ensino Médio, do Ensino de 

Ciências, de História, de Geografia, de Artes, da Educação Especial e Educação 

Infantil. Essa atitude propositiva do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em 

relação aos vídeos do acervo do TV Escola e aos conteúdos de diversas áreas do 

conhecimento, coloca este numa posição equivalente à do currículo dessas áreas. 

Segundo Coutinho: 

 
Nesse sentido, a TV Escola não será o principal meio de difusão 
do currículo único a ser proposto pelo MEC. Ela já se constitui em 
um novo currículo, a própria forma de apresentação, por meio da 
linguagem televisiva, já se constitui num novo conteúdo, quando 
propõe uma nova organização de conhecimentos e de 
procedimentos para as escolas. (COUTINHO, 2003, p. 93).  
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Considerando-se isso enquanto premissa verdadeira, há de se considerar, 

também, que o curso TV na Escola e os Desafios de Hoje está colocado para 

assegurar o êxito do programa TV Escola no cumprimento desse papel. 

Entendemos, entretanto, que a ênfase nos vídeos do programa TV Escola desloca 

o entendimento de que os conteúdos das diversas áreas do conhecimento já estão 

postos cotidianamente pela programação das televisões que tanto professores e 

alunos têm acesso. 

Esse módulo é o mais denso de todos, apresenta grande quantidade de 

conteúdos para serem trabalhados em apenas 2 meses de atividades a distância. 

A sua execução com êxito é questionável. Nunes, em sua pesquisa sobre a 

primeira edição desse curso em Sergipe se refere a ele dizendo que,  

 
[...] engloba uma demanda de conteúdo muito extensa [...] é 
possível verificar que o exame de vídeos e outras mídias, além de 
leituras de imagem e jornais, não é algo tão comum ao 
professorado e exige tempo disponível e leituras específicas na 
área. Existem cursos nas Universidades que passam o semestre 
inteiro dedicados somente a este tipo de pesquisa. Não seriam 
uns cursos de curta duração e a distancia que daria conta dos 
conteúdos ali propostos. (NUNES, 2003, p. 73).  

 
 

Desses pontos levantados surgem pelo menos duas indagações. Até que 

ponto prescrições, dicas e orientações pontuais em cima dos vídeos da TV 

Escola, ajudam na formação de uma leitura crítica dos media, em especial da 

televisão cotidiana de professores e alunos? É possível a aprendizagem ao nível 

da leitura crítica e criativa do audiovisual dispondo de tantas atividades em 

detrimento de tão pouco tempo para a sua execução?  

Numa perspectiva de ação diferente, o terceiro módulo com o tema 

Experimentação: Planejando, Produzindo, Analisando, por sua vez, esteve mais 

voltado ao “saber fazer”. Nele as etapas da produção de vídeo foram os alvos. 

Seus objetivos neste Módulo 3 foram: 

 
1.Conhecer elementos de linguagem. 
2.Exercitar a leitura crítica e criativa de programas audiovisuais.  
3.Compreender o processo de produção audiovisual.  
4.Iniciar-se no funcionamento básico de uma câmera. 
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5.Elaborar pequenos roteiros. 
6.Experimentar a montagem de seqüências fixas. 
7.Planejar gravações de experiências e de entrevistas. 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2001a, p. 12). 

 
Apenas nesse momento do curso os cursistas foram instigados a produzir 

o audiovisual. Até este momento eles foram levados a refletir sobre as produções 

e as funções que o audiovisual pode assumir na escola, tanto na capacitação dos 

professores quanto no enriquecimento das aulas, e aí também, receberam 

sugestões de vídeos do TV Escola a serem usados em algumas áreas do 

conhecimento bem como suas melhores formas de uso. Reconheceu-se nesse 

módulo que: “Para se compreender televisão, precisa-se entender os 

equipamentos e como se produzem mensagens [...]. É preciso manipular, operar 

[...].” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2001a, p. 11), pois, 

continua o raciocínio, “A compreensão crítica passa pelo estudo e pela 

experimentação.” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2001, p. 11).  

Só aí o cursista teve acesso a algumas informações técnicas de 

funcionamento de uma câmara, pôde saber um pouco sobre suas funções, os 

planos, a angulação e os movimentos. Esse ensinamento é fundamental, pois, 

por analogia, sabe-se que ler e escrever acontecem concomitantemente e na 

escola, principalmente, ou fora dela isso se dá pela manipulação direta dos 

objetos encarregados de produzir a escrita e a leitura – lápis, folhas de papel etc. 

Guardadas algumas especificidades, não seria diferente com a leitura 

audiovisual. Manipular câmera, gravar áudio e vídeo, roteirizar, editar as 

gravações, entre outras funções, precisam, em alguma medida, serem conhecidas 

se não quisermos, apenas, ver, ouvir e ler o que tem sido produzido nessa 

linguagem. Porém, num movimento dialético, também precisamos mostrar, falar 

e escrever e, para tanto nessa linguagem, tais conhecimentos são fundamentais 

ao processo educativo. 

 Saber como as imagens são produzidas é importante nesse processo, mas 

não basta, é preciso produzir imagens. Entretanto, vale salientar, curiosamente o 

kit tecnológico que o Governo colocou nas escolas não possui câmara.  
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A compreensão crítica da televisão passa pela compreensão da imagem e 

seu dinamismo na tela urdindo significados. Embora não seja nenhuma 

novidade o envolvimento das imagens na organização dos povos e suas 

repercussões ao nível da cultura, após a invenção da prensa gráfica, esse 

envolvimento é bem diferente. Aponta Marcondes Filho, ao citar Vilém Flusser – 

o sucessor das idéias de Mcluhan –,  

[...] se no passado da civilização dominava o analfabetismo, hoje, 
após Gutenberg e a impressão, o quadro é distinto: o homem pré-
moderno vivia num mundo de imagens que significavam o 
„mundo‟. Nós vivemos num mundo de imagens que tenta 
pressagiar as teorias em relação ao „mundo‟. (FLUSSER apud 
MARCONDES FILHO, 2002, p. 178). 

 
Etimologicamente, televisão (visão a distância), sugere o predomínio do 

ver, entretanto, na construção da linguagem da televisão utiliza-se, também de 

sons (músicas, vozes, efeitos, etc) e textos, em conjunto configurando-se numa 

linguagem híbrida49. Porém, esse módulo 3 não trouxe nenhuma referência à 

conjugação destes três elementos comunicativos (imagens50, sons51 e textos52), 

trata-os separadamente, dispensando mais atenção à câmara e suas 

potencialidades de captação da imagem que aos outros elementos. Mas, para 

Orofino, “[...] a atividade crítica ideológica necessita estar articulada à 

compreensão dos elementos que compõem e definem a imagem, a trilha sonora e 

o texto verbal.” (OROFINO, 2005, p. 83). Se os conteúdos são tratados de forma 

fragmentada quando deveria haver articulação entre eles, até que ponto se é 

capaz de fazer uma leitura crítica da linguagem audiovisual? 

Com esta estrutura curricular53 o curso foi aplicado em todos os estados 

do Brasil. “No dia 15 de outubro de 2000, num domingo, em que se comemorava 

                                                
49 A linguagem híbrida dá-se pela conjugação de imagens, textos e sons. 
50 A imagem é um ícone, ou seja, “[...] é um tipo de signo cuja representação se assemelha ao fato 
representado.” (OROFINO, 2005, p. 84). 
51 Os sons são signos indiciais “[...] eles nos indicam, ou sugerem, ou apontam para alguma 
informação. Por exemplo, um determinado ritmo pode sugerir suspense ou alegria.” (OROFINO, 
2005, p. 84). 
52  Os textos são também chamados de códigos lingüísticos dizem respeito ao uso da palavra. A 
palavra é um signo chamado de símbolo, pois “[...] substitui o objeto real que ela representa.” 
(OROFINO, 2005, p. 84). 
53  Compondo ainda a estrutura do curso cada módulo apresentava: Indicação de vídeos para serem 
assistidos, além da indicação da programação da TV Escola; Questões que deveriam ser respondidas e 
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o Dia do Professor [...].” (BERGER; NUNES, 2004, p. 26), teve iníc io, então, a 

primeira grande experiência nacional de capacitação de profissionais nas escolas 

públicas, com fins explícitos ligados à linguagem audiovisual.   

Diferente do programa TV Escola, que entrou nas escolas sem carecer de 

inscrição, ou seja, de interesse dos professores, configurando-se numa 

imposição, a adesão às propostas do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje 

careceram desse ato de interesse do professor.  Abertas 30.000 (trinta mil) vagas 

para educadores em todo o país, no resultado das inscrições a surpresa: “[...] 

254.318 (duzentos e cinqüenta e quatro mil, trezentos e dezoito) inscritos [...]. ” 

(REVISTA DA TV ESCOLA, 2000, p. 25). Esse número revela uma demanda 

muito grande e evidenciando a intensidade do interesse dos professores em 

capacitações para lidar com as novas tecnologias.  

 Porém, ao se analisar como os módulos foram estruturados, bem como os 

seus objetivos, levantamos dúvidas aqui da possibilidade do cursista que 

participou do TV na Escola e os Desafios de Hoje estar realmente capacitado a fazer 

uma leitura crítica da televisão.  

 

 

2 - Estruturação do Curso em Sergipe – plano médio 

 

Para entendermos como o curso aconteceu, percebermos as linhas, e 

igualmente as entrelinhas do processo, é fundamental. Os documentos e, 

também, as percepções, entre outros elementos carregados de subjetividade, são 

importantes na tessitura do olhar científico. Mensurar dados quantificáveis 

ajuda-nos a compreender uma parte dos problemas de uma pesquisa nas 

Ciências Humanas, entretanto as falas, os olhares e as interpretações dos sujeitos 

amarram esses dados e os tornam compreensíveis sobre um lastro de 

subjetividades. 

                                                                                                                                                   
enviadas geralmente aos tutores, além também, de serem referenciadas no memorial e, por fim, ficha 
avaliativa do material impresso e dos vídeos. 
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O plano geral dá, então, lugar a um enquadramento capaz de promover 

um ângulo de visão mais fechado, o plano médio. Nesse novo plano os 

personagens principais podem ser vistos mais de perto, deixando suas 

características mais visíveis. 

Encarregamo-nos, pois nos subitens a seguir de, como no plano médio, 

fazer uma análise dos dados obtidos em cada edição dessa experiência em 

Sergipe, apoiando-nos, também, em depoimentos de três ex-tutoras que 

participaram dessas edições, coletados em entrevistas. 

 

 

2.1 - Aprendendo no Processo 

 

A parceria MEC/UniRede programou o início do curso para a mesma data 

(15/10/2000) em todos os estados do Brasil, mas devido a um atraso do MEC na 

entrega do material, o curso em Sergipe só teve início, “[...] em novembro de 

2000, quando todos os programas do 1º módulo já haviam sido veiculados.” 

(NUNES, 2003, p. 82). Consideramos que esse fato foi um dos grandes 

responsáveis por uma onda grande de evasão. Para um curso com objetivos de 

conduzir à leitura crítica do audiovisual pela modalidade de ensino a distância, 

tropeçar nos passos estruturais básicos ao ponto de comprometer a sincronia 

entre o audiovisual o e impresso é, a nosso ver, um descuido grave, e 

compromete também o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesta primeira edição, o número de inscritos foi de 994 (novecentos e 

noventa e quatro) cursistas, ficando na razão de aproximadamente 100 cursista 

por tutor54. A professora Mariana Maggio, em seus estudos sobre tutoria na 

educação a distância, adverte que: 

 
Dar aula a 50 alunos durante duas horas é trabalho para o qual 
qualquer docente latino-americano está preparado. Atender 50 
alunos ao longo de um curso por via eletrônica [...] é um 

                                                
54 A equipe ficou composta por 10 tutores, todos convidados pelas coordenadoras, e que deveriam 
cumprir 20 horas semanais de trabalho nas dependências do CEAD/UFS e que durante esse tempo 
deveriam tirar dúvidas dos cursistas, corrigir material e assistir aos vídeos do curso.  
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problema que ainda não estamos preparados a enfrentar. 
(MAGGIO, 2001, p. 108). 

 
Até que ponto não houve aí um privilégio da quantidade em detrimento 

da qualidade? O tutor nessa perspectiva assume funções apenas administrativas, 

pouco pode se envolver no processo de ensino-aprendizagem o qual fica a cargo 

da tecnologia, como se ela pudesse substituir o professor.  

Dos 994 inscritos, como se pode ver no Quadro 6, apenas 209 (duzentos e 

nove) concluiu o primeiro módulo, 145 (cento e quarenta e cinco) o segundo e 88 

(oitenta e oito) cursistas o terceiro. Essa edição foi bastante problemática, a 

desistência não foi uma característica apenas do módulo 1, como se pode 

constatar no Quadro 6, repetiu-se nos outros, e nem o adiamento do 

encerramento conseguiu evitar. 

 
QUADRO 6: SITUAÇÃO DOS CURSISTAS POR MÓDULO NA 1ª EDIÇÃO 

 

SITUAÇÃO 
MÓDULOS INSCRITOS EVADIDOS CONCLUINTES 

MÓDULO 1 998 789 209 

MODULO 2 209 64 145 

MÓDULO 3 145 57 88 
    Fonte: NUNES, Andréa Karla Ferreira. Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje – Sua Materialização em Sergipe.  
    2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, 2003, p.96.  

 

Nunes, que estudou detidamente esta edição, aponta que, “[...] mesmo 

prolongando [...], até o mês de agosto a evasão foi elevada [...]. Apenas 88 

cursistas conseguiram concluir [...], em setembro de 2001, quase um ano depois 

do seu início em outubro de 2000.” (NUNES, 2003, p. 96). O que era para durar 

até 6 meses dobrou de tempo, contabilizamos 91,19% de evasão, ou seja, apenas 

8,81% chegaram ao final do curso nessa primeira edição em Sergipe, um fiasco 

quantitativo.  

Entendemos que não só o atraso no envio do material pelo MEC foi o 

responsável pelo fracasso. As péssimas condições dos chamados kits 

tecnológicos nas escolas, como aponta o Quadro 7 a seguir, contribuíram para 



LER TELEVISÃO: Limites do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe 

 

82 

 

que os professores não pudessem acompanhar os programas veiculados pela TV 

Escola.  

Para nós essa é uma grande contradição já que tanto o acesso ao programa 

TV Escola quanto o curso TV na Escola e os Desafios de Hoje dependem vitalmente 

do funcionamento dos tais kits tecnológicos. Para tanto são fundamentais 

aparelhos sempre funcionando o que requer um sistema de assistência técnica 

eficiente, bem como requer, também, uma constante atualização tecnológica dos 

aparelhos, negligenciar estes kits significa desvalorizar tanto o programa quanto 

o curso e com isso o próprio processo de ensino e aprendizagem. 

 
QUADRO 7: SITUAÇÃO DOS KITs da TV ESCOLA em SERGIPE em 2002 

 

                                                 NÚMERO DE ESCOLAS 
APARELHOS 

SITUAÇÃO 
ANTENA 

PARABÓLICA 
RECEPTOR VÍDEO TELEVISÃO 

SEM PROBLEMAS 635 126 125 253 
EM CONSERTO 5 39 - 23 
DANIFICADO 156 95 98 103 
NÃO INSTALADO 40 32 22 10 
NÃO RECEBEU 111 108 137 - 
ROUBADO 20 - - 59 
ENGOLE FITA - - 5 - 
ENROSCA FITA - - 17 - 
IMAGEM DISTORCIDA - - - 8 
COM CHUVISCO - - - 35 
SEM SOM - - - 13 

    FONTE: NUNES, Andréa Karla Ferreira. Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje – Sua Materialização em 
    Sergipe. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristovão, 2003, p. 88.  

 

Embora o Quadro 7, em sua má formulação não informe claramente 

quantas escolas possuíam o kit completo e sem problemas, pode-se deduzir, 

mesmo assim, que a situação deles em Sergipe, em 2002, período em que o curso 

TV na Escola e os Desafios de Hoje já iniciava a sua terceira edição, era péssima. 

Supondo que todos os dados da primeira linha do Quadro 7 fossem 

relativos às 635 (seiscentos e trinta e cinto) escolas com antena parabólica sem 

nenhum problema, apenas 125 (cento e vinte e cinco) possuíam o vídeo-cassete 

em boas condições de uso. Ou seja, por mais que 635 (seiscentas e trinta e cinco) 



LER TELEVISÃO: Limites do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe 

 

83 

 

escolas pudessem captar as imagens da TV Escola, apenas 125 (cento e vinte e 

cinco) poderiam gravá-las e depois reproduzi-las. É bom deixar claro que a 

existência e o funcionamento do kit tecnológico eram condições sine qua non, para 

o êxito do curso, já que ele é inteiramente a distância e embasado em vídeos da 

TV Escola. O trabalho de Lourdes Barbalho sobre este mesmo curso, 

desenvolvido no município de Parelhas no Rio Grande do Norte (RN), revelou 

um quadro bastante problemático em relação aos kits tecnológicos naquela 

experiência, o que a fez indagar: “Como oferecer um curso de me lhor utilização 

de uma programação que não pode ser gravada pelas escolas, por que na grande 

maioria destas, os equipamentos apresentam problemas técnicos?”. 

(BARBALHO, 2004, p. 58). 

Participamos dos quadros da tutoria nessa primeira edição e, de fato, 

recebemos alguns telefonemas de cursistas informando que não haviam 

acompanhado determinado vídeo por conta de problemas com os equipamentos 

em suas unidades escolares e, procurando saber como proceder. Em tempo, 

indicávamos que deveriam se deslocar à CEAD ou a DITE em Aracaju, pois 

estávamos gravando e deixando à disposição dos cursistas os vídeos, mas esse 

deslocamento raramente acontecia.  

A entrevista com a ex-tutora revela, também, e confirmamos em nossa 

experiência, que o sinal da TV Escola não era bom na UFS e esse fato dificultava 

a gravação dos programas55, comprometendo a qualidade dessas gravações, 

quadro agravado pela precariedade dos aparelhos disponíveis. Aponta ela, “ [...] 

A questão dos equipamentos de reprodução do material não teve estrutura 

nenhuma. Até o próprio sinal da TV, a qualidade dos vídeos, defeitos de 

gravação, o suporte que não se tinha em termos de equipamento” (TUTORA 1, 

2006). 

Esses equipamentos davam suporte às atividades de orientação do tutor. 

Num curso a distância, como diz Neder, é a partir destes vídeos enquanto “[...] 

textos, organizados e veiculados como material didático, que são feitos os 

                                                
55 Como houve um atraso no início do curso no estado de Sergipe, muitos programas eram gravados 
no CEAD na UFS para ficar à disposição dos cursistas que não tivessem acesso à TV Escola em sua 

escola e assim pudessem assisti-los.  
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recortes das áreas de conhecimento trabalhadas no curso, além do 

direcionamento metodológico pretendido.” (NEDER, 2005, p. 191). O trabalho de 

Barbalho no RN aponta na direção dessa problemática, porém num nível mais 

elevado, pois lá, nem os tutores dispunham do kit tecnológico, daí que ela se 

pergunta: “Como uma central de tutoria pode orientar a utilização plena do „kit 

tecnológico‟ se não dispõe deste equipamento?”. (BARBALHO, 2004, p. 58).  

Não ter acesso aos vídeos por conta de não possuir a tecnologia de sua 

exibição, em se tratando de um curso que discute justamente a linguagem 

audiovisual é para nós um contra-senso.  

O descuido das equipes que produziram esse curso quanto à sua 

tecnologia de sustentação que, como vimos, não foi, apenas, uma questão 

exclusiva da experiência sergipana, faz-nos raciocinar que a produção 

audiovisual comum ao cotidiano dos cursistas poderia servir para fundamentar 

uma capacitação para a leitura crítica da linguagem audiovisual certamente mais 

que a TV Escola, “[...] um canal educativo que não é „sintonizado‟ pela escola.”  56 

(BARBALHO, 2004).  

Percebemos também que o curso estava sendo centralizado nos textos  

impressos já que estes e o audiovisual pouco se relacionaram como deveria ter 

acontecido. Obviamente não queremos menosprezar o valor do material 

impresso dos módulos, inclusive concordamos com Neil Mercer e Francisco 

Estepa, em seus estudos sobre a criação de uma comunidade de discussão 

internacional sobre EaD quando afirmam que: “Na educação a distância, a 

linguagem escrita é, logicamente, um dos meios mais importantes de 

comunicação entre os docentes do curso e os estudantes.” (MERCER; ESTEPA, 

2001, p. 25). Entretanto, queremos salientar que mesmo tendo sido considerado 

adequado pela ex-tutora entrevistada: “O material impresso, sim, ele estava 

adequado.” (TUTORA 1, 2006), ele não cumpre sozinho os objetivos dessa 

capacitação à leitura do audiovisual, acaba comprometendo-a. 

                                                
56 Este é o subtítulo da dissertação de mestrado dessa autora, cuja referência completa encontra-se ao 
final, nas referências deste trabalho. 
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Se estas já representam questões graves que comprometem o curso, a fala 

de uma ex-tutora que atuou nesta edição revelou outras que o comprometem 

ainda mais, tais como: 

 

A princípio a gente não tinha estrutura. Quer dizer, na verdade 
ali foi [...], aquela turma eu acho que eles foram, assim, podados 
em todos os sentidos. Os cursistas, eles foram cobaias e a gente 
aprendeu. A primeira edição, não teve treinamento nenhum, eu 
lembro disso: não teve treinamento nenhum. A gente na verdade 
foi pensando e fazendo. Aprendendo com os erros. Tem uma 
ansiedade muito grande porque nesse projeto o próprio 
coordenador não sabia pra onde ia. Porque até então a gente 
achou que tinha uma noção teórica mesmo do que seria educação 
a distância. E a gente foi tentando fazer, tentando até orientar, 
coordenar a coordenadora. (TUTORA 1, 2006).  

 
A falta de treinamento da equipe para lidar com a educação a distância 

somou-se às péssimas condições dos kits tecnológicos e contribuíram, também, 

para os problemas. Na entrevista, a ex-tutora deixou clara a questão da 

desorientação, e que muitas vezes tiveram que agir com base no que estava 

exposto, apenas, no manual da tutoria57. Segundo ela:  

 
As dificuldades foram muitas. A questão da própria orientação, 
que a gente não tinha. A questão de estudos, de alguns 
procedimentos, da metodologia, que até então a gente só tinha a 
noção do que vinha descrito no manual. A própria avaliação do 
aluno [...] são vários fatores. Foi muito difícil pra gente, [...] foi 
uma falta de segurança em relação à questão da aplicabilidade. 
(TUTORA 1, 2006). 

 
A falta de uma formação para o tutor, no sentido de uma preparação para 

compreender as especificidades da EaD, bem como as propostas do curso ao 

qual está vinculado é um fato que, ao nosso ver contribuiu para o fracasso. 

Entendemos como Maria Lúcia Cavalli Neder, em seus estudos sobre os papéis 

da orientação acadêmica (tutoria) na EaD que, “[...] torna-se imprescindível que 

o orientador acadêmico tenha uma formação especial, em termos dos aspectos 

                                                
57 Todos os tutores receberam um manual de tutoria impresso que se encarregou de orientá-los e tirar 
eventuais dúvidas em relação às tarefas que deveriam realizar. 
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político-pedagógicos da educação a distância e da proposta teórico-

metodológica da qual irá participar.” (NEDER, 2000, p. 119).  

Os tutores para esta edição não passaram por nenhuma formação ou 

seleção, como já foi mencionado anteriormente, foram todos convidados pelas 

coordenações. Continua Neder: “A seleção e a formação do orientador 

acadêmico, em qualquer proposta de EaD, sem dúvida, constituem-se em uma 

das garantias da qualidade do trabalho educativo que se quer desenvolver.” 

(NEDER, 2000, p. 119). Os papéis do tutor são imprescindíveis nesse processo de 

EaD. Negligenciá-lo ou colocá-lo em segundo plano compromete todo o 

processo.  

Coordenadores despreparados, estrutura de equipamentos deficitária, 

falta de treinamento da equipe, atraso do material, tutores desorientados, entre 

outros problemas, comprometeram por demais, em nosso entendimento, essa 

primeira edição. O fiasco dessa edição foi evidente e “No momento final do 

curso, quando da realização do módulo 3, o desgaste da equipe como também 

dos tutores era algo evidente.” (NUNES, 2003, p. 95). Tudo isso nos faz pôr em 

dúvida a qualidade do conhecimento adquirido pelos 8,81% dos cursistas 

concluintes. Quais conhecimentos foram assimilados pelos que conseguiram 

chegar até o final do processo de capacitação?  

Segundo Nunes, mesmo com toda essa problemática, algumas mudanças 

puderam ser encontradas no modo de pensar a TV e o vídeo no cotidiano 

daqueles que concluíram o curso. A autora não aponta dados quantitativos dessa 

mudança, mas cita dois relatos de cursistas que se referem às possíveis 

mudanças, segundo os cursistas: 

 
[...] „Achei ótima, porque fez com que pensássemos sobre a 
Televisão, sua influência em nossas vidas e a importância de 
sabermos escolher nossa programação‟ (cursista 7). [...] „De 
fundamental importância, pois faltava ao professor este 
conhecimento. Não basta ter uma tv e um vídeo na escola. É 
necessário que se aprenda a utiliza-los de forma adequada 
(cursista 5) (NUNES, 2003, p. 119).  
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As possibilidades de mudança no comportamento diante dos programas 

da televisão foram aludidas, também, na fala da ex-tutora, embora ela não 

soubesse deixar claro quais os aspectos dessa mudança,  

 
Agora eu percebi, assim, alguns professores que mais 
desenvolveu [...] que trabalhou mais também a questão da 
televisão comercial começaram a perceber possibilidades de 
utilização [...]. Mesmo dentro de algumas limitações em termos 
de conhecimento acadêmico na própria formação a gente 
percebeu, assim, eles percebendo e vendo a televisão comercial 
com uma visão diferente. Fazendo comentário e percebendo não 
só como entretenimento. (TUTORA 1, 2006).  

 
Quais comentários eram esses? A visão desses cursistas tornou-se 

diferente em quê, com relação à televisão comercial? Estas perguntas ficaram no 

ar, pois a segunda edição foi iniciada apenas um mês após a finalização do 

terceiro módulo da edição anterior, não ouve tempo para muita reflexão e 

análise. Este estudo, porém se propõe a fazê-los. 

No dia 22 de outubro de 2001, teve início, então, a segunda edição do 

curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, em Sergipe, e seu término se deu em 15 

de julho de 2002, durou 8 (oito) meses, mais uma vez, mais que os seis meses 

previstos. (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002).  

Essa edição contou com um total de 1000 (um mil) cursistas selecionados 

dentre 1650 (um mil seiscentos e cinqüenta) candidatos inscritos. Para tentar 

evitar a evasão ocorrida na edição anterior, de acordo com o relatório final da 

segunda edição, os candidatos selecionados passaram por alguns critérios:  

 
[...] ser professor da rede pública de ensino, estar atuando em 
escolas nas quais o Kit-tecnológico do Programa TV Escola 
estivesse instalado e ser coordenador vinculado às diretorias 
regionais de ensino e demais instâncias que lidem com 
programas envolvendo tecnologias de informação e da 
comunicação na educação. (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA, 2002, p. 1). 

 
Nesse mesmo período foram abertas inscrições58 para a tutoria, e visando 

a maior qualidade na equipe, eles foram escolhidos a partir de pelo menos dois 

                                                
58 Cópia do edital para inscrição dos tutores. (ANEXO H) 
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critérios: “[...] ter experiência na docência e ter vivenciado experiência em 

programas de Educação a Distância” (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, 2002, p. 1 e 2), já que na edição passada estes haviam sido 

convidados pela coordenação. 

Vale ressaltar que a equipe que coordenou o curso não apontou nem 

registrou em nenhum documento, o fato de que 100 cursistas por tutor poderia 

ter contribuído para a altíssima taxa de evasão da primeira edição, ou mesmo 

fosse um empecilho às atividades educativas, embora nas reuniões alguns 

tutores fizessem queixa desse excesso de cursistas por tutor. Talvez essa não 

observação da equipe originou-se no fato de que muitos cursistas desistiram já 

no primeiro módulo (como mostrou o Quadro 6) antes mesmo de terem as 

primeiras orientações, deixando, aparentemente, essa relação mais equilibrada e 

camuflando a percepção disso como um problema. 

Nessa nova seleção para tutor de 16 (dezesseis) inscritos 10 (dez) foram 

selecionados “[...] conjuntamente pelas duas coordenadoras” 

(COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002, p. 2), todos com 

nível superior59.  

A ex-tutora60 entrevistada que atuou nessa segunda edição do curso, 

trouxe pelo menos 4 anos de experiência na tutoria em dois cursos distintos, 

uma bagagem profissional considerada ideal para atuar nesse processo de 

tutoria em EaD, um dos pontos cruciais da edição anterior.  

 
Eu tenho experiência de tutor em 3 programas. Eu fui tutora 
desses programas e eu já estava acompanhando o „Pró-Formação‟. 
O „Pró-Formação‟ trabalha com sistema de tutoria. E agora eu 
estou há 2 anos, em 2ª edição tutora do „Pró-Gestão‟. Programa de 
formação de gestores do Estado. (TUTORA 2, 2006). 
 

Além dos critérios de seleção tanto de cursistas quanto de tutores terem 

mudado visando cercar-se de pontos que poderiam minimizar os problemas 

                                                
59 “[...] 02 com mestrado, 02 cursando o mestrado, 03 com especialização, 03 com graduação .” 
(COORDENADORIA DE EDUCA ÇÃO A DISTÂNCIA,  2002, p.  2).  
60 Esta ex-tutora, dentre todas as entrevistadas, declarou ter outras experiências com tutoria no 
Programa de Formação de Professores em Exercício (Proformação) e Programa de Capacitação a 
Distância para Gestores Escolares (Progestão), sendo para nós a mais experiênte. 



LER TELEVISÃO: Limites do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe 

 

89 

 

apresentados na primeira edição, assim que o curso iniciou e também durante o 

seu andamento, foram realizados encontros presenciais 61. Na condição de tutor 

na primeira edição, promovemos e participamos de apenas 1 (um) encontro 

presencial ocorrido antes de iniciar o módulo 3, com a intenção de manter os 

poucos cursistas restantes estimulando-os a permanecerem e, na ocasião, 

também, aproveitamos para retirar dúvidas sobre o curso. Observa-se 

claramente que as coordenadoras não queriam repetir os números da edição 

passada quando se cercam de medidas que visam atingir diretamente pontos 

frágeis que ocorreram na edição anterior.  

No primeiro encontro presencial a equipe, porém, se deparou com o 

primeiro problema nessa nova edição: “[...] 20% de presenças o que nos deixou 

inquietos e preocupados.” (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, 2002, p. 3). Mais uma vez a evasão batendo às portas.  

Ao se verificar o Quadro 8 pode-se perceber que um quadro semelhante 

ao da primeira edição se produziu nesta segunda e o fenômeno da evasão se 

repetiu em todos os 3 módulos. 

 
QUADRO 8: SITUAÇÃO DOS CURSISTAS POR MÓDULO NA 2ª EDIÇÃO 

 

SITUAÇÃO 
MÓDULOS INSCRITOS EVADIDOS CONCLUINTES 

MÓDULO 1 1000 680 320 

MODULO 2 320 111 209 

MÓDULO 3 209 107 102 
 Fonte: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, Relatório Final da 2ªedição. São Cristóvão: UFS, 2002. 

Do total de inscritos nesta segunda turma, apenas, 320 (trezentos e vinte) 

cursistas concluíram o primeiro módulo, um percentual de 32% apenas. O 

fenômeno da evasão fez com que o número de cursistas baixasse para um terço 

do total, e para a execução do módulo 2, diante da alta taxa de evasão do 

primeiro, a coordenação optou por diminuir também o número de tutores pela 

metade, e se perdeu ai, a nosso ver, uma grande oportunidade, que era a de 

                                                
61 Esses encontros foram realizados nas 10 DREs (capital e interiores) e tinha os objetivos de: explicar a 
metodologia do curso, seus objetivos e formas de acompanhamento e também de sensibilizar os 
cursistas para a importância da disciplina e da auto-aprendizagem. (COORDENADORIA DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 2002).  
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fazer a redistribuição dos cursistas que permaneceram por todos os tutores e 

assim obter uma experiência cuja relação tutor/cursista fosse menos injusta e 

realmente aplicável ao processo educativo.  

Configurando-se num momento difícil já que os tutores não eram os 

verdadeiros responsáveis pelas desistências, no relatório final da segunda edição 

este momento está expresso como sendo 

 
[...] de extrema dificuldade para se decidir quem deveria ficar e 
quem deveria sair, quando todos estavam engajados no trabalho. 
Depois de uma ampla discussão, o grupo decidiu-se pela saída 
voluntária, mesmo assim, havia a sensação de estarem sendo 
„punidos‟ por conta desta evasão. Este fato nos leva a refletir 
sobre a própria sistemática do curso e da relação quantitativo-
qualitativo que se estabelece no curso. (COORDENADORIA DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002, p. 11). 

 

Esse momento foi marcante para toda a equipe, pois, os tutores pareciam 

estar sendo punidos sem se sentirem responsáveis pelas evasões. Na entrevista, 

a ex-tutora fala do episódio expressando certa indignidade por não conseguir 

perceber por quais motivos eles teriam que ser penalizados, e nem os critérios 

que norteariam a escolha de quem sairia. Diz ela:  

 
Então foi uma reunião triste onde iam fazer uma avaliação as 2 
coordenadoras pra dizer quem saía e quem ficava. Então que 
critérios? Eu gostaria de saber quais são os critérios da seleção? 
Não existe. Como é que você vai dizer quem vai ficar? (TUTORA 
2, 2006). 

 
Embora esse episódio não estivesse diretamente ligado a uma questão de 

responsabilidade ou irresponsabilidade dos tutores, em outra fala a entrevistada 

deixa escapar a idéia de que havia um sistema de tutoria com pouca organização 

quando comparado com outro curso que ela também participa. 

 
Então é um outro lado de tutoria. O „PróFormação‟, ele vincula o 
professor em nível médio. É um programa de 2 anos, é modular, 
tem certificação, dá habilitação do professor. Então o sistema de 
tutoria, vamos dizer assim, é mais amarrado, mais monitorado, 
mais acompanhado. A gente não se perde, não. (TUTORA 2, 
2006). 
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Ela se revela perdida, podemos dizer, em outras palavras, desorientada, 

ou seja, embora as coordenações tivessem se cercado de mais critérios dessa vez, 

a mesma desorientação relatada pela ex-tutora que tentou nos ajudar a entender 

a primeira edição, foi sentida também por esta ex-tutora que nos ajuda a 

entender a segunda edição. É como se os rumos do curso continuassem pouco 

claros desde o primeiro momento para os tutores e, arriscamos dizer, também 

para os coordenadores. Afirma ainda a ex-tutora: 

 
Quando eu entrei na segunda edição, aí eu procurei saber como 
foi a primeira. Uma das coisas que mais eu fiquei chocada foi com 
a evasão porque gente que tinha pegado 90 a 100 cursistas 
terminou com a turma de 29, de 19, de 12, de 15, de 9 e menos 
ainda. [...] Isso me assustou bastante. Então eu acho que se você 
tem 100 alunos e termina com 5 tem uma falha no curso, não é só 
do cursista. (TUTORA 2, 2006) 

 
 

Nossa experiência na tutoria na primeira edição corrobora com a fala 

dessa ex-tutora, pois terminamos aquela edição com apenas 15 (quinze) dos 100 

(cem) cursistas iniciais.  

Essa falha que há no curso é detectada pela evasão. A evasão é algo 

frustrante, e na EaD diferentemente da educação presencial, o amanhã é incerto 

e cada contato é único e pode ser o último, pois nunca se “[...] sabe se o aluno 

assistirá à próxima tutoria ou se voltará a telefonar [...]. Na modalidade a 

distância, cujos níveis de retenção estão muito abaixo daqueles da educação 

presencial, „amanhã‟ pode ser „nunca‟.” (MAGGIO, 2001, p. 100-101).  

O fantasma da evasão chocava a todos, mas a equipe estava empenhada 

em evitá-la e também em resgatar os desistentes dando-lhes novas 

oportunidades. Para isso, conforme relatório investigado, investiram em cartas-

convite para um encontro presencial: 

 
Na carta-convite para o „Encontro Presencial‟, fizemos para todos 
os inscritos, tanto para os que haviam concluído as atividades do 
módulo 1, quanto para os que não haviam entrado em contato 
conosco, reforçando a importância do curso e a possibilidade de 
negociarmos novos prazos para que os desistentes pudessem 
realizar as atividades. (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA, 2002, p. 10). 
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Esses encontros eram complicados, principalmente “[...] por conta do 

deslocamento dos tutores para o interior do estado, requerendo transporte, local 

de realização destes encontros e contatos constantes com as Diretorias.” 

(COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002, p. 10), mas eram 

considerados bastante relevantes para que houvesse “[...] uma aproximação 

maior entre os tutores e os cursistas, facilitando a comunicação e tirando 

dúvidas.” (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002, p. 10). 

“Ver quem é quem”; tirar a dúvida que surge imediatamente; olhar nos olhos e 

tocar o outro, características da educação presencial que em alguma medida 

parece que precisam ser mantidas na EaD. Para Demo em seus estudos sobre 

educação permanente e tecnologias educacionais, a “[...] educação à distância 

(sic.) aposta na presença virtual, sem descartar a presença física.” (DEMO, 2006, 

p. 112, Grifo do autor). 

Mesmo com tudo isso o saldo foi de menos de 10% de presença no 

encontro. Poucos cursistas ainda acreditavam no curso. Diante desse quadro a 

equipe chega à conclusão que “[...] ainda não dispomos de uma cultura de 

estudos individuais e independentes, como requer a metodologia de ensino a 

distância.” (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002, p. 10).  

Podemos até considerar que não possuímos uma cultura de EaD, pois 

estamos enraizados na cultura da educação presencial, mas isso não significa 

dizer que a EaD seja uma cultura de “estudos individuais” e nem que a educação 

presencial não visa uma independência de seus sujeitos. A EaD é flexível, 

reconsidera as escalas de tempo e espaço e em cada caso que mereça sua 

aplicação deve se levar em conta as singularidade, ao invés de rotulá-la, aí sim 

poderemos aproveitar um leque de oportunidades que se abrem com EaD, os 

quais não seriam possível com a educação presencial. Para Demo, precisa-se 

perceber que a EaD abre-se para a quebra do cerco erigido pela educação formal, 

para ele  

[...] a educação à distância corresponde a um novo feixe de 
direitos das pessoas no campo da educação, que é poder estudar 
a qualquer hora, em qualquer lugar e em qualquer idade. [...] é 
possível estudar nos fins de semana, nas horas livres, depois do 
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trabalho, nas férias, em todo tempo de que for possível dispor. 
(DEMO, 2006, p. 109, Grifo do autor).  

 
 

Com base no relatório final da segunda edição, dos 320 cursistas que 

concluíram o módulo anterior 65,31%, ou seja, 209 (duzentos e nove) 

completaram este módulo. A evasão nesse módulo 2 foi menor, em torno de 

35%, mas a equipe sabia que algo estava errado, pois com uma demanda inicial 

tão significativa e se cercando de vários critérios para os ajustes em relação à 

outra edição, quais eram as reais justificativas para tanta evasão?  

Pela percepção da ex-tutora entrevistada, a falta da presença física, os 

problemas de comunicação, o desconhecimento das realidades de trabalho dos 

cursistas e o excessivo número de cursistas por tutor, são pontos de entrave para 

o êxito do TV na Escola e os Desafios de Hoje, e motivos de sua insatisfação, como 

se podem perceber em suas falas: 

 
Posso dizer que fiquei insatisfeita. 
[...] 
Após a capacitação a gente começou a trabalhar, reuniões lá na 
Universidade também, encontros com o grupo planejando. Eu 
recebi 100 alunos. Que eu nunca conheci nenhum. Pra mim, a 
primeira falha já é essa.  
[...] 
O mecanismo de a gente entrar em contato foi pelo telefone, e-
mail e carta, e esses telefones, a grande maioria não funcionava. 
Então o pessoal do interior dava o telefone da casa de uma 
madrinha, de um primo, de um avô. „Ah! Deixe o telefone pra dar 
o recado‟. Então eu nunca consegui entrar em contato de fato com 
o cursista mesmo. Eu recebia os trabalhos através de carta do 
correio, respondia pra eles também.  E essa relação nós não 
tivemos, de nos ver e de conversar, de reunir.  
[...] 
Outro prejuízo também é que você não foi ao local de trabalho 
dos cursistas. Porque eu acho que é muito interessante na tutoria 
você vivenciar o meio que ele tá desenvolvendo aquela atividade 
né? O ambiente, as pessoas com que ele tá lidando. Porque 
sabendo essas questões também fica mais fácil.  
[...] 
Imagine uma tutoria com 100 alunos, eu já acho complicado até 
demais, né? Bastantes alunos pra pessoa dar assistência. No 
„PróFormação‟,, por exemplo, a gente marca e vão 12. Olhe a 
diferença, né? No „PróGestão‟ eu tenho 35. Isso possibilita você 
ter um contato maior, porque a tutoria tem que ter essa relação 
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com o cursista, não pode ficar distante completamente. Tem que 
ver o olho do cursista, tem que sentir o cursista, a dificuldade que 
ele tá passando. Aí como você vai poder apoiar? Porque às vezes 
a dificuldade não é instrumental, é até de forma de estudo: como 
estudar um texto, como fazer um programa. Que o programa não 
dá essa orientação. Então essa forma de você não ter contato com 
os cursistas, eu acho que foi um grande prejuízo. (TUTORA 2, 
2006) 

 
Os três primeiros pontos descritos como entraves ao êxito desse curso pela 

ex-tutora, têm a ver com contato e acompanhamento. Ela sentiu falta daquilo 

que fala Neder, quando diz que,  

 
[...] o orientador acadêmico tem papel fundamental, 
principalmente no que diz respeito ao acompanhamento do 
percurso do aluno: como estuda, que dificuldades apresenta, 
quando busca orientação, se relaciona com outros alunos para 
estudar, se consulta bibliografia de apoio, se realiza as tarefas e 
exercícios propostos. (NEDER, 2000, p. 118). 

 
Durante a nossa experiência na tutoria na 1ª edição, raramente vimos os 

nossos cursistas. Os contatos telefônicos eram raros e muito superficiais e o 

contato mais usual era através de carta, as quais enviávamos estimulando a 

participação e eles só nos respondiam no final do módulo no momento da 

entrega do material final que iríamos avaliar, ou seja não havia comunicação.  

O último ponto relatado pela ex-tutora tem a ver com a questão do 

excesso, que dificulta as orientações e as percepções necessárias às 

especificidades exigidas. Para Neder,  

 
[...] essa dimensão da orientação impõe uma relação em que o 
número de alunos por orientador não seja excessivo (o ideal é 
uma relação de um orientador para cada 20/30 alunos), para que 
o processo de interlocução permita não só o respeito às 
diversidades dos alunos, mas também às especificidades e 
particularidades de cada programa de formação. (NEDER, 2000, 
p. 117). 

 
Ter 100 cursistas por tutor, revela a dimensão quantitativa desse curso em 

detrimento da qualidade. E, isso não se deu só em Sergipe. Na experiência deste 

curso em Parelhas no RN o já citado trabalho de Barbalho, chega ao seguinte 

questionamento, “[...] será mesmo possível que um tutor consiga analisar e 
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emitir parecer das atividades de 95 cursistas, dentro dos prazos estabelecidos 

pela UniRede, com uma carga horária de 20 horas semanais?” (BARBALHO, 

2004, p. 57). 

É flagrante a despreocupação dos organizadores deste curso com questão 

do atendimento aos cursistas, a sua execução prática é quase inviável, não foi 

dado tempo62 suficiente para que o tutor pudesse atender ao cursista, e nem 

estudar, pesquisar suas dúvidas específicas, entre outras atribuições.  

Embora as análises desvelem toda uma problemática comprometedora do 

processo do curso e ponha em xeque a qualidade do conhecimento adquirido, a 

equipe buscou questionar os cursistas evadidos para descobrir os motivos que 

contribuíram para sua evasão. Com esse intuito, foi aplicado um questionário 63, 

junto aos 111 (cento e onze) cursistas evadidos, sendo que apenas “[...] 56 foram 

respondidos e é com esta amostragem que faremos a avaliação da evasão.”. 

Mesmo com uma amostra correspondendo exatamente à metade dos evadidos 

desse módulo, foram retiradas as seguintes conclusões:  

 

A falta de tempo aliada à incompatibilidade em conciliar o 
horário do trabalho com o horário de assistir ou gravar os 
programas foi apontada pela maioria dos desistentes. Mesmo que 
tenhamos disponibilizado horários na UFS e na DITE, o 
deslocamento dos cursistas tornou-se difícil, pois, parte dos 
cursistas, trabalha dois turnos e muitos deles estão em programas 
de qualificação docente. Cinco deles consideraram o material de 
difícil compreensão, com temas repetitivos e teóricos distante da 
realidade da escola onde trabalham o que provocou desestimulo 
e conseqüente abandono do curso; outros reafirmaram a falta de 
uma orientação mais próxima e de apoio dos colegas para 
continuar o curso e só um alegou que abandonou porque o 
certificado não mais serviria para a titulação. 
(COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002, p. 
14). 

 

                                                
62 20h por semana correspondem a 1200 min que divididos por 100 alunos dá a razão de 12 min por 
aluno. 
63 Esse questionário buscava saber a motivação do cursista quando da inscrição; o seu sentimento 
quando da confirmação da matrícula; a efetivação dos estudos do módulo 1 e suas dificuldades, bem 
como os programas; a existência do kit e seu estado e por fim, inquire o cursista das suas razões para 

desistir. (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA,  2002,  p. 12 -14). 
(ANEXO I)  
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Vê-se, a partir desses pontos, que tanto a escola quanto os professores 

vivem realidades que não foram contempladas quando da elaboração do curso 

pelo MEC/Seed/UniRede, e também que os professores (cursistas) parecem não 

estar devidamente preparados para a autogestão da aprendizagem, confirmando 

o que a equipe já havia percebido da falta de uma “cultura de estudos [...] 

independentes.”. Embora a equipe esteja procurando as razões para as grandes 

ondas de evasão, fora, nos cursistas, os muitos problemas surgidos nas duas 

primeiras edições dão indícios que a equipe local também não estava 

devidamente preparada para aplicar um curso dessa natureza, bem como não 

estava a equipe que o planejou em nível nacional.  

A estratégia do encontro presencial no início do último módulo dessa 

edição como forma de minimizar evasão, também foi usada, aconteceu na UFS, 

poucos compareceram e, no dia 01/07/2002 as atividades do módulo 3 e, 

conseqüentemente, da segunda edição tiveram fim, com 102 (cento e dois) 

cursistas tendo-o concluído por completo. (COORDENADORIA DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002, p. 11-14). 

Obteve-se uma taxa de concluintes de, apenas, 10,7%, bem próxima a da 

edição anterior. Conclui a equipe no relatório final que:  

 
Estes dados expressam as dificuldades operacionais de um curso 
desta natureza, com alto custo e quantitativamente pouco 
expressivo, se levarmos em conta que houve uma demanda de 
1650 alunos inscritos, com 1000 selecionados.  
(COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2002, p. 
15).  

 
A nosso ver faltou concluir, também, as responsabilidades da equipe nas 

falhas do processo. 

Do ponto de vista quantitativo, tem-se um verdadeiro fiasco nessas duas 

primeiras edições no estado de Sergipe, porém no relatório final, assim como na 

primeira edição, os tutores afirmam que os cursistas que permaneceram até o 

último módulo sofreram transformações positivas em ambas as edições no uso 

de TV e vídeo. No relatório dessa segunda edição foram encontradas frases do 

tipo “[...] este curso está mudando minha prática; passei a ver TV de outra forma 
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e, estou compreendendo a linguagem audiovisual como um recurso importante 

para o aprendizado dos alunos.” (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, 2002, p. 9).  

Acreditamos que, indubitavelmente, alguma aprendizagem deve ter sido 

obtida por aqueles que persistiram e mesmo diante de tantas condições adversas 

conseguiram completar as etapas da capacitação. Foram 88 (oitenta e oito) na 

primeira e 102 (cento e dois) na segunda, os cursistas que foram até o fim nestas 

problemáticas edições do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe. 

Porém, cabe saber que tipo de aprendizagem foi essa? Que dimensões dão estes 

cursistas ao poder da linguagem audiovisual da televisão? Esta pesquisa se 

propôs a encontrar algumas respostas a tais perguntas.  

 

 

2.2 - As Imagens do Êxito 

 

Mudar significativamente ou repetir os fracassos. Dentre as opções, a 

primeira foi a escolhida e a equipe que aplicou o curso TV na Escola e os Desafios 

de Hoje, mexeu em pontos fundamentais para a terceira edição. A equipe 

resolveu manter os mesmos critérios para a seleção dos cursistas, porém, com 

uma alteração inclusiva importante, “[...] incluímos ainda, gestores escolares 

interessados [...].” (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2003a, 

p. 3). Essa medida visou ir além do professor, expandir o conhecimento e 

fortalecer na escola a compreensão da necessidade de lidar com a linguagem 

audiovisual.  

Embora não tivessem sido encontrados dados específicos sobre os gestores 

participantes deste curso, a ex-tutora entrevistada que participou dessa edição64, 

revelou, de forma positiva, que: “Tiveram diretores e coordenadores que fizeram 

o curso e que valorizaram. [...] o pivô de tudo é a direção se a direção não der 

ênfase, não vai. Não vai de jeito nenhum.” (TUTORA 3, 2006). 

                                                
64 Essa tutora atuou tanto na 3ª quanto na 4ª edições do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje. 
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Outra grande transformação positiva, e que consideramos aqui uma das 

mais importantes, foi a descentralização da tutoria. Além de serem mantidos os 

mesmos critérios adotados na edição passada para a seleção dos tutores, “[ ...] 

procuramos descentralizar a tutoria em diretorias de ensino que tivessem mais 

inscritos e preparando os coordenadores do Programa TV Escola lotados nas 

mesmas para assumirem a função de tutor.” (COORDENADORIA DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2003a, p. 5). Essa medida, indubitavelmente é uma 

tentativa de aproximar o tutor do cursista e, com isso, dar-lhe um apoio mais 

efetivo, pois ao invés do tutor ficar lotado na UFS e na DITE, em Aracaju, eles 

ficariam, na cidade do interior, na Diretoria Regional de Educação (DRE) do 

cursista, tendo por perto também os diretores das escolas e os coordenadores do 

TV Escola dessas DRE. Essa aproximação favorece a dialogicidade. Concordando 

com Neder, entendemos que: 

 
Na educação a distância, a interlocução aluno/orientador é 
exclusiva. Professor ou orientador, paradoxalmente ao sentido 
atribuído ao termo „distância‟, devem estar permanentemente em 
conato com o aluno, através da manutenção de um processo 
dialógico. (NEDER, 2000, p. 117). 

 
Dos 853 (oitocentos e cinqüenta e três) inscritos, segundo o relatório de 

atividades, “[...] destes, foram selecionados 766 cursistas, ficando 166 como 

grupo de reserva e iniciamos com 600 alunos.” (COORDENADORIA DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2003a, p. 1). Tomadas estas providências, a 3ª 

edição teve início em 1º de setembro de 2002. 

Mais uma grande mudança foi o fato de todos os 600 (seiscentos) cursistas 

inscritos terem de assinar, juntamente com o diretor de sua instituição um termo 

de compromisso, no qual se comprometem a participar dos 3 módulos e, em caso 

de desistência comprometem-se, também, a devolver o material impresso à DRE. 

(COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2003a). Embora essa 

medida não garantisse por si que não iria haver evasão, ela visou fidelizar o 

cursista, e facilitar a substituição dele por outro, além de comprometer os 

diretores nesse processo de aprendizagem.  É importante salientar, entretanto, 

que não foram encontrados nenhum documento em que se pudessem perceber 
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indícios de ter havido devolução do material por abandono do curso ou mesmo 

com informações de substituição de cursistas. 

 
QUADRO 9: SITUAÇÃO DOS CURSISTAS POR MÓDULO NA 3ª EDIÇÃO 

 

SITUAÇÃO 
MÓDULOS INSCRITOS EVADIDOS CONCLUINTES 

MÓDULO 1 600 117 483 

MODULO 2 483 45 438 

MÓDULO 3 438 74 364 
 Fonte: COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Relatório Final da 3ªedição. São Cristóvão: UFS, 2003. 

 

De fato essas medidas parecem ter surtido efeito positivo quanto à 

manutenção dos cursistas e, como mostra o Quadro 9, o número de evadidos 

diminuiu em relação às edições passadas. Dos 600 (seiscentos) cursistas inscritos, 

483 (quatrocentos e oitenta e três) concluiram o módulo 1, uma quantidade 

expressiva considerando os resultados obtidos nas duas edições anteriores.  

Um ponto que deve ser destacado, que se configurou como mais uma 

mudança no processo, e que certamente contribuiu para a elevação da taxa de 

concluintes é que, em alguns casos, os cursistas que tiveram seus trabalhos 

avaliados e julgados insatisfatórios, foram orientados a que “[...] refizessem suas 

atividades nos pontos destacados pela tutoria.” (COORDENADORIA DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2003a, p. 7). Para Oreste Preti, em seus estudos 

sobre a autonomia do estudante na EaD, a avaliação é uma relação de interação 

contínua. Afirma ele: 

 
Com o objetivo de analisar a capacidade de reflexão crítica do 
estudante diante de sua prática pedagógica e de seu contexto 
social, a avaliação é realizada ao longo da caminhada, 
individualmente, numa interação contínua entre estudante, 
material didático e orientador acadêmico. (PRETI, 2005, p. 140 e 
141). 

 
Essa medida pode ser interpretada como uma forma de fazer com que o 

cursista repense suas atividades no curso e na sua prática enquanto professor ou 

gestor da educação. Entretanto, vale salientar um ponto importante revelado 

durante a entrevista à ex-tutora. Segundo ela os tutores sentiam-se pressionados 
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pela possibilidade de serem afastados da equipe, caso não conseguissem manter 

um número razoável de cursistas65:  

 
Porque dizia assim: você tava com tantos alunos, então se você 
perdesse uma quantidade boa de alunos e ficasse insuficiente, 
você também não poderia continuar. Trocava de tutor. Passava 
aqueles alunos para outro tutor e você saía. Você ficava todo 
tempo lutando, não só pra você manter os alunos, né? Como 
também pra que você pudesse continuar. (TUTORA 3, 2006). 

 
Se por um lado refazer os pontos insatisfatórios das tarefas mostrou-se 

como uma oportunidade de diálogo e emancipação, por outro, as condições em 

que essa atitude se insere é contrária a isso. Esta medida tomada pela equipe, 

procurou pressionar os tutores na tarefa de manter os cursistas já que a 

manutenção deste no curso significaria também a manutenção daqueles, e a 

reelaboração das atividades consideradas insatisfatórias inserem-se neste 

contexto. 

Mas o fato é que o módulo 2 foi concluído por 438 (quatrocentos e trinta e 

oito) cursistas, esta foi a menor taxa de evasão 9,31% de toda a história do curso 

até aquele momento. Os rumos do curso estavam mudando e, as medidas 

tomadas pareciam de fato sustentar essa mudança.  

Nesse bojo de mudanças, consta no relatório final desta edição o incentivo 

de grupos de estudos, como outra medida adotada pela equipe. 

(COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2003a). A troca de 

informações e a conseqüente socialização das dificuldades e dos êxitos 

certamente serviram de encorajamento aos mais vacilantes, inseguros e 

desestimulados. Entendemos que o despreparo da equipe que aplicou o curso 

para lidar com a EaD, é a única justificativa para que tal medida só fosse 

incentivada depois de passadas duas edições do curso, embora ela estivesse 

claramente recomendada aos cursistas como uma atividade de otimização de 

seus horários de estudo no guia do curso:  

 

                                                
65 Foram mantidos as 6 (seis) tutores da edição anterior, bem como a relação 100 cursistas/tutor e as 
20h semanais. 
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Como este curso é a distância, será ótimo se puder organizar 
grupo de estudos com colegas de sua ou de outras escolas que 
também estejam matriculados, pois juntos poderão discutir os 
assuntos e realizar as atividades propostas, trocando idéias e 
sugestões. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 
2001b, 25). 
 

Porém, essa medida trouxe consigo um problema: a fraude, através do 

plágio das tarefas. Alguns cursistas simplesmente copiavam as tarefas do colega 

e apresentavam como trabalho personalizado. Isso cobrou uma atenção 

redobrada dos tutores. Era preciso ficar bem atento às avaliações, “[...] sob pen a 

de termos de encarar as constantes cópias de trabalhos de cursistas.” 

(COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2003a, p. 35).  

Analisando os contextos negativos da EaD, Demo coloca que a fraude tem 

a ver com a perda de controle. Para ele, “Há vários contextos negativos em torno 

da educação à distância. O primeiro e mais temido é a possibilidade mais aberta 

de fraudes, tendo em vista que o controle pode facilmente perder-se.” (DEMO, 

2006, p. 101). Segundo ele é tarefa do tutor “[...] tirar a limpo se os text os 

elaborados são da autoria dos estudantes.” (DEMO, 2006, p. 114). A ex-tutora 

entrevistada aponta que: “Teve muito trabalho com isso porque o livro vem 

muito parecido, muito ainda é da segunda edição. Então aqueles alunos que já 

tinham feito o curso passam.”66 (TUTORA 3, 2006). Ou seja, muitos cursistas que 

já haviam realizado o curso nas outras duas edições, passavam as informações 

relativas às tarefas que foram feitas, já que as tarefas constantes no material 

escrito eram as mesmas em todas as edições. 

Percebemos com isso tanto a pouca importância que a Seed/MEC e, 

principalmente, a UniRede através de suas coordenações pedagógicas e de 

conteúdo, deram a atualização dos conteúdos no material impresso, quanto 

como as atividades exigidas estavam apenas no nível teórico e podiam ser 

facilmente “clonadas”.  

A terceira edição teve fim no dia 30 de abril de 2003 com a conclusão do 

módulo 3 por 364 (trezentos e sessenta e quatro) cursistas. (COORDENADORIA 

DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2003a). Uma taxa de permanência de 60,66%, 

                                                
66 A termo “passam”, nessa citação refere-se à cópia. 
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sem dúvida uma grande vitória comparando-se às taxas da primeira edição que 

foi de 8,81% e da segunda 10,7%. Porém, a despeito deste êxito quantitativo, o 

relatório final desta edição refere-se a algumas faltas e dificuldades sentidas 

pelos cursista e apontadas aos seus tutores que são suficientes para pormos em 

dúvida a qualidade da aprendizagem obtida: 

 
1 Falta de tempo para leitura do material impresso e para 
assistir aos filmes; 
2 Falta de apoio das direções das escolas no tocante aos 
horários para estudo; 
3 Falta do Kit tecnológico nas escolas; 
4 Falta de apoio e orientação na utilização dos aparelhos que 
compõem o Kit. 
5 Dificuldade de acesso às fitas e material impresso do TV 
Escola tanto nas escolas quanto na Secretaria de Educação e nas 
DREs; 
6 Dificuldade para gravação e cópia dos programas do TV 
Escola; 
7 Dificuldade de comunicação com a tutoria. 
(COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2003a, p. 
10-11). 

 

A partir dos problemas apontados acima, vê-se que por mais que fossem 

tomadas muitas medidas para garantir a manutenção do cursista durante toda 

essa edição do curso, pontos fundamentais continuavam incrustados e 

colocavam em dúvida a sua qualidade.  

As questões 1 e 5, por exemplo, demonstram que a condição básica para o 

cumprimento das tarefas desse curso de EaD, estava sendo negligenciada. Os 

textos (impresso e audiovisual) eram nesse curso os elementos fundamentais às 

ações educativas, sem acesso e/ou leitura deles não teria como haver tais ações.  

 
Quaisquer que sejam os textos produzidos ou selecionados para 
um determinado curso em EAD, é imprescindível que eles sejam 
compreendidos como elementos mediadores do processo de 
interação entre os sujeitos da ação educativa e, portanto, 
imprescindíveis para o processo de comunicação. (NEDER, 2005, 
p. 201). 

 
 

Embora não podermos saber de fato porque esses cursistas alegavam não 

ter tempo para ler os textos, entendemos que, tanto esse aspecto quanto o difícil 
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acesso aos matériais, têm a ver como o que já afirmamos tanto no capítulo 

anterior quanto neste, que desde a implantação do programa TV Escola e, 

também, da produção do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje seus 

implementadores vêm desprezando a realidade de vida e de trabalho dos 

profissionais da educação e isso tem a ver com tempo disponível e estrutura 

tecnológica sem assistência técnica. A ex-tutora entrevistada, entretanto, 

justificando como uma questão apenas de falta de hábito, apontou, de forma 

unilateral em nossa opinião, que esses problemas encontravam-se no cursista 

pelo seu despreparo para as exigências da EaD e afirmou:  

 
Eu acho que era falta de costume porque um curso a distância 
requer autonomia. É realmente o nosso costume quando a gente 
começa a ter muita liberdade pra você estudar, ter liberdade total, 
aí você fica „não... vou deixar pra amanhã, vou deixar pra depois‟, 
aí as atividades também ficam acumulando. (TUTORA 3, 2006).  

 

A questão 2 mostra que, mesmo incluindo os gestores no processo e isso 

sendo afirmado anteriormente, como ponto positivo pela ex-tutora entrevistada, 

muitos diretores não estavam comprometidos com esse curso de capacitação e 

por conseqüência com as contribuições que ele pudesse dar ao processo ensino-

aprendizagem na sua unidade escolar. 

As questões 3, 4 e 6 apontam para o descumprimento de uma das 

exigências básicas para que o cursista pudesse inscrever-se no curso, a existência 

do kit tecnológico. Sem ele completo, e em perfeitas condições de uso inviabiliza-

se o processo de comunicação. No relatório final desta edição consta que em 

alguns casos os cursistas não realizaram as atividades “[...] por exigir uma 

atividade prática, a escolha de um vídeo para uso em sala de aula, tornou-se 

impossível em algumas escolas.” (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, 2003a, p. 12). Isso se dava, pois, mesmo havendo o kit na escola e 

isto sendo uma exigência à inscrição, muitas vezes não estava funcionando e isso 

não era mencionado. Talvez isso justifique as desculpas para alguns plágios, 

pois já que o cursista não tinha acesso aos textos audiovisuais diretamente, mas 

precisava realizar tarefas a partir deles, as copiava dos colegas. Todo esse 
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quadro, certamente, é inapropriado para a aprendizagem, servindo-lhe em nossa 

opinião até de empecilhos. 

A questão 7 revela que por mais que medidas de contato e aproximação 

entre tutor e cursista tenham sido tomadas, não foram suficientes, pois alguns 

cursistas ainda se sentiam isolados e, portanto desorientados no processo.  

O formato da quarta edição67 seguiu o mesmo da anterior. A tutoria 

continuou descentralizada, os encontros presenciais se mantiveram, os grupos 

de estudos também, enfim tudo o que havia contribuído para o êxito da terceira 

edição permaneceu. Porém houve uma mudança de coordenação, a 

coordenadora pedagógica pediu para ser substituída, assumindo outra 

professora, também ligada aos quadros do Departamento de Educação (DED) da 

UFS68. 

Com essa mudança na estrutura da equipe a quarta edição seguiu os 

mesmos passos da anterior e teve início em 29 de agosto de 2003. A análise que 

fizemos sobre esta edição esbarrou na limitada quantidade de documentos 

encontrados sobre ela. Não encontramos os relatórios finais de cada módulo, 

nem o relatório final, por exemplo. Além de alguns relatórios de tutores foram 

encontrados, apenas, 2 (dois) documentos que contém dados dessa edição.  

Um destes documentos69 aponta que 790 (setecentos e noventa) teriam 

sido os inscritos e, destes, selecionados 690 (seiscentos e noventa) sendo que 100 

(cem) teriam sido mantidos como reserva, o que por nossos cálculos, 590 

(quinhentos e noventa) deveriam ter sido, então, os inscritos. 

(COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2003b). Porém, outro 

documento aponta que 60070 (seiscentos) teriam sido os cursistas que assumiram 

as vagas (entretanto não conseguimos descobrir a origem destes 10 (dez) novos) 

e, destes 545 (quinhentos e quarenta e cinto) cursistas que teriam concluído71 o 

módulo 3. Por ele, verificamos que essa foi a edição com maior taxa de 

                                                
67 Não foi localizado o relatório final desta edição, foram encontradas apenas fichas avulsas e 
relatórios de tutores os quais analisados compõem os dados constantes neste texto. 
68 Solicitação de substituição de coordenação. (ANEXO J) 
69 Folha avulsa.  (ANEXO L)  
70 Folha avulsa anexa. (ANEXO M) 
71 Esse documento aponta também que 17 cursistas inscritos na edição anterior, concluíram nesta 
edição. 
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concluintes 90,83%. (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 

2004e).. Não foram encontrados, também, documentos contendo a quantidade de 

cursistas que concluiu cada módulo e nem as sua taxas de evasão como houve 

nas outras edições.  

A ex-tutora entrevistada aponta que “[...] essa edição foi mais tranqüila 

que a outra, agora a gente já estava mais calejada e sabia o que fazer.” (TUTORA 

3, 2006). Parecia que depois de 3 (três) edições sucessivas o grupo havia 

encontrado, ao menos, a fórmula para a manutenção dos cursistas.  

Os poucos relatórios encontrados revelam, também, que o trabalho final 

foi o que demandou mais problemas para ser executado, precisando de uma 

ajuda dos tutores, e que em alguns casos “[...] por trabalharem numa mesma 

escola optaram em fazer a proposta do trabalho final em grupo.” 

(COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2004c). Tudo isso revela 

para nós que houve um afrouxamento das exigências.  

Não encontramos referências à reprovação (como também em nenhuma 

das outras edições), todos os que concluíram foram aprovados, porém, também 

nessa edição, os relatórios revelaram que algumas “[...] pessoas necessitavam 

refazer suas atividades, pois fizeram plágio.” (COORDENADORIA DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2004a). 

De uma forma geral o curso parece ter sido bem aceito pelos que dele 

participaram, teve tutor que afirmou em relatório que ele mudou o 

comportamento dos cursistas, como afirmou este que disse que: “Após o curso 

sabemos que o comportamento dos cursistas mudou, pois o mesmo 

proporcionou um desafio diante das novas propostas educacionais.” 

(COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2004d), já outro apontou 

que em alguns casos os cursistas se referiram “[...] do prazer, da descoberta da 

importância do uso do audiovisual, principalmente dos vídeos e dos demais 

materiais oferecidos pelo TV Escola.” (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, 2004b), e falou também que 

 
[...] as dificuldades, as experiências e os conhecimentos 
adquiridos no transcorrer dos módulos I, II e III foram 
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significativos a ponto, de já está sendo feito uso dos recursos TV, 
Vídeo e da programação do TV Escola nos seus trabalhos 
pedagógicos e que as aulas estão se tornando mais atrativas e 
prazerosas. (COORDENADORIA DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA, 2004c).  

 

Por esses relatos podemos perceber como a ênfase no TV Escola foi, de 

fato, grande também a partir da perspectiva dos tutores. A leitura crítica do 

audiovisual parece ter ficado em segundo plano 

O curso se encerrou no dia 8 de março de 2004, dia internacional da 

mulher, com uma vasta programação72, que consistiu além de apresentação de 

coral, palestras e apresentação de alguns projetos dos cursistas.  

Temos, então, de um lado um mundo globalizado, dominado cada vez 

mais pelas tecnologias da informação e da comunicação (TIC) que produzem e 

reproduzem o cotidiano das pessoas e que contribuem de forma ímpar para um 

novo perfil de sociedade, que no dizer de Pretto: “É a sociedade dos mass media, 

a sociedade da comunicação generalizada, que está introduzindo modificações 

profundas no conjunto de valores da humanidade, estabelecendo uma nova 

ordem.” (PRETTO, 1996, p. 28), e de outro, uma parcela de profissionais da 

educação73, no nosso caso, principalmente professores de escolas públicas 

sergipanas, que tiveram acesso a um conjunto de conhecimentos que prometeu 

capacitá-los a uma leitura crítica da televisão e do vídeo estendendo-a a sala de 

aula. Até que ponto o curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, nos moldes em que 

foi gestado, colocado em ação, e que se concretizou a partir da sua execução em 

Sergipe conseguiu capacitar à leitura crítica do audiovisual?  

Há uma lacuna no campo das pesquisas em relação às reais 

transformações (ou não) ocorridas na forma de ler criticamente o audiovisual 

após a passagem desse curso em Sergipe. Esta pesquisa se propõe a identificar e 

analisar que tipo de relação com a televisão, com sua programação e 

conseqüentemente com sua linguagem híbrida, estabelece o cursista que 

                                                
72 Cartaz de divulgação. (ANEXO N) 
73 Foram 1099 (um mil e noventa e nove) os cursistas que concluíram o curso nestas 4 edições, em 
Sergipe. 
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efetivamente participou dos três módulos e também como isso se desdobra na 

sua ação pedagógica. 
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AUDIOVISUAL COTIDIANO: ACESSOS, ESCOLHAS E PRODUÇÕES - 

Close-Up 

 

 

Na cultura pós-moderna não é a TV que é o 
espelho da sociedade, mas exatamente o 
contrário: é a sociedade que é o espelho da TV. 

Arthur Kroker 

 

 

 

A compreensão crítica do audiovisual como uma capacidade do professor 

e como uma função da educação escolar, exige que se conheçam as opiniões, os 

gostos e os objetivos de uso desses usuários da televisão.   Para isso fizemos um 

enquadramento que, como um close-up para o cinegrafista, se configura na 

produção de um ângulo de visão bastante fechado, no qual o contexto é 

secundarizado em detrimento da visualização da face completa dos personagens 

principais, deixando a fisionomia e as expressões faciais possíveis de serem 

identificadas. 

Para conseguirmos esse enquadramento, esse experiente e heterogêneo 

grupo de 10 (dez) profissionais da educação foi instigado a fornecer informações 

sobre alguns aspectos de suas relações com a televisão e com os vídeos no seu 

dia-a-dia em casa e no trabalho. 

Encarregamo-nos nesse capítulo de analisar a freqüência da audiência de 

televisão e o seu tempo diário, também as preferências na programação e os 

motivos dessas preferências, bem como os usos e as experiências pedagógicas 

com audiovisuais, entre outros pontos ligados à relação que os ex-cursistas 

mantém com o audiovisual. Acreditamos que isso nos ajuda a compreender os 

aspectos de sua relação com a televisão e os vídeos por dois pontos distintos, 

porém, consequenciais.  

O primeiro está relacionado com os significados que esses profissionais da 

educação atribuem à linguagem audiovisual e como transformam isso em 

experiências que se processam no ambiente escolar e, o segundo, compreende o 
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papel desempenhado pelos conhecimentos adquiridos no curso TV na Escola e os 

Desafios de Hoje na efetivação desses processos de aprendizagem.  Ou seja, em 

que medida os conhecimentos do curso ajudou esses professores no uso crítico 

dos audiovisuais, tanto na escola quanto em casa?  

 

 

1 - A Televisão e o Vídeo no Cotidiano 

 

A televisão, como já dissemos aqui antes, conseguiu melhor que a maioria 

dos media no Brasil, uma grande aceitação estando sempre presente na vida do 

país, aparentemente com a finalidade de entreter, informar e ajudar a formar 

opinião de forma descontraída, colorida e dinâmica. Todos em alguma medida 

são telespectadores, e acreditamos também como Penteado que, “Os sujeitos da 

escola são telespectadores de muitas horas diárias.” (PENTEADO, 1999, p. 97).  

Ao tabularmos os dados vimos que não é diferente com os profissionais da 

educação que investigamos nesta pesquisa. A televisão faz parte, também, da 

vida diária dessas pessoas e a busca por informações foi o principal argumento 

para esse acesso diário.  

Com exceção de apenas um ex-cursista que disse não assistir à televisão 

diariamente alegando “Escassez de tempo.” (PROFESSOR DR2, 2006), a amostra 

revelou-se composta, por telespectadores de 1 (uma) a 6 (seis) horas diárias 

como mostra o Quadro 10 na página seguinte. Apuramos uma média de 

3h18min por dia. Números expressivos considerando que a média nacional é de 

5h2min por dia74, e a média mundial é de 2h28min por dia75. Os pesquisados que 

assistem à televisão diariamente alegaram que o fazem principalmente para 

manterem-se informados e ficarem por dentro dos acontecimentos.  Apenas 2 

(dois) pesquisados relacionaram o ato de assistir à televisão a um ato não só de  

obter informação, mas também como um ato voltado ao entretenimento. Foram 

eles, o da DR3 que alegou assistir à televisão “para obter informações sobre o 

                                                
74 Conforme dados do Painel Nacional de Televisão do Ibope, referentes ao ano 2005. 
75 Conforme SODRÉ, Muniz; PAIVA, Raquel. O império do Grotesco. Rio de Janeiro: Muad, 2002. 
(dados referentes ao ano 2000). 
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que acontece no mundo e também para a diversão.” (PROFESSOR DR3, 2006), e 

o da DR9 que afirmou que assiste “Para adquirir conhecimentos e aliviar a 

cabeça.” (PROFESSOR DR9, 2006). 

 

QUADRO 10: Tempo Diário Assistindo Televisão 
 

 
 

HORAS/DIA  

DRE 
D
E
A 

D
R
1 

D
R
2 

D
R
3 

D
R
4 

D
R
5 

D
R
6 

D
R
7 

D
R
8 

D
R
9 

Até 1 h/dia  x         

Até 2 h/dia    x x  x    

De 3 a 4 h/dia x       x x x 

De 5 a mais h/dia      x     
Fonte: Questionário de dados pessoais e de relação dos ex-cursistas com a televisão  

e o vídeo. 
 

 

Gostaríamos de salientar que, como são todos profissionais da educação, é 

quase obvio que a uma indagação dessa natureza, a “aquisição de informação” 

seja apontada como principal resposta já que essa ação está intimamente ligada à 

profissão. Consideramos com esse raciocínio que os pesquisados que não 

declararam assistir a televisão em busca também de entretenimento e diversão, 

como assumiram apenas dois deles, não o façam de fato.  

Seguindo a lógica então, o telejornal, portanto, foi revelado como o gênero 

preferido dos ex-cursistas. Reality Show e Desenho Animado foram os que eles 

apontaram menos gostar. Quase todos, 9 (nove) deles, afirmaram que dentre 

vários gêneros televisuais gostam mais do telejornal. Só para reforçar, queremos 

dizer que aceitamos essa hipótese como válida em parte, já que os níveis de 

audiência de novelas, filmes e reality shows aqui no Brasil não são baixos e estes 

pesquisados por serem professores podem não querer deixar transparecer, por 

conta da exigência intelectual da profissão e sua constante cobrança social em 



LER TELEVISÃO: Limites do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe 

 

112 

 

estarem bem informados, que gostam de outro gênero menos associado à 

informação76.   

Os pesquisados das DR1, DR2, DR3, DR6, DR8 e DR9, afirmaram que 

gostam mais do gênero telejornal porque através dele sentem-se informados e 

atualizados, como podemos perceber nas palavras da ex-cursistas representante 

da DR1 que afirmou gostar mais do telejornal “Porque é um meio de me manter 

informada.”(PROFESSOR DR1, 2006), e da ex-cursista da DR8 que gosta mais 

“Pois é através deles que consigo me manter informada e atualizada no processo 

de evolução e das soluções dos problemas que tratam das questões relacionadas 

à educação quanto as questões relacionadas a humanidade.” (PROFESSOR, DR8, 

2006). Apontar problemas, supostas evoluções desses problemas e em contra 

partida as suas soluções77, como afirmou a ex-cursista sobre o telejornal, parece-

nos que se distancia do ato de informar e aproxima-se do de opinar. 

Já os pesquisados da DR4, DR5 e DR7, porém, alegaram que gostam mais 

desse gênero, porque vêem nele um gênero capaz de apresentar-lhes o mundo e 

sua realidade como podemos ver por suas próprias palavras: “Porque eles 

apresentam o mundo pra nós de uma forma rápida, com imagens e às vezes ao 

vivo, deixando a gente sempre atualizada.” (SUPERVISOR DR4, 2006). “Eu gosto 

muito dos telejornais porque eles apresentam a realidade da vida, a mesma serve 

de debate com aos alunos e amplia os meus conhecimentos.” (PROFESSOR DR5, 

2006). “Pra poder ver a realidade do mundo lá fora e ver as coisas novas que 

acontecem também.” (PROFESSOR DR7, 2006).  

Nessa mesma linha de pensamento segue o ex-cursista representante da 

DEA que foi o único a declarar gostar mais do gênero documentário, colocando 

o telejornal na segunda opção. Ele justificou seu gosto afirmando que, “[...] 

muitos ou todos os documentários retratam a nossa realidade „dura e crua‟, sem 

ou nenhuma interferência do diretor da obra.” (PROFESSOR DEA, 2006).  

Entendemos como apoiada no senso comum essa idéia encontrada nesses 

4 (quatro) ex-cursistas de associar notícias dos telejornais e de documentários à 

                                                
76 Isso não nos preocupa muito já que no quarto capítulo eles são levados a demonstrar em alguma 
medida sua relação com um gênero dito informativo. 
77 Abordaremos melhor essa lógica mais adiante. 
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realidade de fatos. Senso comum deve ser entendido aqui como uma forma 

simples de ver e explicar as coisas do mundo, sem método, sem investigações 

mais detalhadas.  

Esperar na notícia pela chegada de fatos com estatutos de real é 

desconhecer que, como nos disse Robert Darnton em “O Beijo de Lamourete”, 

um ensaio sobre os media, cultura e revolução,  

 

[...] a notícia não é o que aconteceu no passado imediato, e 
sim o relato de alguém sobre o que aconteceu. [...] mas 
todos os dias encontro historiadores profissionais de ambos 
os sexos, adultos, em plena posse de suas faculdades, que 
tratam os jornais como repositórios de fatos em si, e não 
como coletânea de relatos. (DARNTON, 1990, p. 18).  

 

Consideramos que reconhecer essa diferenciação apontada por Darnton 

constitui-se não só como uma idéia básica para se produzir uma leitura crítica 

sobre os textos exibidos na televisão e nos vídeos, mas também como o primeiro 

ato dessa leitura. 

O telejornal não é só o gênero que a maioria dos pesquisados mais gosta 

de assistir, é também o que a maioria declarou assistir mais. Com exceção do ex-

cursista representante da DR3, que, embora tivesse afirmado que gosta mais do 

gênero telejornal, como está destacado anteriormente, afirmou assistir mais 

programas esportivos “[...] porque tenho um esposo que é jogador e acompanha 

tudo sobre esportes. Portanto me envolvo com os programas.” (PROFESSOR 

DR3, 2006). Todos os outros pesquisados afirmaram assistir mais ao gênero 

telejornal, alegando que ficam informados através desse gênero e com temas 

para discutir em sala de aula e fora dela, como podemos ver nas palavras destes 

2 (dois) pesquisados: “Porque é o meio mais fácil de estar informado dos 

problemas e soluções que estamos passando cotidianamente nesse mundo.” 

(PROFESSOR DEA, 2006), “Pra ficar bem informada e poder discutir em casa e 

na escola os temas mais atuais.” (SUPERVISOR DR4, 2006).  

Não se pode ignorar o fato de que telejornais e documentários são gêneros 

que estão associados, de forma positiva, pela sociedade às profissões que requer 
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constante atualização e a aprofundamento de conhecimento, e os professores 

figuram bem no topo da lista. Isso pode nos levar a crer que, impelidos por essa 

ação coercitiva da sociedade sobre a profissão de professor, alguns dos 

entrevistados possam ter apontado tais gêneros televisivos, mas na verdade 

preferirem outros.  

As colocações desses pesquisados parecem passar distante da idéia de que 

o que o telejornal nos mostra diariamente está longe de ser considerado “os 

problemas cotidianos do mundo” e muito menos as suas “soluções”. 

Consideramos que o que os telejornais nos mostram são problemas a partir da 

ótica de quem os escolhe e os anuncia como tal e que se encarregam, também, de 

apontar as soluções que considera melhor para resolvê-los. Esta lógica, inclusive, 

permeia a programação da televisão independente do gênero78. Kellner, 

ampliando nosso horizonte, comenta essa lógica dizendo que:  

 

O código conflito/resolução da maioria dos programas de 
televisão, por exemplo, passa a noção ideológica de que todos os 
problemas podem ser resolvidos dentro da sociedade existente, 
seguindo-se comportamentos e normas convencionais. A 
propaganda muitas vezes mobiliza modelo semelhante, ao 
mostrar um problema cuja solução é dada pelo produto 
anunciado. (KELNNER, 2001, p. 130). 

 

Entendemos que é preciso estarmos sempre muito atentos as lógicas 

utilizadas pelos programas de televisão em suas constantes tentativas de nos 

representar a realidade impondo-nos temas, enquanto problemas e apresentando 

suas soluções. Por algum motivo essa lógica não foi assimilada através da 

participação do curso. 

Comungamos com Moacir Gadotti, e consideramos que discutir os temas 

apresentados pelo telejornal, e por outro gênero televisivo, numa perspectiva 

crítica em sala de aula exige do professor, “[...] denunciar os limites com que as 

mídias representam a realidade. Compete a eles e a elas indagar sobre como a 

mídia nos mostra „o mundo‟.” (GADOTTI, 2005, p. 24). Reconhecer e denunciar 

                                                
78 A idéia de que não há na verdade muita diferença entre os gêneros televisuais será tratada mais 
adiante no próximo capítulo. 
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esses limites entre o real e a sua representação, são hoje papéis da escola e, 

portanto, do professor e, para isso, é fundamental entender, como adverte ainda 

este autor, que “[...] o que as mídias nos mostram são mediações e não a 

realidade. São representações e não a verdade.” (GADOTTI, 2005, p. 24). 

Entendemos que essas estratégias dos media, principalmente da televisão, 

contribuem pra que desviemos nossas atenções dos problemas mais próximos a 

nós. 

O professor, então, assume um importante papel nesse contexto em cuja 

sociedade a televisão se destaca como principal fonte de informação. A sua 

experiência televisual é fundamental, pois vai de casa à escola e vice-versa a 

partir também das experiências dos alunos. Resgatando as idéias de Moran ao 

refletir sobre novas tecnologias e mediação pedagógica, entendemos que o 

professor não é mais o transmissor de informações e de dados, esse papel os 

media já desempenham de forma rápida e, também, atraente.  Cabe ao professor 

preparado através de um constante exercício de aprendizagem, pesquisa e 

ensino, o papel de orientador e mediador e com isso deve ajudar o aluno a fazer 

as interpretações dos dados, relacionando-os e contextualizando-os. Afirma 

Moran: 

 
O professor é um pesquisador em serviço. Aprende com a prática e 
a pesquisa e ensina a partir do que aprende. Realiza-se 
aprendendo-pesquisando-ensinando-aprendendo. O seu papel é 
fundamentalmente o de um orientador/mediador. (MORAN, 2000, 
p. 30). 

 

Entendemos no contexto desta pesquisa que para cumprir esse papel, o 

professor deve desenvolver uma leitura crítica dos media e em especial da 

televisão. Para tanto, é preciso que ele esteja capacitado a fazer análises da 

programação, selecionar a partir da qualidade dos programas tanto para 

consumo próprio quanto, e principalmente, para utilizações e orientações 

didáticas. Como diz, ainda, Moran, o educador, deve “[...] trazer o audiovisua l 

para dentro da escola.” (MORAN, 2000, p. 31). Consideramos que o professor 
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deve auxiliar o aluno a situar a “realidade” da televisão no contexto da sua 

realidade. 

Ensinar a desvendar a produção audiovisual a partir de suas estratégias é 

fundamental à educação. Qualquer proposta de educação para leitura 

audiovisual deve conseguir que o professor através da percepção, análise e 

crítica dessa produção possa estabelecer um referencial de qualidade.  

Em resposta ao questionário, entretanto, apenas 6 (seis) dos pesquisados, 

pouco mais da metade da amostra, assumiram que se sentem preparados para 

fazer uma boa seleção da programação da televisão. Os outros 4 (quatro) 

disseram que “não” estão aptos para tal função.  

Encontrar um percentual significativo de professores que não se sentem 

capacitados a selecionar bons programas põe em xeque o curso TV na Escola e os 

Desafios de Hoje na consecução dos seus objetivos em Sergipe. Isso é mais grave 

quando se constata que nenhum dentre os pesquisados que afirmaram 

positivamente, mencionou a possibilidade do curso TV na Escola e os Desafios de 

Hoje ser o responsável por essa preparação.  

Os pesquisados, da DEA, DR1, DR3, DR5 e DR7 usaram verbos tais como 

“saber”, “distinguir” e “escolher” para justificar, porque são capazes de 

selecionar um bom programa, entretanto, não informaram quem os capacitou, 

transparecendo que o fazem como uma atitude que independe do ato educativo, 

como podemos perceber nas palavras desses ex-cursistas: “Porque sei quais as 

emissoras que abordam temas de relevância para minha área de estudo, 

possuindo programas que procuram ser fiéis naquilo que estão discutindo.” 

(PROFESSOR DEA, 2006), “Porque eu assisto todos, e consigo distinguir os que 

estão compromissados em transmitir informações aos telespectadores, dos que 

apenas querem „segurar‟ o ibope e não transmitem nada de útil.” (PROFESSOR 

DR5, 2006), “Porque não assisto qualquer coisa que passa, eu escolho o que tem 

um conteúdo a ver comigo.” (PROFESSOR DR7, 2006).  

Apenas o pesquisado da DR6, que também respondeu “sim”, mencionou 

que essa preparação vem de conhecimentos adquiridos, porém não diz onde ou 

quando foram adquiridos. Segundo ele: “Porque através dos conhecimentos 
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adquiridos, o nosso olhar torna-se mais criterioso com relação ao estilo do 

programa escolhido, sua produção, a idéia proposta.” (SUPERVISOR DR6, 2006).  

Os 4 (quatro) pesquisados que disseram “não” se sentirem preparados 

para fazer uma boa seleção da programação, por outro lado, também não 

fizeram nenhuma referência ao curso TV na Escola e os Desafios de Hoje por essa 

incapacidade. Apenas um, o da DR4, parece mencionar indiretamente o curso 

quando disse ter uma insuficiência de conhecimentos para realizar essa tarefa e 

opina sugerindo mais cursos. Diz ele: 

 

Não porque, os programas em sua maioria confundem a cabeça da 
gente, trazem informações misturadas nas propagandas e vice-
versa. Eu sei alguma coisa, mas não é o suficiente. Eu acho até que 
isso deveria ser mais discutido na escola e deveriam ter mais 

cursos pra nos ajudar. (SUPERVISOR DR4, 2006, Grifo nosso). 

 

Esse ex-cursista representante da DR4 acabou confessando em conversa, 

que o curso não conseguiu causar mudanças concretas na sua forma de ver e 

utilizar a televisão. Ele fez questão de deixar claro que o curso TV na Escola e os 

Desafios de Hoje o despertou para o uso das tecnologias, como usar os aparelhos 

adequadamente, porém não causou mudanças concretas nas suas formas de ler o 

conteúdo dos vídeos e disse “[...] eu vejo como sempre vi.” (SUPERVISOR DR4, 

2006). 

Belloni nos alerta que “[...] a questão da integração das TIC aos processos 

educacionais transcende as questões puramente técnicas para se situar no nível 

da definição das grandes finalidades sociais da educação.” (BELLONI, 2001, p. 

29). Operar tecnicamente aparelhos de televisão e de vídeo-cassete, por exemplo, 

em si pouco significa a uma educação que liberta e emancipa, se este ato não 

estiver a serviço da crítica. 

Os outros três não se referiram à falta de conhecimentos para realizar essa 

seleção, os pesquisados das DR2 e DR9 justificaram não serem capazes alegando 

questões particulares de suas rotinas, disseram da impossibilidade de 

acompanhar a programação para poder selecioná-la, um “por falta de tempo” e o 

outro, “porque adormece geralmente em frente da televisão”, respectivamente. 
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O outro da DR8 considerou-se não preparado alegando que “[...] a maioria dos 

programas televisivos nacionais sempre busca fazer cópias de programas já 

existentes em outros países.” (PROFESSOR DR8, 2006).  

As colocações desses profissionais apontam haver neles um despreparo 

para a escolha de bons programas televisuais excluindo ou, no mínimo, omitido 

as contribuições do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje para a realização 

dessa tarefa fundamental. É como se o curso não tivesse sido, para eles, uma 

referência. 

Inquiridos sobre as características de um bom programa de televisão, os 

pesquisados levantaram muitos pontos, porém pode-se destacar como sendo um 

bom programa, segundo eles, aquele que apresenta uma relevância social no 

tema, que traz vários pontos de vista, que tem uma linguagem clara, que 

respeita o telespectador fazendo-o refletir e, tudo isso, sem preocupação com a 

audiência, como podemos destacar a partir das respostas de pelo menos 3 (três) 

deles. O da DEA disse que um bom programa “Deve estar relacionado com a 

realidade, contextualizado com diversos posicionamentos de pessoas com 

renome que abordem o tema e aprofundá-lo em alguma direção a discussão.” 

(PROFESSOR DEA, 2006), o da DR7 disse que um bom programa deve 

“Informar, apontar fatos, discutir temas importantes para sociedade.” 

(PROFESSOR DR7, 2006) e o da DR5 afirmou que:  

 
Um bom programa de televisão deve ter assuntos agradáveis, 
temas dentro da realidade, respeito por quem está recebendo o 
conteúdo do programa, uma boa linguagem, uma mensagem que 
faça o telespectador refletir sobre seus conceitos e despreocupação 
com o IBOPE. (PROFESSOR DR5, 2006). 

 

Embora a capacidade desse grupo pesquisado de fazer uma boa seleção da 

programação televisiva tenha sido colocada em dúvida e com isso, também, as 

funções do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, as características apontadas 

pelos pesquisados que se sentem capacitados apontam para a percepção de 

relações entre a programação da televisão e questões educacionais. Informar, 
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discutir e refletir a partir de temáticas abordadas são funções comuns entre 

televisão e educação que os pesquisados evidenciam.  

A educação está permeada em toda a nossa experiência de vida e, como 

afirma Moran:  

 

Educamos de verdade quando aprendemos com cada coisa, pessoa 
ou idéia que vemos, ouvimos, sentimos, tocamos, experienciamos, 
lemos, compartilhamos e sonhamos; quando aprendemos em todos 
os espaços em que vivemos – na família, na escola, no trabalho, no 
lazer etc. Educamos aprendendo a integrar em novas sínteses o 
real e o imaginário; o presente e o passado olhando para o futuro; 
ciência, arte e técnica; razão e emoção. (MORAN, 2000, p. 13).  

 

Não há momento em que não estamos sendo educados. A televisão ao 

ocupar boa parte do tempo das pessoas, e de forma prazerosa, sem obrigação, ao 

contrário, seduzindo, explorando o sensorial antes do racional, contribui 

fortemente no processo educativo.  

Belloni a partir de pesquisas sobre mídia-educação aponta que os jovens 

“[...] em sua maioria, consideram que aprenderam algo importante e sério pela 

televisão. Para eles, a telinha tem uma legitimidade, como fonte de saber, 

semelhante à da escola.” (BELLONI, 2001, p.31).  

Diferentemente da escola a televisão, com sua linguagem híbrida e 

dirigida muito mais ao emocional que ao racional, mostra coisas de uma maneira 

rápida, compacta e bastante agradável. Nesse processo, ela mexe com valores, 

atitudes, comportamentos e mesmo sem ter, como a escola, a função explícita de 

educar, ela interfere nesse papel. 

Destaca-se aqui nesta pesquisa que 100% (cem) dos pesquisados 

consideraram que televisão educa. Educa ao mostrar e discutir temas diversos, 

“[...] porque mostra como devemos fazer muitas coisas, além de discutir muitos 

conteúdos do dia-a-dia.” (PROFESSOR DR7, 2006). Educa também “Porque leva 

o indivíduo de simples telespectador a um agente de transformação de sua 

realidade através dos conhecimentos adquiridos por ela.”, (PROFESSOR DEA, 

2006) e também “Porque mostra e discute mais temas que a escola e de uma 

forma melhor, mais descontraída.” (PROFESSOR DR8, 2006).  
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As palavras desses ex-cursistas evidenciam uma certeza dessa função 

educativa da televisão e, inclusive, as palavras do representante da DR8 

apontam na direção que a televisão cumpre melhor que a escola as funções  

educativas. Embora concordamos que a televisão interfere no processo 

educativo, é preciso evidenciar suas limitações. Entendemos como Moran, ao 

afirmar que na televisão “Os temas são pouco aprofundados, explorando os 

ângulos emocionais, contraditórios, inesperados.” (MORAN, 2002, p. 38), 

necessitando sempre de uma leitura crítica e, entendemos, também, como 

Orofino, ao dizer que “As tecnologias não são uma chave mágica que possam 

sozinhas transformar os processos de ensino e de aprendizagem.” (OROFINO, 

2005, p. 118). Entretanto, apenas, os pesquisados das DR4, DR6 e DR9, 

apontaram que sozinha a televisão não educa. 

Embora com respostas superficiais esses 3 três cursistas apontam 

mediadores para essa tarefa sejam eles a escola, a família ou ainda o 

telespectador com um olhar atento. Como disse o ex-cursista da DR4 “Na 

verdade ela ajuda a educar com as imagens, mas quem educa mesmo é a escola.” 

(SUEPERVISOR DR4, 2006), para o da DR6 ¨[...] muitos programas de TV têm a 

característica educativa. “[...] depende do olhar utilizado para a programação.” 

(SUPERVISOR DR6, 2006) e para o da DR9 isso “Depende do programa. Um 

programa educativo, trabalhado pela família ou na escola educa.” (PROFESSOR 

DR9, 2006). 

Se, por um lado, dados e informações podem ser adquiridos com rapidez e 

em grande quantidade através da televisão, por outro, as leituras que se podem 

fazer destes pelo público receptor são variadas já que como diz Martín-Barbero, 

o consumo do audiovisual não é só reprodução, mas também produção de 

sentido. Para ele: 

 

O consumo não é apenas reprodução de forças, mas também 
produção de sentidos: lugar de uma luta que não se restringe à 
posse dos objetos, pois passa ainda mais decisivamente pelos usos 
que lhes dão forma social e nos quais se inscrevem demandas e 
dispositivos de ação provenientes de diversas competências 
culturais. (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 292). 
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A televisão apresenta uma gama de mensagens, enquanto objetos a serem 

consumidos, cabem aos educadores desenvolver as mediações enquanto ações 

reflexivas. Como adverte Orofino: 

 
As mediações não estão dadas. Elas se constituem enquanto ações 
reflexivas. E podem ocorrer de fato, tanto na esfera da produção 
quanto da recepção. Para o nosso caso, enquanto educadores, as 
mediações precisam ser potencializadas, desenvolvidas, 
trabalhadas. (OROFINO, 2005, p. 51). 

 

Cabe à escola, portanto, e principalmente, ao professor desenvolver em 

conjunto com os alunos a crítica fundamental ao processo e ao produto. Nesse 

contexto, complementa Moran, “O papel do professor – o papel principal – é 

ajudar o aluno a interpretar esses dados, a relacioná-los, a contextualizá-los.” 

(MORAN, 2000, p. 30). Constatar dados apenas, em nada contribui à 

conscientização humana, é preciso que, a partir da criticidade, o aluno se 

reconheça a partir deles e por esse ato possa intervir à melhora do mundo. Como 

diz Freire,  

 
Saliente-se a importância da criticidade em face da vocação 
inserida na natureza humana a que acrescenta ao ato de constatar, 
implicado no de conhecer, a tarefa de intervir. Na verdade, a 
prática da constatação não teria sentido se seu alongamento 
necessário fosse a adaptação à realidade. Constato não para 
simplesmente me adaptar mas para mudar ou melhorar as 
condições objetivas através de minha intervenção no mundo. 
(FREIRE, 2000, p. 41). 

 

Ser alguém capaz de fazer a crítica necessária ao que é mostrado e tratado 

pela linguagem audiovisual com ênfase na televisão, partindo antes de tudo de 

si, deve ser a objetivação de uma educação que se proponha crítica.   

Dentro dessa lógica, a capacidade de fazer boas escolhas, portanto, é 

fundamental. Buscou-se, então saber também, nesta pesquisa quais as emissoras 

abertas de televisão, prestam maior contribuição à educação, na opinião desses 

profissionais que informaram ser telespectadores diários, e também que posição 

ocupa, para eles, a TV Escola nesse critério, o canal que serviu de principal 

fundamento audiovisual do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje. 
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Detectamos que, embora anuncie sua programação como sendo toda 

voltada para a educação, nesta pesquisa, porém, o “canal da educação”79 ficou 

atrás da TV Cultura na opinião dos pesquisados. A maioria deles da DEA, DR1, 

DR4, DR6, DR7 e DR8 apontaram a TV Cultura como a que mais contribui para a 

educação. Ter uma programação boa, voltada à cul tura, sem apelos e sem 

preocupação com a audiência, foram os principais argumentos para esta escolha. 

Nas palavras do ex-cursista da DR7 “Porque tem uma programação sem 

apelação, e que discute temas de interesse da população.” (PROFESOR DR7, 

2006). 

A TV Escola ficou em segundo lugar apontada pelos outros pesquisados 

da DR2, DR3, DR5 e DR9. Contribuições às práticas de sala de aula, foi a 

principal justificativa da escolha. No dizer do ex-cursista da DR5 “Por ser um 

canal diretamente voltado para práticas escolares, dando subsídios audiovisuais 

possibilitando aos professores novas metodologias e estratégias de ensino.” 

(PROFESSOR DR5, 2006).  

O Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) segundo eles, por ter uma 

programação de muito apelo sexual e de consumo, além de muita propaganda, 

foi apontado como a menor contribuição à educação. Como disseram os 

pesquisados da DR1 “A programação do SBT é muito mais apelativa, foca em 

especial a sexualidade, o sensacionalismo e o consumismo.” (PROFESSOR DR1, 

2006), e da DR7 “Tem muita apelação sexual e muita propaganda.” (PROFESSOR 

DR7, 2006). 

Podemos questionar a sinceridade de tais escolhas, pois podem os 

pesquisados terem se sentido mais uma vez coagidos, por força de suas 

profissões, a indicar como referência de qualidade canais de televisão que 

propalam em suas programações e publicidades servir à educação. Porém o que 

importa realmente nesse contexto é menos a capacidade de escolher e mais a 

capacidade de fazer uso consciente dessas programações, de mediá-las. 

Mesmo assim, o programa TV Escola, responsabilizado diretamente pela 

necessidade de criação do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje para lhe dar 

                                                
79Este é o slogan associado à TV Escola. 
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suporte, não ocupou o primeiro lugar enquanto referência em educação. Ou seja, 

entendemos que os profissionais da educação e o programa TV Escola, mesmo 

depois do curso, não se encontram tão sintonizados ainda.  

Encontrar esse resultado reforça a idéia já esboçada no capítulo anterior 

de que no cotidiano dos professores já há um conjunto importante de 

audiovisuais presentes (filmes, telenovelas, telejornais, documentários, desenhos 

e etc.) e que estes pode e, principalmente, devem ser tomados como objetos num 

curso de capacitação à leitura crítica do audiovisual. 

 

 

1.1 - Vídeos em Sala de Aula 

 

Considerando a grande influência dos media nas sociedades atuais, faz-se 

fundamental que a escola participe do processo de formação de leitores críticos. 

Não basta aos alunos ter acesso aos media, precisam estudá-los buscando 

compreender-se a partir da compreensão de suas linguagens que devem ser 

mediadas pelos professores, e a escola de hoje precisa de professores preparados 

para essa tarefa. Entendemos como Sampaio e Leite que em seus estudos sobre 

Alfabetização Tecnológica afirmam que: 

 

A escola precisa contar com professores capazes de captar, 
entender e utilizar na educação as novas linguagens dos meios de 
comunicação eletrônicos e das tecnologias, que cada vez mais se 
tornam parte ativa da construção das estruturas de pensamento de 
seus alunos. (SAMPAIO; LEITE, 1999, p. 18). 

 

Como já se viu no capítulo anterior, o curso TV na Escola e os Desafios de 

Hoje, objetivou preparar os professores a desempenhar essas capacidades de que 

falam a Marisa Sampaio e a Lígia Leite. Entretanto, todo o êxito do trabalho dos 

professores está diretamente ligado a um conjunto de fatores que envolvem a 

existência de equipamentos à disposição nas escolas, o preparo do professor 

para lidar pedagogicamente com as linguagens dos media e a produção do 

audiovisual e seu conhecimento. 
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Esta pesquisa revelou, porém, que apenas 6 (seis) dos pesquisados 

possuem à disposição em suas escolas o kit tecnológico funcionando, o restante 

não possui o kit, ou algum aparelho está quebrado.  

Os dados do Quadro 11 mostram o nível de desaparelhamento das escolas 

em que esses profissionais atuam. Dos 10 (dez) pesquisados 4 (quatro), os da 

DR2, DR4, DR5 e DR9 informaram que suas escolas não dispunham do kit 

funcionando por falta ou defeito de algum/uns aparelho/s. A falta do kit 

tecnológico, como se viu no capítulo anterior, foi um entrave no andamento e na 

otimização do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje.  

O ex-cursista representante da DR4 apontando uma precariedade 

tecnológica extrema, não dispõe de nenhum dos aparelhos na sua escola 

enquanto Orofino aponta que, “O ideal para a realização de uma pedagogia dos 

meios na escola é que a instituição tenha, ela própria, os equipamentos.” 

(OROFINO, 2005, p. 110, Grifo do autor).  

 

QUADRO 11: APARELHOS DISPONÍVEIS NA ESCOLA E CONDIÇÃO DE USO 
 

 
Aparelhos 

Disponíveis 

DRE 

D
E
A 

D
R
1 

D
R
2 

D
R
3 

D
R
4 

D
R
5 

D
R
6 

D
R
7 

D
R
8 

D
R
9 

Televisor x x x x 0 x x x x x 
Vídeo-cassete x x - x 0 - x x - - 

Máquina Filmadora x - - - - - - x - x 
DVD Player x - x x - - - x x x 

Antena Parabólica x x - x - x x x x 0 
Fonte: Questionário de dados pessoais e de relação dos ex-cursistas com a televisão 
 e o vídeo. 

        LEGENDA: (X): Possui funcionando. (0): Possui com defeito. ( -): Não possui. 

 

Como se viu no primeiro capítulo deste trabalho, a autonomia das escolas 

objetivada pela implantação do programa TV Escola foi criticada a partir das 

avaliações feitas sobre o programa que indicaram que não houve além de uma 

preparação do professor para receber e lidar com a tecnologia na escola, a 
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devida observância de condições prévias. Castro e Neto em seus estudos sobre 

descentralização e autonomia na escola, apontam que: 

 
A „autonomia‟ outorgada à escola não foi acompanhada com 
prévias e adequadas condições administrativas gerenciais e de 
infra-estrutura, capazes de maximizar as potencialidades dos 
programas e dos recursos que mobilizam. (CASTRO; NETO, 2001, 
p. 30). 

 

Como se pode ver, a disponibilidade de aparelhos em pleno 

funcionamento para serem utilizados pelos professores varia muito de uma 

unidade escolar para outra, e a precariedade ao nível da tecnologia é fato. A 

estrutura material mínima necessária para que os professores possam 

desenvolver atividades com linguagens audiovisuais nem sempre existe, e isso 

resulta, segundo esses autores, do fato do programa TV Escola em sua 

implantação vertical, não “[...] considerar a grande heterogeneidade dos 

sistemas e das unidades escolares, que exigiam, para o seu bom funcionamento, 

alguns requisitos materiais e institucionais.” (CASTRO; NETO, 2001, p. 29). Esse 

tais kits tecnológicos foram distribuídos para concretizarem o programa TV 

Escola e como tal, também não estão em conformidade com as exigências de uma 

educação pelo e para o audiovisual, tampouco uma educação que se quer, 

crítica. 

Apenas, 5 (cinco) dos pesquisados, os da DEA, DR1, DR3, DR6 e DR7 

declararam ter em funcionamento nas suas escolas os aparelhos do kit 

tecnológico. Nesse grupo, os da DEA e DR7 indicaram inclusive, que, além do 

kit, suas escolas possuem, também, máquina filmadora. O mesmo indicou o 

professor da DR9, porém em sua escola a antena parabólica não funciona. 

Poderíamos até incluir o ex-cursista da DR8 como tendo o kit funcionando se 

considerássemos que as gravações dos programas fossem feitas em DVD, mas 

vale salientar que essa iniciativa teria que ser de responsabilidade da instituição 

escolar ou do próprio cursista, pois o projeto do curso TV na Escola e os Desafios 

de Hoje só prevê aparelhos de vídeo-cassete e 10 fitas de vídeo. Quem então 

arcaria com as despesas dos DVD? 
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Para se aprender a ler criticamente a televisão entendemos, como também 

sustenta Orofino, que é fundamental que as escolas estejam aparelhadas tanto 

para recepção quanto para produção audiovisual 80. Defende a autora que, 

 

[...] além de equipar as escolas com antenas parabólicas para serem 
espaços de recepção, nós defendemos que sejam criadas condições 
para que a escola possa experimentar iniciativas de produção de 
narrativas audiovisuais. (OROFINO, 2005, p. 128). 

 

Atividades pedagógicas relativas ao audiovisual e sua linguagem ficam 

comprometidas pela falta ou por defeito de equipamentos, porém, mesmo com 

tal precariedade, a maioria dos pesquisados afirmou utilizar vídeos em suas 

aulas. 

Apenas 2 (dois) dos pesquisados afirmaram que não utilizam vídeos em 

aulas, os da DR8 e da DR4. O pesquisado da DR8 afirmou que não utiliza porque 

ainda não encontrou “[...] materiais81 que tratassem dos conteúdos de maneira 

objetiva.” (PROFESSOR DR8, 2006). Ora, quem tem que tratar os temas de 

maneira objetiva é o professor e não o vídeo, o professor é um mediador, 

portanto temas não faltam, estão às sobras tanto em vídeos quanto, e 

principalmente, na televisão, tanto na casa do aluno quanto na do professor, o 

que faltam são mediadores. O ex-cursista da DR4, também, afirmou que não 

utiliza devido a falta de estrutura, pois “[...] não tem como passar vídeo na 

escola.” (SUPERVISOR DR4, 2006).  

A precariedade e a desestruturação da escola é sim um empecilho, mas 

não impossibilitam de todo, as discussões e experiências sobre o audiovisual e 

sua linguagem já que na realidade desses profissionais a maioria tem ao m enos a 

televisão. Vale ressaltar, o esforço que declarou fazer o ex-cursista da DR5 para 

realizar esta tarefa devido ao desaparelhamento de sua escola, “[...] trabalho em 

um povoado longe, me desloco até lá de bicicleta, e como pra passar um vídeo 

para os alunos eu tenho que levar o meu vídeo-cassete e andar a pé, isso dificulta 

                                                
80 Mais adiante ainda neste capítulo explicitaremos melhor a questão da produção audiovisual como 
indispensável à aprendizagem. 
81 Os materiais que ser referem são vídeos. 
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um pouco o trabalho com vídeo.” (PROFESSOR DR5, 2006, Grifo nosso). O seu 

relato revela tanto a complexa e sofrível condição estrutural de sua escola, 

quanto a fundamental atitude de coragem e dedicação profissional necessárias 

para atingir seus objetivos educacionais. Ou seja, a falta de estrutura “dificulta”, 

mas não impede o trabalho com o audiovisual, mesmo porque a televisão está 

como já se viu aqui, presente na vida diária da maioria e em nossa opinião o 

curso TV na Escola e os Desafios de Hoje deveria ter estimulado a análise crítica da 

linguagem audiovisual a partir mais da televisão presente no cotidiano desses 

profissionais e menos através de vídeos produzidos fora do contex to e da 

realidade desses profissionais.  

Com isso não queremos dizer que todos os professores devem pegar seus 

aparelhos de vídeo e de televisão, colocar na cabeça e rumar às suas escolas 

precárias e fazer o que o Estado não faz. Queremos dizer que as equipes 

produtoras de um curso dessa natureza precisam focar o que vamos denominar 

aqui de “vídeos fundamentais” aqueles vídeos que são convidados a adentrar os 

lares dos professores/telespectadores por eles mesmos e sem quase nenhuma 

resistência teledirecionam as suas estruturas do pensar e consequentemente do 

agir. 

A atitude da maioria dos pesquisados de exibir vídeos em aula revela, de 

alguma forma, que os professores percebam nesse procedimento algum ganho à 

aprendizagem ou às relações estabelecidas na sala de aula. Segundo Moran, “[...] 

o vídeo está umbilicalmente ligado à Televisão e a um contexto de lazer, de 

entretenimento, que passa imperceptivelmente para a sala de aula.” (MORAN, 

2000, p. 36). Vídeo para os alunos, diz ainda ele, “[...] significa descanso e não 

„aula‟, o que modifica a postura, as expectativas em relação ao seu uso.” 

(MORAN, 2000, p. 36 e 37). Nessa perspectiva a exibição de algum vídeo 

representa um momento prazeroso para os alunos e isso deveria ser aproveitado 

para fazer também os vídeos do dia-a-dia circularem pela escola e vice-versa. 

Os motivos pelos quais estes profissionais usam vídeos em aulas são 

diversos. O da DR1 afirma que usa “Porque é uma  estratégia de ensino que mobiliza 

o raciocínio.” (PROFESSOR DR1, 2006, Grifo nosso), já o da DR2 porque 
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“Considero que seja um dos meios de potencializar a aprendizagem.” (PROFESSOR 

DR2, 2006, Grifo nosso). Por sua vez o da DR9 ao se referir às atitudes dos 

alunos diz que usa porque “Eles ficam atentos e depois vem o debate com os 

próprios colegas.” (PROFESSOR DR9, 2006, Grifo nosso), enquanto que o da 

DEA usa “Para facilitar a compreensão dos alunos diante de determinados conteúdos 

que não fazem parte do seu cotidiano.” (PROFESSOR DEA, 2006, Grifo nosso), 

para o da DR5 usar vídeos nas aulas visa “[...] facilitar nos alunos, a assimilação 

dos conteúdos.” (PROFESSOR DR5, 2006, Grifo nosso), o da DR3 usa “Para 

dinamizar e envolver mais a atenção dos alunos.” (PROFESSOR DR3, 2006, Grifo 

nosso).  Já o da DR6 remetendo-nos à máxima de São Tomé – que também é uma 

máxima do audiovisual – afirma que usa “Porque complementam e enriquecem o 

assunto em pauta, já que o ‘ver ajuda a crer’.” (SUPERVISOR DR6, 2006, Grifo 

nosso) e o da DR7 usa “Para ilustrar os conteúdos que eu estou trabalhando.” 

(PROFESSOR DR7, 2006, Grifo nosso). 

Ao se observar as afirmações dos pesquisados, percebemos que, apesar de 

serem variados os motivos do emprego dos vídeos, todos visam a melhoria do 

processo de ensino-aprendizagem. Para Moran, de fato os vídeos podem ser 

usados na educação escolar para cumprir várias funções, dentre elas, 

sensibilizar, ilustrar, simular, produzir, avaliar, entre outras. Segundo ele,  

 

[...] um bom vídeo é interessantíssimo para introduzir um novo 
assunto, para despertar a curiosidade, a motivação para novos 
temas. [...]. O vídeo muitas vezes ajuda a mostrar o que se fala em 
aula, a compor cenários desconhecidos dos alunos. [...] mostra 
determinado assunto, de forma direta ou indireta. (MORAN, 2000, 
p. 39-40). 

 

Embora concordemos com as variadas funções que cabem ao audiovisual 

na sala de aula, entendemos que todas essas funções só têm sentido se 

convergirem para que o sujeito do processo de ensino-aprendizagem se 

reconheça a partir dele. Para nós os vídeos devem ser usados para problematizar 

questões que realmente afetam a esfera social dos sujeitos e não para ilustrar, ou 
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complementar, ou ainda facilitar a compreensão de algo que já está tomado 

como dado. Entendemos como Paulo Freire que afirma: 

 

Esta mudança de percepção, que se dá na problematização de uma 
realidade conflitiva, implica um novo enfrentamento dos 
indivíduos com sua realidade. [...] o que opta pela mudança se 
empenha em desvelar a realidade. Trabalha com, jamais sobre, os 
indivíduos, a quem considera sujeitos e não objetos, incidências d e 
sua ação. (FREIRE, 1981, p. 33-34, Grifos do autor). 

 

Vale ressaltar que nenhum desses pesquisados que garantiram utilizar 

vídeos em suas aulas utilizou para justificar este uso, verbos como 

“problematizar” ou “refletir”, como fizeram ao se referir às características de um 

bom programa de televisão. Por suas colocações podemos inferir que para eles 

nos vídeos os conteúdos já estão dados, eles são apenas complementos.  

Se aqui os motivos de uso do audiovisual em aulas dos pesquisados são 

variados, porém sempre em complemento aos conteúdos e nunca como 

problematização e menos ainda como o próprio conteúdo, a freqüência baixa de 

uso de vídeos em aulas revela com mais clareza o desprezível espaço que esta 

atividade ocupa.  

Como se pode ver no Quadro 12, na página seguinte, a maioria revelou 

realizar essa atividade apenas mensalmente ou esporadicamente, o que mostra 

que tal procedimento está longe de ser considerado como parte da rotina de 

atividades pedagógicas desses profissionais. Os pesquisados das DR2, DR3, DR5 

DR6 e DR7 disseram usar apenas mensalmente. Os da DEA e DR1 usam 

esporadicamente. Somente um, o pesquisado da DR9, disse que faz uso semanal 

de vídeos em suas aulas, sendo está a maior freqüência de uso encontrada entre 

os pesquisados. Não houve quem declarasse fazer uso diário deste em sala de 

aula.  

Pode-se inferir claramente a partir destes dados quão distante ainda está 

dos objetivos promulgados no curso TV na Escola e os Desafios de Hoje a realidade 

do uso do audiovisual nessas escolas.  
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QUADRO 12: Freqüência de Uso de Vídeos em Aulas por DRE 
 

 
FREQÜENCIA  

DRE 

D
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A 

D
R
1 

D
R
2 

D
R
3 

D
R
4 

D
R
5 

D
R
6 

D
R
7 

D
R
8 

D
R
9 

Diária           
Semanal          x 
Mensal   x x  x x x   

Esporadicamente x x         
 Fonte: Questionário de dados pessoais e de relação dos ex-cursistas com a televisão 

 e o vídeo. 

 

Curioso em tudo isso também é identificar que os vídeos do programa TV 

Escola não fazem sucesso entre os pesquisados. Vale salientar que muitos desses 

vídeos eram produções estrangeiras apenas traduzidas e que nem foram 

adaptadas à realidade brasileira, como aponta Coutinho:  

 

Visando compor a grade de programação da televisão, o MEC 
convidou, em agosto de 1995, pela Portaria n. 955/MEC, todas as 
instituições nacionais produtoras de vídeos educativos para 
apresentar suas produções, com vistas a integrarem a programação 
da TV Escola. Além disso, técnicos, a serviço do Ministério da 
Educação, iniciaram os entendimentos com emissoras de televisão 
educativa no exterior, especialmente Inglaterra, França e Canadá, 
no sentido de identificar e adquirir os programas adequados à 
proposta nacional, que, depois de traduzidos, são incorporados à 
programação da TV Escola. (COUTINHO, 2003, 88 e 89).  

 

Embora 6 (seis) pesquisados tivessem confirmado que já utilizaram algum 

vídeo do programa TV Escola em suas aulas, apenas os da DEA e DR5 

conseguiram citar o nome de algum82, os outros 4 (quatro), os da DR1, DR6, DR7 

e DR9 disseram que já fizeram uso, porém não conseguiram citar nenhum nome. 

Os pesquisados da DR2 e DR3 disseram que nunca usaram, o primeiro porque 

não tem acesso e o segundo porque a escola não dispõe do aparelho.  

                                                
82 Os vídeos citados foram: “As danças folclóricas do estado de Sergipe” e “A Arte no Brasil”. 
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Embora o curso TV na Escola e os Desafios de Hoje viesse existir em função 

do programa TV Escola, os seus vídeos são pouquíssimo utilizados e menos 

ainda lembrados por estes profissionais. Isso mostra bem os reflexos de uma 

política de educação que impõe os conteúdos – os vídeos –, mesmo sendo em 

nome da qualidade, quando na verdade deveria trabalhar com toda uma gama 

de conteúdos – vídeos – que diariamente inundam as telas de televisão e que 

como já se viu aqui, todos os professores tem acesso.  

 

 

2 – A Produção Audiovisual na Prática 

 

O processo de aprendizagem ancora-se em duas dimensões: a teoria e a 

prática. Ambas são inseparáveis, agem reciprocamente e segundo Alonso Rays, 

em seus estudos sobre a Didática escolar,  

 

Na acepção positiva a relação teoria-prática, ao contrário da 
acepção negativa, pode ser assim representada: 
„TEORIAPRÁTICA‟ (em que teoria e prática constituem-se 
reciprocamente). Na acepção positiva a reciprocidade teoria-
prática passa, portanto, pela reciprocidade sujeito-objeto, que se 
constitui no lado ativo da relação teoria-prática. (RAYS, 1996, p. 
36). 

 

Nesse sentido com o qual concordamos, a relação sujeito-objeto efetiva-se 

numa troca constante entre teoria e prática, que não há privilégio ou vantagem 

em nenhum dos dois pólos, pois, continua Rays, “[...] a um só tempo, teoria e 

prática movem-se e transformam-se continuamente [...]. Teoria e prática são, 

portanto, partes integrantes de um todo único e onilateral.” (RAYS, 1996, p. 36 e 

37).  

Isso quer dizer que tanto os elementos ditos teóricos (que comumente são 

chamados de conteúdos) quanto os elementos ditos práticos – a produção, a 

aplicação e experimentação desses conteúdos –, não se separam num dado 

processo educativo e, mais do que isso, que o processo de formação resulta dessa 

inter-relação.  
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Estar capacitado a executar determinada tarefa é fruto de uma harmoniosa 

relação teórico-prática cuja avaliação se dá numa embasada execução prática.   

Para Charlot, ao analisar a formação dos professores:  

 

Formar alguém é torná-lo capaz de executar práticas pertinentes a 
uma dada situação, [...] O indivíduo formado é aquele que, através 
de suas práticas, é capaz de mobilizar os meios e as competências  
necessárias (as suas, mas também eventualmente as dos outros) 
para atingir um fim determinado em uma situação dada. 
(CHARLOT, 2005, p. 90). 

 

Considerando-se esse raciocínio, pode-se concluir que produzir o 

audiovisual, como parte do processo educativo, dá-se como condição sine qua 

non à capacidade de ler criticamente as produções audiovisuais. Diz Orofino, 

“[...] a prática de produção de vídeos na escola é complementar e indispensável 

à aquela tarefa de leitura crítica, desconstrução e uso da linguagem da TV e de 

seus códigos de representação.” (OROFINO, 2005, p. 120). Analogamente é como 

ler e escrever. Ambas são ações cuja aprendizagem acontece mútua e 

complementarmente no processo educativo. Essa observação, inclusive, está 

presente no início da unidade 1 do terceiro módulo do curso TV na Escola e os 

Desafios de Hoje: “Você imagina a escola ensinando a ler, mas não ensinando a 

escrever? Ler e escrever são aprendizados entre si complementares. Aprende-se 

a ler e a interpretar textos enquanto se aprende a escrevê-los.” (SECRETARIA 

DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2001a, p. 11). 

Essa condição expressa no curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, 

concorda com o que Orofino sustenta ao dizer que, “O vídeo é aqui o lápis que 

vai escrever a palavra, desenhar o quadro da imagem, da visualidade, da 

visibilidade.” (OROFINO, 2005, p. 120).  

Entendemos que a produção audiovisual é um caminho educativo 

eficiente à produção da leitura crítica. Embora não seja condição sine qua non 

para essa leitura, torna-se indispensável, como já disse anteriormente, para se 

fazer ver, ler e ouvir, a partir dessa linguagem. O sujeito nessa perspectiva passa 
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de consumidor para, principalmente, produtor de idéias.  Entretanto, em contra-

senso a maioria dos pesquisados revelou não saber produzir vídeo.  

 

QUADRO 13: Conhecimento de Produção Audiovisual 
 

 

Conhecimento da 
Produção 
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D
R
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D
R
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D
R
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D
R
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D
R
8 

D
R
9 

Sabe Produzir x  x   x  x   
Não Sabe Produzir  x  x x  x  x x 

        Fonte: Questionário de dados pessoais e de relação dos ex-cursistas com a televisão 

   e o vídeo. 

 

Como se pode ver no Quadro 13, apenas 4 (quatro) professores disseram 

sabê-lo e a parcela de contribuição do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje 

nesse saber quase não foi encontrada. Apenas um pesquisado, o da DR5 afirmou 

que seu conhecimento na produção audiovisual resulta da sua participação 

nesse curso. Diz ele “Porque o módulo 3 do curso „TV na Escola e os Desafios de 

Hoje‟ me ensinou todos os passos para produzir um Vídeo.” (PROFESSOR DR5, 

2006). O pesquisado da DEA afirma: “Sei todas as etapas que envolvem a sua 

produção.” (PROFESSOR DEA, 2006), entretanto não menciona como aprendeu. 

Já o pesquisado da DR7, embora dissesse que sabe fazer um vídeo, fez uma 

ressalva: “Sei filmar, só não sei editar.” (PROFESSOR DR7, 2006), o que põe em 

dúvida sua capacidade de realizar a tarefa. O pesquisado da DR2, também não 

diz onde aprendeu a produzir um vídeo, mas disse que já possuía esse 

conhecimento antes mesmo de participar do curso e afirma: “Já o produzi 

mesmo antes de fazer o curso.” (PROFESSOR DR2, 2006).  

Se apenas 4 (quatro) pesquisados afirmaram saber produzir o audiovisual, 

menos ainda, apenas 2 (dois), afirmaram já tê-lo produzido. Como se pode ver 

no Quadro 14, apenas 2 (dois) pesquisados, os da DR2 e DR7 afirmaram já ter 

produzido um vídeo. Ressalvando que o cursista da DR2 afirmou tê-lo 

produzido antes da sua participação no curso, e o da DR7, embora, declarasse 
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que produziu depois da sua participação no curso, apenas sabe filmar e não 

editar, como se viu anteriormente. Isso não é produzir um vídeo, mas apenas 

uma das etapas da produção. 

 

      QUADRO 14: Experiência em Produção Audiovisual por DRE 
 

Experiência em 
Produção 

DRE 

D
E
A 

D
R
1 

D
R
2 

D
R
3 

D
R
4 

D
R
5 

D
R
6 

D
R
7 

D
R
8 

D
R
9 

Já Produziu   x     x   
Nunca Produziu x x  x x x x  x x 

Fonte: Questionário de dados pessoais e de relação dos ex-cursistas com a televisão 

 e o vídeo. 

 

Produzir o audiovisual é fundamental na medida em que ajuda a 

desmitificar, a partir dos equipamentos e das técnicas, as linguagens da televi são 

e dos vídeos. Isto, também, está bem claro no início da unidade 1 do terceiro 

módulo do curso ao afirmar que:  

 

Para se compreender televisão, precisa-se entender os 
equipamentos e como se produzem mensagens. Apenas 
mentalmente, não se pode conhecer a tecnologia de televisão. É 
preciso manipular, operar. Se o educador desejar desmitificar a TV, 
deve começar pelo conhecimento de sua materialidade. [...] A 
compreensão crítica passa pelo estudo e pela experimentação. 
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA, 2001a, p. 11). 

 

Na contramão do que o curso prega ser fundamental à compreensão 

crítica do audiovisual, seus ex-cursistas apontam não estarem preparados para 

esta tarefa. 

Como diz Charlot, “[...] há uma prática do saber e o ensino deve formar 

para essa prática, e não apenas se contentar em expor conteúdos.” (CHARLOT, 

2005, p. 91). Levando-se em conta que as unidades 1 e 2 do terceiro módulo do 

curso dedicaram-se à produção audiovisual, com ênfase no vídeo educativo, ter 



LER TELEVISÃO: Limites do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe 

 

135 

 

apenas 4 (quatro) ex-cursistas que consideram conhecer como se produz um 

vídeo, e desses, apenas, 2 (dois) que afirmam já tê-lo produzido, sendo que um 

afirmou que sua produção é anterior à participação no curso e o outro que não 

sabe editar, apenas filmar, revela fragilidade entre a relação teórico-prática nele 

desenvolvida e compromete a capacidade de leitura crítica.  

O quadro que encontramos a partir das análises das relações dos ex-

cursistas com o audiovisual expõe problemas que consideramos sérios à 

atividade da leitura crítica da televisão. A teoria e a prática estão desvinculadas, 

a estrutura técnica precária não estimula e o senso comum é flagrante onde 

deveria haver a crítica. 
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       CAPÍTULO IV 
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LENDO A TELEVISÃO - Plano de Detalhe 

 

 

A força de veracidade contida na imagem 

torna a sua mentira mais eficaz e por isso 

mesmo mais perigosa.  
Giovanni Sartori 

 

 

 

O movimento de zoom atinge seu curso máximo de fechamento de ângulo 

enquadrando apenas um detalhe dentre muitos outros que vão sendo 

identificados à medida que a lente da câmara se aproxima das faces dos 

personagens principais.  Suas marcas de expressão e muitos outros detalhes, que 

estão mais ligados à essência que a aparência, permeiam a cena e objetiva uma 

aproximação intimista, num plano que põem os personagens principais 

evidenciados pelo detalhe.  

Este capítulo, enquanto um plano de detalhe, foi construído esforçando-se 

para conseguir um enquadramento de ações de leituras críticas do audiovisual 

produzidas pelos ex-cursistas pesquisados que estejam embasadas nas 

proposições encontradas no curso TV na Escola e os Desafios de Hoje. 

Capacitar o cursista a uma leitura crítica “[...] com ênfase na linguagem 

audiovisual.” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2001b, p. 15), é 

um discurso que permeia os textos que compõem os três módulos do TV na 

Escola e os Desafios de Hoje, como já se viu nos capítulos II e III deste trabalho. 

Após o curso pretendeu-se que o profissional da educação/telespectador 

estivesse atento a essa linguagem da televisão, pronto a compreendê-la, 

analisando sua programação num constante, e complexo, exercício de crítica, já 

que no entendimento dos que prepararam o curso, “A leitura crítica, em geral, 

não é espontânea nem admite interpretações prontas. Formar telespectadores 

críticos é exercitar atividades de compreensão e análise.” (SECRETARIA DE 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2001a, p. 19), com o que concordamos.  
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O entendimento que temos é que a linguagem do audiovisual se compõe 

de um conjunto complexo de elementos comunicativos que envolvem ícones, 

signos indiciais e símbolos – imagens, sons e palavras – como vimos no capítulo 

II deste trabalho. Porém tendo detectado que os ex-cursistas não se sentem 

preparados para produzir o audiovisual e praticamente nenhum deles o 

produziu e, portanto, desconhecem as técnicas de produção de imagem, som e 

edição fundamentais à composição da linguagem audiovisual, decidimos 

investigar a leitura da televisão que esses ex-cursistas são capazes de realizar 

sem priorizarmos uma leitura de imagens83 numa perspectiva da cultura 

visual84. Optamos, para definirmos de vez o plano de detalhe, por centrarmos 

nossa investigação na dimensão da linguagem da televisão agindo como Textos 

Culturais85. 

 

 

1 - Televisão: Textos Culturais e Espetáculos  

 

Segundo as pesquisas das práticas dos estudos culturais86 desenvolvidas 

por Henry Giroux, os textos culturais  

 
[...] não se referem simplesmente à cultura da imprensa ou à 
tecnologia do livro, mas a todas aquelas formas auditivas, visuais e 
eletronicamente mediadas de conhecimento que têm provocado 
uma mudança radical na construção do conhecimento e nas formas 
pelas quais o conhecimento é produzido, recebido e consumido. 
(GIROUX, 1995, p. 98). 

 

                                                
83 A imagem, enquanto um bem simbólico, configura-se enquanto texto, e como tal pode ser lida. 
84 Trata-se de uma abordagem multirreferencial e transdiciplinar centrada no visual como um lugar 
em que se criam e também se discutem os significados. 
85 Os textos culturais são, de uma forma geral narrativas concebidas como manifestações culturais 
produtivas que inventam identidades, regulam, coordenam e governam. (COSTA, 2002a).  
86 A corrente dos Estudos Culturais aparece em meados do século XX, na Inglaterra e resulta de 
concepções teóricas e políticas contrárias às concepções elitistas e hierárquicas de cultura propagadas 
principalmente por Mathew Arnold e por Frank Raymond Leavis. De forte influência pós-
estruturalista os estudos culturais buscam evidenciar entre outras coisas uma variada gama de 
artefatos que se encarregam de nos “contar” coisas, de negar nossas culturas e impor outras. Os nomes 
de Richard Hoggart, E. P. Thompson e Raymond Williams, figuram entre os que iniciaram os Estudos 
Culturais na Inglaterra. Com seu caráter altamente transnacional os Estudos Culturais crescem em 
todo o mundo e nomes como os de Henry Giroux, Shirley Steinberg, Stuar Hall e Douglas Kellner 
entre outros já figuram como protagonistas de uma instigante discussão junto a essa corrente.  
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Nesse sentido apontado pelo autor, entendemos que não só livros, mas, 

filmes, músicas, livros didáticos e programas de rádio e de televisão entre 

outros, enquadram-se como textos culturais e que, pela televisão, recebem o 

nome de: documentário, espetáculo musical, conferência, telejornal, programa 

de humor, desenho animado, filme, missa e culto, telenovela, esporte e 

programa esportivo, palestra, debate, aula, etc. Não há limites para os tipos de 

textos culturais que são e que poderão ser exibidos utilizando-se a hibridez da 

linguagem da televisão, principalmente com a expansão do conceito de televisão 

com a chegada da TV digital. 

De uma maneira geral, tudo o que é transmitido pela televisão é texto 

cultural, o que quer dizer que os ex-cursistas do TV na Escola e os Desafios de Hoje 

devem ou deveriam estar capacitados a fazer leituras críticas destes textos já que 

eles, como nos chama a atenção Mariza Vorraber Costa 87, interferem de maneira 

considerável ao nível da cultura e são mais que falas sobre as coisas. Segundo 

esta autora,  

 
Seguindo as abordagens das perspectivas pós-modernas afinadas 
com o que se tem denominado virada lingüística e virada cultural, 
os textos culturais, como é o caso dos programas televisivos, são 
tomados como discursos que não apenas descrevem ou falam sobre 
as coisas, mas, ao fazer isso, instituem as próprias coisas. É nesse 
sentido que a linguagem e a cultura podem ser consideradas 
constitutivas do que usualmente denominamos „realidade‟. 
(COSTA, 2002a, p. 74). 

 

A partir de estudos que apontam a forma usada pela televisão para dividir 

e mostrar-nos o mundo, Costa afirma que o conjunto de discursos sobre as 

diversas coisas de que mostra e fala a televisão, ao mesmo tempo em que explica 

essas coisas – como são e funcionam – também as institui. Ela quer dizer que, 

quando a televisão transmite programas como um filme ou uma mini-série, por 

exemplo, produz, também, uma narrativa sobre os diversos temas que neles são 

apresentados, e tais narrativas produzem uma “realidade”.  

Ler televisão implica, portanto, admitir que quem tenha o poder de narrar 

os eventos, as pessoas, os processos, seus atributos e seus funcionamentos, tenha 

                                                
87 Uma das maiores referências na discussão dos Estudos Culturais no Brasil. 
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também, consigo, o poder de estabelecer o que tem ou não o estatuto desta dita 

“realidade”. Para Costa, “[...] uma novela que em suas tramas nos relata os 

comportamentos de jovens está produzindo uma narrativa, um discurso sobre 

como é a juventude.” (COSTA, 2002b, p. 141), da mesma forma, continua ela, “A 

Psicologia, disciplina que pretende apresentar um conjunto de saberes sobre 

como as pessoas e/ou grupos se comportam ou deveriam se comportar está 

inventando uma narrativa sobre o comportamento humano”. (COSTA, 2002b. p. 

141).  

É nesse sentido que podemos afirmar, por exemplo, que a indústria de 

brinquedos tenta instituir-se como um pedagogo, e da mesma forma as 

indústrias alimentícias como um nutricionista, assim como as  indústrias dos 

cosméticos e dos remédios instituem-se, por sua vez, pelo discurso da 

“realidade” na saúde e, até mesmo, que a agenda dos telejornais tenta instituir -

se como a agenda dos temas mais relevantes para a sociedade etc.  

Entendemos a partir daí que a linguagem da televisão legitima narradores 

que instituem “realidades”, as quais funcionam como lente e modelo com os 

quais cada um deve se ver individual e coletivamente. Daí, Costa afirmar, 

também, que “[...] boa parte da modelagem identitária empreendida pelas 

sociedades neoliberais é levada a efeito pela mídia e por outros artefatos da 

indústria cultural.” (COSTA, 2002a, p. 72), portanto a televisão, para ela, é um 

“dispositivo”88 que integra o aparato pedagógico das “sociedades 

governamentais”89 modernas, e tem se prestado muito bem a projetos 

hegemônicos de controle social, pois,  

 
A linguagem que utiliza e os discursos que faz circular produzem 
significados consoantes com projetos políticos, sociais e culturais 
hegemônicos, colocando em funcionamento técnicas de governo 
que forjam consciências e moldam condutas. (COSTA, 2002a, p. 
72). 

 

                                                
88 No sentido foucaultiano: conjunto de práticas discursivas e não-discursivas que produzem saber 
conectadas com o poder. (COSTA, 2002a). 
89 Na acepção foucaultiana: Sociedades que na gestão de seus membros, de sua população, 
caracterizam-se por ações de governo, ou de governamento. (COSTA, 2002a). 
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O que fica claro com estas idéias – com as quais pactuamos – e que está 

bem claro, também, nos manuais do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje é que 

devemos “[...] assumir que há uma cultura televisual proporcionando aos jovens 

informações, valores, saberes.” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 

2000a, p. 19), e, ao assumi-la, “É preciso conhecê-la, analisá-la criticamente e 

responsabilizar-se por estabelecer situações de comunicação entre gerações e 

entre culturas.” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2000a, p. 19). 

Esse é o reconhecimento de que a televisão não se configura apenas como mais 

um produto da cultura humana, e/ou, também, como uma disseminadora dos 

diversos produtos dessa cultura, mas também e, principalmente, como 

produtora de uma cultura que, só a leitura crítica pode desvendar e analisar.  

Essa cultura produzida pela televisão e que entendemos instituidora de 

“realidades”, enquadra-se no que Douglas Kellner, ao ampliar o olhar analítico 

sobre os media e em especial sobre a televisão, chamou de “cultura da mídia”, 

afirmando que:  

 
Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e 
espetáculos ajudam a urdir o tecido da vida cotidiana, dominando 
o tempo de lazer, modelando opiniões políticas e comportamentos 
sociais, e fornecendo o material com que as pessoas forjam sua 
identidade. (KELLNER, 2001, p. 9). 

 

Para esse autor, esta “cultura da mídia” está em toda a parte e tem uma 

relação direta com o próprio desenvolvimento dos media através dos avanços 

científico-tecnológicos das últimas décadas. Esses avanços têm possibilitado que 

esta cultura possa ser industrializada e disponibilizada no mercado a um 

consumidor de produtos culturais fabricados em série. Continua Kellner: 

 
A cultura da mídia é industrial; organiza-se com base no modelo 
de produção de massa e é produzida para a massa de acordo com 
tipos (gêneros), segundo fórmulas, códigos e normas 
convencionais. É, portanto, uma forma de cultura comercial, e seus 
produtos são mercadorias que tentam atrair o lucro privado 
produzido por empresas gigantescas que estão interessadas na 
acumulação de capital. (KELLNER, 2001, p. 9). 
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Esse movimento de base econômica que tenta se impor globalmente, 

utiliza-se bastante dos media para disseminar/conter idéias, ideologias e a partir 

dai produzir essa cultura própria, que age co-produzindo o cotidiano das 

pessoas. Para Kellner essa “cultura da mídia”, “[...] diz respeito ao modo como 

as diversas formas da cultura veiculada pela mídia induzem os indivíduos a 

identificar-se com as ideologias, as posições e as representações sociais e 

políticas dominantes.” (KELLNER, 2001, p. 11).  

Os ex-cursistas do TV na Escola e os Desafios de Hoje, além de profissionais 

da educação – a maioria professora – são, também, telespectadores diários 

expostos, portanto, a essa diversidade de textos culturais cuja leitura deve ser 

capaz de desvendar a cultura que é produzida pelo próprio médium e que 

Kellner aponta como dominante.  

Esses profissionais da educação precisam estar então, capacitados a fazer 

uma leitura crítica da programação da televisão e, como vimos no capítulo 

anterior, com esse conhecimento atuar como mediadores junto aos alunos, 

auxiliando-os a realizar, também, cada um, a sua leitura crítica dos textos 

culturais a que são expostos, com a certeza de que “A educação deve abrir -se 

para o mundo da televisão, tomá-la como objeto de estudo, conhecê-la, analisá-la 

e incorporá-la ao contexto pedagógico.” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A 

DISTÂNCIA, 2000a, p. 19).  

Essa tarefa, porém, não é simples de realizar, pois esta “cultura da mídia”, 

não age à revelia do seu público, ao contrário, procura envolvê-lo e legitimar-se 

nele. A estratégia adotada, então, pelas grandes corporações dos media para esse 

fim é, portanto, a “moral do espetáculo”, pela qual um acontecimento, seja ele 

qual for, pode tomar proporções e “brilho” bem maiores do que na verdade 

representa. 

Desde a segunda metade da década de 1960 que o francês Guy Debord já 

aponta para a existência de uma sociedade cujo referencial, – seja ele informativo 

ou publicitário – é o espetáculo como uma estratégia do mercado. Diz ele,  

 
Sob todas as suas formas particulares de informação ou  

propaganda, publicidade ou consumo direto do entretenimento, o 
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espetáculo constitui o modelo presente da vida socialmente 

dominante. Ele é a afirmação onipresente da escolha já feita na 

produção, e no seu corolário -- o consumo. (DEBORD, 2003, p. 10 e 
11, Grifos do autor). 

 

O espetáculo é o amálgama entre o mercado e o público. Sua função 

aparente é atrair e prender a atenção do público que tem fome de curiosidade e 

sensacionalismo; enquanto sua fundamental função, como bem destacou Kellner, 

é “[...] conquistar audiências e aumentar o poder e o lucro da indústr ia cultural.” 

(KELLNER, 2006, p. 119). 

Na televisão, seus closes, câmaras lentas, seus ângulos e jogos de cores, 

além de toda uma moderníssima técnica de manipulação de imagens e sons 

apoiada pelas mais modernas aparelhagens, tudo passou a ser tão importante 

quanto o conteúdo e ambos ajudam a promover o espetáculo. Nesse processo, o 

telespectador é conduzido a ligar-se ao mundo a partir das “realidades” 

produzidas pela “cultura da mídia” enquanto que ao mesmo tempo se 

desconhece na sua própria cultura. Nesse sentido Jurandir Freire Costa90, ao 

referir-se ao impacto do espetáculo promovido, hoje, pelos media, aponta que, “A 

mídia, ao mesmo tempo em que restaura a unidade ilusória do indivíduo com o 

mundo, reforça a cisão real, impedindo-o de reconhecer que ele e os outros 

indivíduos são os artífices do que existe.” (COSTA, 2004, p. 228, Grifos do 

autor). 

O telespectador é conduzido a ver o mundo com as lentes do espetáculo, 

que o reordena “[...] como um desfile de imagens que determina o que merece 

atenção ou admiração.” (COSTA, 2004, p. 228). Todo o aparato técnico, 

tecnológico e humano, deve conduzir a atenção dele e envolve-lo, obviamente de 

uma forma parcial e bastante distanciada. Daí que, como atenta-nos ainda Costa, 

“Os sujeitos, impotentes para mudar a fachada ilusória do espetáculo, tentam 

compensar a impotência convencendo-se de que são autores da vida fantasiosa, 

na qual, de fato, são personagens passivos.” (COSTA, 2004, p. 235). A imitação 

dos estilos de vida apresentados pelos media, conseqüentemente, é a forma com a 

                                                
90 Psicanalista engajado nas questões que envolvem e relacionam as linguagens dos meios de 
comunicação e suas contrapartidas ao comportamento humano. 
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qual os telespectadores se incluem nessa “realidade” fantasiosa produzida pelos 

próprios media.  

Essa moral do espetáculo tem como outra face, segundo ainda Costa, a 

“[...] moral do entretenimento.” (COSTA, 2004, p. 232). É ela que se encarrega de 

tratar todos os acontecimentos “[...] não apenas como algo descartável, mas 

como algo que ocorre em um mundo anônimo, estranho aos interesses de 

qualquer cidadão concreto.” (COSTA, 2004, p. 232).  

Esse jogo de espetáculo e entretenimento baseado no emolduramento e na 

maquiagem do real91, para ser desarticulado necessita de uma crítica 

permanente, pois como bem entendeu Debord, “[...] a crítica que atinge a 

verdade do espetáculo descobre-o como a negação visível da vida; uma negação 

da vida que se tornou visível.” (DEBORD, 2003, p. 11, Grifos do autor).  

Sem uma leitura crítica dos textos culturais não é, portanto, possível 

desvendar a “cultura da mídia” que se infiltra globalmente travestida de 

espetáculo e entretenimento e que desmobiliza a participação social mantendo o 

telespectador, como bem aponta Andrade, “[...] na escuridão da não 

comunicação e da não informação” (ANDRADE, 2006), um indivíduo passivo e 

pouco capaz de pensar com clareza sobre os acontecimentos, que “[...] ignora a 

fonte, os critérios de credibilidade, as condições de produção do conteúdo, a 

diversidade de pontos de vista.” (ANDRADE, 2006).  

É preciso aprender a ler a televisão, pois apenas isso confere ao 

telespectador sair dessa passividade e adquirir autonomia perante a “cultura da 

mídia” apontada por Kellner. Para ele: 

 
[...] a obtenção de informações críticas sobre a mídia constitui uma 
fonte importante de aprendizado sobre o modo de conviver com 
esse ambiente cultural sedutor. Aprendendo como ler e criticar a 
mídia, resistindo à sua manipulação, os indivíduos poderão 
fortalecer-se em relação à mídia e à cultura dominantes. Poderão 
aumentar sua autonomia diante da cultura da mídia e adquirir 
mais poder sobre o meio cultural, bem como os necessários 

                                                
91 Sobre essa manipulação dos meios de comunicação, bastante ilustrativos são os capítulos 3 – 
Cinema: Danton e o Duplo Sentido; e, 4 – Televisão: Carta a um Produtor de TV; da obra O Beijo de 
Lamourette, de Robert Darnton, cujas referências completas encontram-se no final. Ambos partem de 

acontecimentos reais na produção de cinema e televisão cujas manipulações e conseqüentes distorções 
fizeram polêmicas na França.  
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conhecimentos para produzir novas formas de cultura. (KELLNER, 
2001, p. 10). 

 

Adquirir uma postura crítica constante, diante de um médium cuja 

linguagem complexa e híbrida mascara mais do que mostra, é uma tarefa nada 

simples, porém, transformadora. E o curso de extensão a distância TV na Escola e 

os Desafios de Hoje se dispôs, ao seu modo, realizar essa tarefa, e nós, com a 

pesquisa a que este trabalho se refere, tentamos ao nosso modo compreender em 

que medida isso foi possível com a dimensão da linguagem audiovisual agindo 

como textos culturais, tendo como referência o contexto sergipano. 

 

 

2 – Lendo Textos Culturais 

 

Com a clareza que a proposta pedagógica do curso de extensão a distância 

TV na Escola e os Desafios de Hoje objetivou capacitar os profissionais da educação 

a lidar criticamente com a linguagem da televisão, buscamos nesta pesquisa, 

estimular alguns desses profissionais, a expressar suas opiniões a partir da 

análise e comparação de dois telejornais que foram a eles exibidos.  

A escolha desse gênero televisivo para ser submetido à análise, em 

detrimento de outro, deu-se com a clareza que, independente do gênero, o que é 

transmitido pela televisão não é, portanto, o real, mas sim uma representação 

dele. Uma produção discursiva que, não importando o gênero, obedecendo à 

estética do espetáculo/entretenimento, cumpre influenciar gostos, opiniões e 

idéias para assegurar a expansão do mercado. 

Nísia Martins, ao analisar a estética do espetáculo em textos culturais, 

aponta que é a constante representação do cotidiano na tentativa de estabelecer 

efeitos de realidade o critério comum entre os vários gêneros. Diz ela que:  

 
Isso ocorre na tentativa de se criar efeitos de realidade que 
conectem o telespectador com os referenciais do cotidiano – tanto 
nos programas ficcionais quanto nos informativos e jornalísticos – 
trazendo representações vicárias da vida, da intimidade, das 
emoções e dos fatos. (MARTINS, 2006, p. 129). 
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Essa mesma postura é adotada por Duarte, ao refletir sobre os gêneros e 

formatos televisivos. Para ela,  

 
[...] um gênero é, antes de tudo, uma estratégia de 
comunicabilidade, [...]. Os gêneros são então categorias discursivas 
e culturais [...]. Dessa forma, dizer de um programa que ele é 
informativo ou de entretenimento é praticamente nada informar 
sobre ele. (DUARTE, 2006, p. 20 e 21). 

 

 

Tanto uma novela quanto um telejornal podem cumprir a função de 

informar, embora, por designação de gênero, o primeiro é geralmente 

considerado como dramaturgia enquanto o segundo enquadra-se no gênero 

jornalístico, ou seja, mesmo que haja mudança do gênero, isso não garante a 

mudança da função. 

É, pois, muito complexo dizer a que se destina determinado programa 

televisivo, da mesma forma difícil é dizer qual deles não se destina ao 

entretenimento, seja ele um documentário, um telejornal ou uma novela. Apenas 

uma leitura crítica dos textos culturais televisivos, garante ao telespectador o 

poder de decifrar as funções que cumprem executar cada um. Nunca esse ato 

pode fielmente ser realizado pela indistinta designação de gênero televisual, 

pois como disse, também, Duarte, “Designar indistintamente um programa 

como entrevista, reportagem ou documentário é, muitas vezes, lançar mão de 

critérios diferentes para se referir a um mesmo tipo de produto.” (DUARTE, 

2006, p. 21). Nesse sentido é bom salientar que dentre os programas de televisão, 

os telejornais são os que mais se anunciam para o público como sendo 

imparciais, descomprometidos e livres de qualquer ideologia ou tendência.  

Portanto, se os gêneros televisivos, mesmo os geralmente vistos em pólos 

distintos quanto aos tipos de funções a desempenhar, podem cumprir objetivos 

iguais, optamos por estimular os ex-cursistas a expressarem suas posições diante 

do texto cultural televisivo que ele tem mais acesso, o telejornal. Pois, como foi 

visto no capítulo anterior, o telejornal foi apontado tanto como o tipo de 
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programa que os ex-cursistas da amostra mais assistem, quanto o que eles mais 

gostam. 

A proposta, então, foi apresentar aos ex-cursistas uma possibilidade de 

expressarem suas opiniões, análises e críticas sobre a televisão e sua forma de 

influenciar o telespectador, a partir das leituras que fariam pela exibição, a 

princípio, de um telejornal. Idéia essa que foi se definindo, amadurecendo e a 

comparação entre temas iguais em dois telejornais de emissoras diferentes foi o 

que se concretizou.  

 

 

2.1 – Ler Televisão a Partir do Telejornal 

 

A escolha do tema e dos telejornais para serem exibidos aos ex-cursistas, 

dentre várias opções idealizadas, foi concretizada com o acontecimento da visita 

do Papa Bento XVI ao Brasil, no período de 09 a 13 de maio de 2007.   

A visibilidade e a repercussão que foram dados a este acontecimento 

contaram bastante nessa escolha, porém, o que nos fez definir foi a “troca de 

farpas editorias e religiosas”, que foi notícia na internet, entre o telejornal da 

rede record o “Jornal da Record” e o telejornal da rede globo o “Jornal 

Nacional”, cujo ápice deu-se no dia 11/05/0792 com a cerimônia de canonização 

do frei Galvão como o primeiro santo genuinamente brasileiro.  

Definidos o tema e os telejornais, providenciamos suas exibições de modo 

que os ex-cursistas pudessem manifestar suas impressões em questionários com 

questões abertas, sobre cada telejornal exibido, sobre os dois telejornais em 

comparação de um com outro a partir do trato com a notícia e ainda, por fim, 

sobre suas reflexões após a leitura do texto da folha on-line que apontou a tal 

“troca de farpas” entre aquelas emissoras.  

A intenção dessa atividade foi aproveitar uma temática similar em dois 

telejornais distintos e tentar captar através das respostas dos ex-cursistas, até 

que ponto eles percebem o tratamento diferenciado dado a esta temática em 

                                                
92 Matérias exibidas em ambos os telejornais (em DVD). (ANEXO P) 
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ambos os telejornais, analisando não só como eles processam as informações 

adquiridas em cada um, mas também, até que ponto percebem as estratégias 

utilizadas pelos dois telejornais para credibilizar as suas notícias 93.  

Salientamos que nos textos que compõem o material impresso dos 

módulos do curso, há várias passagens alusivas a estas questões, todas dirigidas 

a capacitar os cursistas a não só perceber como se produzem as mensagens 

televisivas, mas também, como estes profissionais devem trabalhá-las em sala de 

aula. 

Consideramos que com isso podemos, em alguma medida, perceber, ao 

menos, um pouco do nível de crítica desses profissionais da educação que 

participaram integralmente de um curso que, entre outros objetivos, propôs-se 

ajuda-los a ler criticamente a televisão, como foi o TV na Escola e os Desafios de 

Hoje. 

Os ex-cursistas foram instigados a revelar suas estratégias de leituras já na 

escalada94, que apresenta as “manchetes sobre os principais assuntos do dia que 

abrem o jornal. São frases curtas cobertas ou não com imagens.” (BISTANE; 

BACELLAR, 2005, p.133). Cabe salientar que para todos os ex-cursistas foi 

exibido primeiro o Jornal da Record95 de pauta mais variada e em seguida, o Jornal 

Nacional que dedicou quase todo o seu tempo às matérias relativas ao Papa.  

A visita do Papa e algumas de suas atividades foram contempladas na 

escalada em ambos os telejornais, entretanto foi apenas na escalada do Jornal 

Nacional que eles unanimemente entenderam esta como a notícia mais 

importante, porém apenas o pesquisado da DR7 atribuiu essa importância 

baseando-se nas estratégias de apresentação da notícia, justificando que, “o 

jornal deu mais destaque, mais informações e foi a primeira a ser noticiada” 

(PROFESSOR DR7, 2007). Os outros justificaram a importância dessa notícia 

atribuindo pontos de vista pessoais como fez, por exemplo, o do DR9 ao dizer 

                                                
93 Salientamos que das dez pessoas pesquisadas apenas uma disse não ter religião definida, duas 
confessaram-se evangélicas e as sete restantes, católicas. 
94 Alguns autores denominam a escalada de “Abertura”. 
95 Como as matérias relativas ao Papa foram apresentadas nesse telejornal em um tempo bem mais 
curto comparando-se ao Jornal Nacional e, além disso, foram as primeiras na seqüência das matérias 

apresentadas nesse dia, optamos por exibi-lo primeiro a fim de não fatigar o ex-cursista/telespectador. 
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que “[...] as pessoas estão indecisas na religião, indo em busca de outros Deuses. 

O casamento virou brinquedo, como também o aborto.” (PROFESSOR DR9, 

2007). 

Após a exibição da escalada do Jornal da Record, apenas 4 (quatro) dos 

pesquisados apontaram como notícia mais importante alguma relacionada à 

visita do Papa, e destes, nenhum aponta isto baseado nas estratégias utilizadas 

pelo telejornal para apresentá-la, mas em pontos de vista pessoais como fizeram, 

por exemplo, o da DR6 ao dizer “Porque se trata de algo significante, a visita 

dele nos proporcionou muitas bênçãos” (SUPERVISOR DR6, 2007), e o da DR2, 

sem perceber a contradição, já que estas emissoras deixam transparecer em sua 

programação suas distintas96 opções religiosas, disse, “Para o fortalecimento dos 

católicos na sua fé.” (PROFESSOR DR2, 2007).  

A maioria, 6 (seis) deles, afirmou ser outra, sem relação com o Papa, a 

notícia mais importante e, destes, apenas 2 (dois) os da DR4 e DR8 justificaram 

essa escolha baseando-se nas estratégias de apresentação da notícia. Foram eles, 

o pesquisado da DR4 que entendeu que “[...] os tiroteios ocorridos na cidade 

com a polícia.” (SUPERVISOR DR4, 2007), foi a mais importante notícia, porque 

“As imagens chocam mais e o tempo de duração da chamada foi maior.”, e o da 

DR8 que considerou “[...] o cultivo de frutas em pleno sertão.” (PROFESSOR 

DR8, 2007), a notícia mais importante porque foi “destacada como „reportagem 

especial‟.” (PROFESSOR DR8, 2007).  

A visita do Papa e suas atividades foram, sem dúvida, as notícias mais 

destacadas, figurando tanto como manchete inicial na escalada quanto como 

primeira reportagem em ambos os telejornais. Podemos atribuir este peso, 

apoiando-nos em Sebastião Squirra, que, citando o Dicionário de Comunicação, 

afirma que: “A essência, pois da notícia está determinada pelo interesse 

público.” (SQUIRRA, 2004, p. 47), e num país de maioria católica este 

acontecimento era de grande interesse.  

                                                
96 Enquanto a Rede Record abre espaço diariamente (principalmente à noite e na madrugada) para 
exibição de programas da Igreja Universal do Reino de Deus, a Rede Globo apresenta há mais de 40 
anos a Santa Missa nas manhãs de domingo. 
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O fato de outras notícias no Jornal da Record serem consideradas mais 

importantes que aquela pela maioria dos pesquisados consideramos que tem 

haver com o que afirma Douglas Kellner: “[...] toda interpretação é 

necessariamente mediada pela perspectiva de quem a faz.” (KELLNER, 2001, p. 

129), o que quer dizer que cada telespectador tem o seu interesse pessoal.  

Porém, chamou-nos a atenção o fato de que, apenas, 3 (três) ex-cursistas, 

ao assistirem ambos os telejornais, justificaram suas escolhas apontando 

estratégias utilizadas por estes noticiários para destacar a notícia, e também o 

fato de que quem assim o fez ao assistir o Jornal da Record não repete o raciocínio 

para o Jornal Nacional e vice-versa.  

Isso nos faz pensar que tais respostas podem ser fortuitas e não respostas 

embasadas nos ensinamentos do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, embora 

tanto no módulo II, quanto no módulo III desse curso houvesse algumas 

orientações às estratégias de escolha e preparação de notícias. Tal análise faz-nos 

duvidar da qualidade da capacitação oferecida pelo curso para esses 

profissionais realizem tal tarefa. 

Esse nosso raciocínio se fortalece, pois, quando instigados a responder por 

que foi importante para cada telejornal noticiar sobre o Papa Bento XVI, a 

maioria atribuiu essa importância, apenas, à conquista de índices de audiência, 

resposta dada tanto para o Jornal da Record, quanto, e, principalmente, para o 

Jornal Nacional.  

Embora não estejam equivocados, já que se trata de duas emissoras 

comerciais que dependem vitalmente destes índices, e como afirmam Bistane e 

Bacellar “Com exceção das TVs públicas, qualquer veículo de comunicação – 

rádio, jornal, televisão – visa ao lucro. O faturamento das emissoras depende do 

número de telespectadores.” (BISTANE; BACELAR, 2005, p. 79), consideramos 

tal resposta, muito obvia e superficial para uma leitura que se pretenda crítica, 

principalmente em se tratando de duas emissoras atreladas a credos distintos.  

Alguns dos pesquisados demonstraram, inclusive, certa dose de 

ingenuidade, como foi o caso, por exemplo, do pesquisado da DR8. Ao justificar 

a importância dessa notícia para o Jornal da Record afirma que, “Como o Papa é o 
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símbolo vivo da Igreja Católica e estava visitando o Brasil para discutir suas 

idéias, esse telejornal por pertencer a uma religião diferente, fez um destaque.” 

(PROFESSOR DR8, 2007). Vimos que até mesmo quem foi destacado de forma 

positiva na resposta à pergunta anterior, fez aqui uma análise frágil, 

inconsistente e que não considera nem as emissoras como concorrentes. Isso 

reforçam as nossas suspeitas de que aquela resposta não foi embasada e sim 

fortuita. 

E, outro exemplo que consideramos ingenuidade é, também, o do 

pesquisado da DR2, que mais uma vez de forma contraditória, afirma que é 

importante para o Jornal da Record noticiar sobre o Papa “Para ajudar a Igreja 

Católica a arrebanhar os seus fiéis e impedir o crescimento das Igrejas 

Evangélicas.” (PROFESSOR DR2, 2007).  

Entender da maneira que estes pesquisados entenderam é quase afirmar 

que estas emissoras são parceiras, quando, na verdade, são concorrentes. Daí 

que tanto a destacada obviedade nas respostas da maioria quanto estes exemplos 

de “ingenuidade” reforçam as nossas dúvidas quanto à capacidade desses 

profissionais em fazer uma crítica aos textos culturais do telejornal e 

conseqüentemente da televisão. Há de se destacar, entretanto que, a maioria 

captou o foco das mensagens de cada telejornal. “A perda de fiéis97 da Igreja 

Católica” foi captada como mensagem principal do Jornal da Record, bem como 

“a necessidade de discutir o ensino religioso nas escolas públicas 98”, e no Jornal 

Nacional a mensagem principal foi “a satisfação dos fiéis” pela “canonização do 

Frei Galvão” e também, “o fortalecimento e a expansão do poder da Igreja 

Católica”. 

De fato ambos os telejornais centraram suas notícias em tais mensagens, 

portanto, se houve obviedade nas respostas e até ingenuidade na questão 

anterior, aqui, os pesquisados conseguiram apontar mensagens antagônicas que 

                                                
97 Embora os pesquisados usem a palavra “fiéis”, em nenhum momento no Jornal da Record esta 

expressão é usada, mas sim, “católicos” para se referir aos adeptos do catolicismo, mas nenhum 
pesquisado faz referência a isso. 
98 O Jornal da Record imediatamente após apresentar as notícias relativas às atividades do Papa, deu 
seqüência ao telejornal com uma outra matéria que abordou o ensino religioso nas escolas públicas, 
apoiando, nitidamente, com exemplos de outros países inclusive, a abertura para o ensino de outras 
religiões que não a católica nessas escolas. 
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interessou a cada telejornal disseminar. Vale salientar, porém, que eles em suas 

colocações não deixaram transparecer, nem fizeram alusão até ai, a nenhuma 

disputa entre as emissoras, ou entre religiões. A afirmação dessa disputa só 

aparece quando, após exibidos ambos os telejornais, eles são inquiridos 

diretamente sobre isso.  

Quando perguntamos diretamente, de forma tendenciosa e estimuladora, 

se eles perceberam alguma disputa entre emissoras ou religiões, ai, a maioria, 

diz que “SIM”, embora houvesse, ainda, ao menos um que afirmou não ter 

percebido nada, como se pode ver no Quadro 15. 

 

QUADRO 15: Percepção de Disputa entre as Emissoras ou Religiões 
 

Percebeu 
Disputa  

DRE 

D
E
A 

D
R
1 

D
R
2 

D
R
3 

D
R
4 

D
R
5 

D
R
6 

D
R
7 

D
R
8 

D
R
9 

SIM x x x x x x  x x x 
NÃO       x    

        Fonte: Questionário de Percepção após Assistir dois Telejornais.  

 

Atentando-se, percebe-se de fato que, entre os dois telejornais em questão, 

há mais que uma disputa pela audiência, ambos os textos culturais evidenciam, 

também, a anunciada “troca de farpas” entre dois grupos de convicções 

religiosas distintas. Os dois utilizaram textos e imagens para apoiar suas, já 

marcadas, posturas de credo, embora os pesquisados só afirmassem diretamente 

isso após estimulação. É muito provável que sem uma pergunta tão direta, 

tendenciosa e estimulada, o resultado fosse diferente do que se encontrada n o 

Quadro 15.  

Afirmamos isso, pois, embora tenhamos apontado anteriormente que a  

maioria houvesse captado o foco das mensagens de cada telejornal e de fato 

captaram, eles naquele momento não deixaram pistas em suas respostas de que 
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tais mensagens eram de apoio ou de crítica às idéias do Papa. E, como se podem 

ver no Quadro 16, alguns pesquisados não captaram mesmo as posturas que 

ambos os telejornais adotaram em relação às idéias do Papa, quando inquiridos 

logo após a exibição de cada telejornal. 

 

QUADRO 16: Interpretação da Postura do Telejornal às Idéias do Papa 

 

 
 

 
TELEJORNAIS 

Interpretação 
da Postura do 

Telejornal 

DRE 

D
E
A 

D
R
1 

D
R
2 

D
R
3 

D
R
4 

D
R
5 

D
R
6 

D
R
7 

D
R
8 

D
R
9 

 
 

Jornal da Record 

Crítica x x  x x x   x x 

Apoio   x    x    
Neutro        x   

 
 

Jornal Nacional 

Crítica          x 
Apoio x x x x x x x x x  
Neutro           

            Fonte: Questionário sobre Tratamento da Notícia no Telejornal  

 

Observando o Quadro 16 vemos que a maioria, 7 (sete) deles , disse que o 

Jornal da Record fez críticas às idéias do Papa, e também a maioria, 9 (nove) deles 

, apontou que, ao contrário, o Jornal Nacional apoiou suas idéias. Estas respostas 

revelam que, de fato, a maioria dos pesquisados percebeu que cada telejornal 

tinha postura diferente sobre a mesma temática.  

Mas não deixamos de atentar para o fato de que 3 (três) deles entenderem 

o oposto. O pesquisado da DR2 disse sobre o Jornal da Record, “[...] achei mais 

apoio do que críticas, pois o pensamento do Papa amplia sua igreja sem 

incomodar as demais.” (PROFESSOR DR2, 2007), e o da DR6 disse, sobre o 

mesmo telejornal que percebeu “[...] apoio, uma vez que o Papa manifestou 

idéias à favor e para o bem de toda humanidade.” (SUPERVISOR DR6, 2007), e o 
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pesquisado da DR9 viu críticas às suas idéias no Jornal Nacional, sem, entretanto, 

justificar essa percepção. 

Ora, como atenta Kellner, “[...] os textos culturais precisam ser vistos num 

contexto, já que representam posições ideológicas.” (KELLNER, 2001, p. 136). 

Cancio, inclusive, citando uma pesquisa comparativa entre 10 telejornais diários 

realizada no Rio de Janeiro em 1982 por Maria Georgina Wolfer, aponta que uma 

das conclusões foi que “[...] os telejornais, além de expressarem seu 

compromisso com informações sobre o que aconteceu e com idéias dominantes 

no plano social, informam, também sua ideologia.” (CANCIO, 2005, p. 43). 

Portanto, não era de interesse do Jornal da Record produzir idéias que 

comungassem com o credo católico já que está atrelado a outro, da mesma forma 

que o Jornal Nacional não tem interesse em apoiar os ideais evangélicos.  

Mas chamou-nos mais a atenção ainda a resposta do pesquisado da DR7, 

que discordando de todos, disse sobre o Jornal da Record, “[...] ele foi neutro, 

simplesmente noticiou.” (PROFESSOR DR7, 2007), porém, apoiando-se em 

Squirra, salientamos que, “A noticia não é um acontecimento, ainda que 

assombroso, mas a narração desse acontecimento.” (SQUIRRA, 2004, p. 47), idéia 

com a qual concorda também Arbex Junior (2000).  

Não há, portanto, neutralidade nenhuma já que isso implica escolha tanto 

do acontecimento quanto da melhor forma de narrá-lo transformando-o em 

notícia. Destacamos sobre isso a resposta do pesquisado da DR1 que, mostrando 

lucidez, disse: “Percebi que por trás da suposta neutralidade, há muito apoio, pois 

as reportagens só confirmam o discurso do Papa.” (PROFESSOR DR1, 2007, 

Grifo nosso), no Jornal Nacional. Esta resposta, sim, revelou, mesmo sem se 

aprofundar, o “véu” que camufla as intenções por detrás das ações. 

Comungamos com José Saramago, ao menos nesse ponto, que com lucidez sobre 

essa questão, afirma: 

 

Digo-lhe eu que não há neutralidade. Quantos acontecimentos 
importantes para o mundo se dão diariamente no mundo? 
Provavelmente milhares! Quantos deles são selecionados, quantos 
passam pelo crivo que os transforma em notícias? Quem os 
escreveu? Segundo que critérios? Para que fins? Que forma tem 
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essa espécie de filtro ao contrário, que intoxica porque não diz a 
verdade toda? E notícias falsas, quantas circulam no mundo? 
Quem as inventa? Com que objetivos? Quem produz a mentira e a 
transforma em alimento de primeira necessidade? A informação 
não é objetiva, e quanto à neutralidade, é tão neutra quanto a 
Suíça. (SARAMAGO, 2003. p. 6). 

 

 

Podemos dizer que a notícia não se dá naturalmente, mas sim, é 

produzida e nesse processo ela pode ser distorcida e até mesmo inventada. 

Sendo assim, então de fato, não há na notícia neutralidade e nem mesmo 

compromisso com a verdade. Assim afirma Duarte,  

 
[...] como compreender o que a própria televisão classifica como 
produtos informativos, como tele-realidade, como tele-verdade? 
As realidades televisuais são todas fruto de uma construção 
discursiva fragmentada, parcial, instituída a partir de diferentes 
fontes e referências e da proposição de diferentes regimes de 
crença.” (DUARTE, 2006, p. 25). 

 

A televisão, que produz notícia em massa e para a massa, discursa como 

se seu produto fosse a verdade e, para se auto afirmar como tal, utiliza de vários 

artifícios técnicos apoiando-se sempre na imagem, já que, “O regime de crença 

que propõe é de visibilização plena, como equivalência da verdade.” (DUARTE, 

2006, p. 27). Para Sartori “Verdades, meias verdades e mentiras” se misturam, 

compõem a notícia e,  

 
[...] dão ao espectador a sensação que aquilo que se vê é 
verdadeiro, e que os eventos são vistos por ele tais como 
acontecem. [...] a „força de veracidade‟ contida na imagem torna a 
sua mentira mais eficaz e por isso mesmo mais perigosa. 
(SARTORI, 2001, p. 84-85).  

 
 

Mas ao interpretarmos o Quadro 17 vimos que nossos pesquisados não 

pensam assim, ao contrário, a maioria absoluta acredita que ambos os telejornais 

estiveram, em suas coberturas das atividades do Papa no Brasil, comprometidos 

com a verdade. 
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QUADRO 17: Percepção de Compromisso do Telejornal com a Verdade 
 

 
 

 
TELEJORNAIS 

Compromisso 
com a 

Verdade 

DRE 

D
E
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D
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D
R
2 

D
R
3 

D
R
4 

D
R
5 

D
R
6 

D
R
7 

D
R
8 

D
R
9 

 

Jornal da Record 
SIM x  x x x x x x  x 

NÃO  x       x  
 

Jornal Nacional 
SIM x  x x x x x x  x 

NÃO  x       x  
            Fonte: Questionário de Tratamento da Notícia no Telejornal.  

 

Com exceção dos pesquisados da DR1 e DR8, todos os outros consideram 

que ambos os telejornais estiveram comprometidos com a verdade em suas 

notícias. Ora, mas se anteriormente eles foram capazes de captar posturas 

distintas em relação às mensagens e as idéias que ambos os telejornais 

disseminaram, como podem, então, afirmar agora que ambos os telejornais estão 

comprometidos com a verdade? Há ai certa contradição, pois se há alguma 

verdade, é certamente a verdade de cada um dos telejornais, que se esforça para 

dar credibilidade a notícias e não a fatos. A posição desses pesquisados pode nos 

revelar o despreparo da maioria em compreender o viés ideológico dos textos 

culturais televisivos, bem como o compromisso que cada emissora tem com a 

credibilização de sua notícia. 

Ao analisarmos o Quadro 18, veremos que isso em certa medida se 

confirma, pois, apenas 3 (três) pesquisados, os da DR1, DR7 e DR9 afirmaram ter 

percebido informação tratada de forma tendenciosa em ambos os telejornais. 

Sobre o Jornal da Record o da DR1 disse que a tendência estava no fato de que “A 

emissora parece não concordar que as escolas públicas brasileiras adotem no seu 

currículo o ensino religioso.” (PROFESSOR DR1, 2007), já para o da DR7 essa 

tendência apareceu quando o telejornal “[...] mostrou que o ensino religioso é 

facultativo nas escolas públicas, as privadas tentam colocar como obrigatória.” 
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(PROFESSOR DR9, 2007) e para o da DR9, por sua vez, percebeu que esse 

telejornal “[...] bateu muito na perda de fiéis da igreja católica.” (PROFESSOR 

DR9, 2007). 

 

QUADRO 18: Percepção de Informações Tratadas de Forma Tendenciosa 
 

 
 

TELEJORNAIS Informação 
Tratada de 

Forma 
Tendenciosa 
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D
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D
R
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D
R
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D
R
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D
R
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D
R
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D
R
8 

D
R
9 

 

Jornal da Record 
SIM  x   x x  x  x 

NÃO x  x x   x  x  
 

Jornal Nacional 
SIM x x      x x x 

NÃO   x x x x x    
            Fonte: Questionário sobre Tratamento da Notícia no Telejornal.  

 

Quanto ao Jornal Nacional, o da DR1 viu tendência, pois, segundo ele 

“Enquanto pesquisas mostram que o catolicismo tem perdido fiéis, o telejornal 

colocou que o número de fiéis tem crescido” (PROFESSOR DR1, 2007),  os da 

DR7 e DR9, não registraram como perceberam essa tendência, apenas afirmaram 

que perceberam. 

A nosso ver, a matéria do Jornal da Record não adotou uma posição 

contrária ao ensino religioso nas escolas públicas e nem tratou tal ensino como 

facultativo nessas escolas e obrigatório em escolas privadas, como afirmaram os 

pesquisados da DR1 e DR7 respectivamente, interpretamos que ela foi agregada 

no “vácuo” das que tratou da visita do Papa e tentou criar um possível debate 

sobre o ensino religioso, criticando o predomínio dos ideais católicos nas aulas 

de religião das escolas brasileira em detrimento do ensino de outros credos 

religiosos. A nosso ver, também, poderíamos pôr em questão, por exemplo, a 

quais pesquisas está se referindo o pesquisado da DR1, quando analisou o Jornal 

Nacional.  
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Mesmo assim, discordando de algumas interpretações não podemos 

deixar de considerar que esses pesquisados, em alguma medida, revelam, com 

suas respostas, “entrelinhas” destes textos culturais que apontam como disse 

Carraher, “[...] distorções de discurso.” (CARRAHER, 2003, p. 20), que, de forma 

frágil, dão indícios de leitura crítica. 

Já os pesquisados da DEA, DR4, DR5 e DR8 afirmaram ter percebido 

tendenciosidade, em apenas um dos telejornais e no outro afirmaram não ter 

percebido nada disso. O da DEA, sendo pouco explícito, disse que percebeu que 

o Jornal Nacional quando tratou “Sobre as questões que envolvem a família e a 

política.” (PROFESSOR DEA, 2007) foi tendencioso, o da DR8, de forma mais 

clara, viu tendência nesse telejornal, na “[...] questão do aborto, visto que só teve 

uma pessoa falando a esse respeito (sendo essa pessoa favorável a opinião do 

papa).” (PROFESSOR DR8, 2007). Já o da DR4 disse que o Jornal da Record “[...] 

ressaltou muito o ecumenismo” (SUPERVISOR DR4, 2007) e o pesquisado da 

DR5 disse que percebeu a ausência na escalada do Jornal da Record de alguma 

nota sobre a canonização do frei Galvão, e afirmou: “[...] no início da chamada 99 

esperava-se que falasse sobre esse assunto, mas desviaram para temas sociais 

como aborto, casamento e religião” (PROFESSOR DR5, 2007).  

Ao analisarmos as respostas destes pesquisados entendemos que, existe 

também, indícios de leitura crítica. Consideramos isto, pois tais respostas 

apontam omissão de informação, ausência de posições contrárias e repetição 

excessiva e, como já foi manifestado antes neste trabalho, entendemos a notícia 

como um relato contextualizado e ideologicamente comprometido, composto 

também, pelas tendências que interessam a quem os produz disseminar. Daí  

que, nesse processo de produção, pode-se utilizar tanto de sub-informação e 

desinformação100, quanto de uma repetição exagerada da informação no contexto 

da notícia que, em todos os casos geralmente, demarcam as idéias que o 

telejornal quer disseminar, e que uma leitura que se quer crítica deve em alguma 

medida apontar, como fizeram aqueles pesquisados.  

                                                
99 Escalada. 
100 Ambos os conceitos extraídos de Sartori (2001), significam respectivamente “uma redução 
exagerada da informação” e “uma distorção da informação”. 
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Porém, essa nossa afirmação deve merecer ponderação, pois como 

afirmamos anteriormente, na contramão, estes mesmos pesquisados entenderam 

que apenas um dos telejornais foi tendencioso, enquanto que o outro não.  

O pesquisado da DEA disse que o Jornal da Record não foi tendencioso 

“Porque entrevistou diversos ramos ligados a religião e expôs suas opiniões com 

relação ao trato da religião no país.” (PROFESSOR DEA, 2007), entendemos que 

a diversidade apontada aqui não existiu na matéria, apenas varias falas que 

conduziam para uma mesma mensagem. O da DR8 disse que este telejornal não 

foi tendencioso, porque “Deixou transparecer sua preferência religiosa” 

(PROFESSOR DR8, 2007), podemos argumentar que isso já é ser tendencioso.  

Por sua vez, sem perceber, também, a contradição, o da DR4 disse que não 

achou o Jornal Nacional tendencioso “[...] porque mostrou o que aconteceu de 

positivo, não há necessidade de mostrar o lado negativo, pois o povo já é 

bastante sofrido.” (SUPERVISOR DR4, 2007), a partir do raciocínio que estamos 

desenvolvendo nesse trabalho tal colocação já revelaria uma tendência do 

telejornal por omissão de informação. O da DR5 disse que Jornal Nacional não foi 

tendencioso “Porque a idéia principal era a canonização do frei Galvão e foi 

falado no telejornal inteiro.” (PROFESSOR DR5, 2007), parece-nos que essa era a 

idéia principal apenas do ponto de vista desse pesquisado, já que o outro 

telejornal foi considerado por ele tendencioso justamente por omitir tal 

informação na escalada, frustrando-o. 

Queremos reforçar que ambos os telejornais utilizaram seus textos e suas 

imagens para apoiar ou criticar credos religiosos e, em se tratando de temáticas 

tão passíveis de polêmica entre duas emissoras de credos distintos – como foi a 

visita do Papa e a canonização de um santo – as tendências não deveriam passar 

despercebidas por um leitor crítico, principalmente quando este é um 

profissional da educação e portanto um mediador escolar, e que possui 

certificado de capacitação para realizar tal tarefa.  

Acreditamos que estes 4 (quatro) profissionais da educação mesmo tendo 

percebido tendências em um telejornal, não foram capazes de percebê-las no 
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outro, não que tais não houvesse, mas por uma fragilidade nessa habilidade de 

leitura crítica. 

Para chegarmos a esse raciocínio analisamos, também, e descartamos a 

possibilidade de que a preferência pessoal por um dos telejornais pudesse 

comprometer esta percepção e principalmente sua denúncia, já que está claro 

para nós que cada emissora através de sua programação procura manter o 

público fiel através de seu padrão de produção e que ele, segundo Squirra “[...] é 

o responsável por essa relação constante e intensa do público com a televisão [...] 

o padrão acostuma o telespectador [...].” (SQUIRRA, 2004, p. 24).  

Havia, então, a possibilidade de alguns desses 4 (quatro) pesquisados que 

só perceberam tendência em um dos telejornais estarem acostumados com o 

padrão de um deles, e esse costume poderia tê-lo levado a não perceber ou 

denunciar tendência. Não podemos descartar que a relação que esse grupo de 

ex-cursistas, como vimos no capítulo anterior, mantém com o telejornal é forte, 

sendo este o gênero apontado como o que mais gosta e que mais assiste. 

Porém, como se pode ver no Quadro 19 que aponta qual telejornal o 

pesquisado se sentiu mais bem informado e que mostra, no quadro geral, um 

equilíbrio nas respostas, dos 4 (quatro) pesquisados em questão, quando têm 

seus dados cruzados com os do Quadro 18, apenas, 2 (dois) podem ser suspeitos 

de não apontar tendência por costume e/ou admiração ao telejornal.  

 

       QUADRO 19: Telejornal que se Sentiu Mais Bem Informado 
 

TELEJORNAIS 
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R
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D
R
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R
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D
R
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D
R
8 

D
R
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Jornal da Record  x  x x   x x  
Jornal Nacional x  x   x x   x 

           Fonte: Questionário de Percepção após Assistir dois Telejornais  
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Consideramos que, apenas, o pesquisado da DR5 por não ver tendência no 

Jornal da Nacional e sentir-se mais bem informado por ele e o da DR8 que não viu 

tendência no Jornal da Record e se sentiu mais bem informado por ele, poderiam 

ser suspeitos de negligenciar a informação que queríamos. O da DEA percebeu 

tendência no Jornal Nacional, mas mesmo assim sentiu-se mais bem informado 

por ele, enquanto que o da DR4 percebeu tendência no Jornal da Record e foi por 

ele, também, que se sentiu mais bem informado. Estes, mesmo que tenham se 

sentido mais bem informados por estes telejornais, não se isentaram de apontar 

neles tendências.  

O conjunto de análises que tem sido feito sobre esta questão até agora nos 

leva a considerar a hipótese, já anunciada, de fragilidade na forma de ler o 

telejornal. Principalmente, porque, consultando ainda o Quadro 18, veremos que 

houve 3 (três) pesquisados, os da DR2, DR3 e DR6, que afirmaram não ter 

percebido tendência em nenhum dos telejornais, o que revela para nós uma 

visão mais frágil ainda. 

 
   QUADRO 20: Postura Após Leitura da Matéria da Folha Online 
 

Mudança nas 
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R
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R
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SIM x x x x  x x x x x 
NÃO     x      

         Fonte: Questionário de Percepção dos Telejornais após análise Jornalística  

 

Com exceção do ex-cursista da DR4 que afirmou “Não, eu já tinha 

observado a guerra santa.” (SUPERVISOR DR4, 2007), todos afirmaram que suas 

análises modificaram após a leitura do texto da folha on line como se pode ver no 

Quadro 20. O ex-cursista da DR1 disse surpreso, “Agora percebo que a disputa 

entre as duas emissoras vai além dos índices de audiência, e que a sua finalidade 

deixou de ser a transmissão de informações, de cultura e passou a ser busca de 
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poder.” (PROFESSOR DR1, 2007). O da DR5 afirmando que mudou sua forma de 

analisar aponta “Eu pude entender a maneira como o telejornal de uma emissora 

evangélica transmitiu o acontecimento católico, sem se aprofundar. Enquanto a 

outra divulgou mais.” (PROFESSOR DR5, 2007). Queremos destacar aqui a 

expressão no rosto de muitos deles, expressão de quem estava descobrindo algo 

novo ao lerem a matéria, teve um deles que pensou em voz alta “[...] eles são 

danados né... fazem as coisas tão bem feito que a gente nem percebe [...].” 

(PROFESSOR DEA, 2007), e escreveu mostrando que a mudança de postura foi 

imediata “[...] esse é um recurso interessante para levar para as aulas” 

(PROFESSOR DEA, 2007).  

Entendemos que foi necessário um texto impresso, abalizado por um 

jornalista que em sua matéria não punha em dúvida mas afirmava uma “guerra 

santa” para que eles pudessem “ver com outros olhos” aquilo que praticamente 

vêem todos os dias tamanho o senso comum de suas análises onde deveria haver 

posturas críticas.  

A maioria dos pesquisados afirmou que esses telejornais serviriam para 

entrar na sala de aula mas apenas para discutir a religião e boa parte desses 

apontou que seria ótimo para passar a fé cristã para os alunos, como disse o ex-

cursista da DR6 “[...] enfocar a religiosidade nas escolas e as idéias do papa para 

a sociedade.” (SUPERVISOR DR6, 2007), ou como disse o da DR9 que utilizaria 

na sala “[...] para que eles101 sintam o poder da fé. Para que vá em busca de 

Deus.” (PROFESSOR DR9, 2007). Ninguém fez referência ao potencial desses 

telejornais de serem exemplo de tendenciosidade, manipulação e distorção das 

informações e que essa perspectiva poderia ser trabalhada de alguma forma nas 

aulas.  

É flagrante nesse grupo a idéia de que, pelos audiovisuais, os conteúdos já 

estão dados, eles pouco servem para problematizar e menos ainda para serem os 

próprios conteúdos como afirmamos no capítulo passado. 

 Tal quadro de “ingenuidade” e “fragilidade” tem a ver, em nossa opinião, 

reafirmamos, com despreparo, pois consideramos que este quadro não deveria 

                                                
101 Os alunos. 
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ser tão evidente, já que a capacitação para leitura crítica das mensagens da 

televisão esta na proposta do curso TV na Escola e os Desafios de Hoje e, no 

módulo III, apoiando-se no trabalho do professor e pesquisador espanhol José 

Manuel Pérez-Tornero102, propõe explicitamente 6 (seis) atividades que 

considera importante a essa tarefa crítica: “Descobrir a finalidade do programa; 

Reconhecer níveis temáticos e narrativos; Perceber o nível formal; Descobrir a 

intertextualidade; Propor alternativas e, Brincar com o sentido do programa.” 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, 2001a, p. 13).  

Todas as atividades e, principalmente, as 4 (quatro) primeiras propostas 

buscaram atentar aos cursistas sobre a intencionalidade (implícita ou explícita) 

do emissor da notícia, sobre as estruturas que compõem as mensagens e, 

também, sobre aspectos modificadores de sentido de trama e mensagem 

televisual, com a clareza que a informação é geralmente adaptada aos objetivos 

da organização noticiosa. Porém esta pesquisa revela o despreparo dos ex-

cursistas quanto à percepção destes aspectos. 

Parece não ter sido devidamente captada por estes pesquisados através do 

curso, não só estes pontos que buscam chamar a atenção para questões relativas 

às estratégias de produção das mensagens televisuais, mas também, a concepção 

do que representa um telejornal. Quando inquiridos se “o telejornal é „uma 

janela aberta para o mundo?‟”, emerge um posicionamento que reforça a nossa 

percepção de despreparo desses profissionais à tarefa da leitura crítica do 

audiovisual.  

Tal questionamento está explícito ipsis literis na página 39 do módulo II do 

curso, e baseando-se nos trabalhos de Arlindo Machado103 e Joan Ferrés104 o texto 

afirma que: 

 

Telejornais resultam de mediação. Seu produto é mediado por 
jornalistas (produtores, editores, repórteres), repórteres 
cinematográficos, personagens (porta-vozes, testemunhas oculares 
e outros sujeitos competentes para construir uma versão do 

                                                
102 A referencia da obra é: TORNERO, J. M. P. El desafio educativo de la televisión: para comprender 
y usar el medio. Barcelona: Paidós, 1994. 
103 MACHADO, A. A televisão levada a sério. São Paulo: Senac, 2000. 
104 FERRÉS, J. Televisão e Educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
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acontecimento). [...] noticiários não são janelas abertas para a 
realidade. A subjetividade impõe-se à objetividade: „As 
verdadeiras informações transmitidas pelos programas são a visão 
que seus autores têm da realidade. (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA, 2000a, p. 38-39). 

 

Porém, na direção contrária aos ensinamentos do curso, todos os 

pesquisados consideram, equivocadamente, que „SIM‟, o telejornal é “uma janela 

aberta para o mundo”, conforme demonstra o Quadro 21. 

 

QUADRO 21: Percepção do Telejornal como “Janela Aberta para o Mundo”  
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SIM x x x x x x x x x x 
NÃO           

           Fonte: Questionário de Percepção após Assistir dois Telejornais  

 

Mesmo que lá também esteja posto, baseando-se no trabalho de Mauro 

Wolf105, que “Reforçada por termos como documento ou documentário, a 

esperada objetividade não existe. Os programas são documentos unicamente da 

visão que seus autores possuem da realidade.” (SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 

A DISTÂNCIA, 2000a, p. 39), e apresente alguns elementos da transformação de 

fatos em notícias, pouco disso adiantou para esses ex-cursistas nesse exercício de 

análise destes telejornais. 

 A “ingenuidade” é flagrante ao analisarmos as justificativas que deram 

para dizer “SIM” àquela pergunta. O pesquisado da DR4 declarou sobre o 

telejornal que, “Através dele temos oportunidade de ter conhecimento dos 

principais fatos que estão ocorrendo no mundo.” (SUPERVISOR DR4, 2007), ora, 

telejornais não transmitem fatos, mas sim notícias, que, como vimos, são relatos. 

                                                
105 WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. 2 ed. Lisboa: Editorial Presença, 1992. 
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O da DR6 garante, o telejornal “manifesta a informação sem nenhuma restrição” 

(SUPERVISOR DR6, 2007), para nós este parece desconsiderar todas as 

observações sobre a produção da notícia contidas nos manuais do curso e para 

as quais deveria ser preparado para compreender e disseminar. O da DR7, por 

sua vez, afirma que, “[...] você tem informação do mundo inteiro” (PROFESSOR 

DR7, 2007), nesse caso, cabe lembrar que o mundo é bem mais vasto que aquele 

do noticiário e, como aponta Cancio citando Hall, “[...] num dado momento 

bilhões de acontecimentos simultâneos ocorrem em todo o mundo. Todas estas 

ocorrências são potencialmente notícia.” (HALL et al. Apud CANCIO, 2005, p. 

62). Já o da DR9 alega que pelo telejornal, “[...] a gente viaja sem sair de casa, e 

fica sabendo o que se passa no mundo” (PROFESSOR DR9, 2007), nesse caso 

entendemos que toda “viagem” possível dá-se sem que o “viajante” possa nada 

escolher, começando pelos destinos e itinerários nesse tal “mundo” produzido 

por sucessivas edições.  

Uma resposta, entretanto, a do pesquisado da DR1, embora também 

tivesse respondido “sim” à pergunta, chamou-nos a atenção pelo seu potencial 

crítico ao afirmar que o telejornal, “embora tendencioso, oferece uma gama de 

informações, as quais devem ser filtradas pela pessoa que assiste”. Esta resposta 

diferencia-se das outras, pois aponta o caráter de comprometimento – tendências 

– das notícias com seus produtores, e atenta para a necessidade de  um “filtro” 

para detectar “uma gama de informações” que estão embutidas na notícia. Tal 

resposta revela, em alguma medida, capacidade de pôr em suspenso e sob 

análise os conteúdos televisuais, não os aceitando com certa dose de 

“ingenuidade” como, para nós, fizeram os outros pesquisados em suas 

respostas.  

Acrescentamos, porém, que, para se fazer críticas à televisão é preciso 

como temos visto ao longo deste trabalho, estar preparado para isso, e esta 

condição não está dada a priori. Daí que, a metáfora do “filtramento” utilizada 

pelo pesquisado precisa considerar que todo “filtro” possui “elementos 

filtrantes” construídos para esse fim e, embora duvidemos de sua eficiência, o 
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curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, propô-se a construí-los, porém tenha sido 

desdenhado nessa resposta. 

Mas não é à toa que o curso TV na Escola e os Desafios de Hoje foi 

desdenhado, ao olhar para trás conseguimos ver poucas razões para que ele seja 

lembrado como um exemplo efetivo de capacitação à leitura crítica da televisão.  
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PENÚLTIMA VERSÃO DOS FATOS 

 
 
 

Conhecer é tarefa de sujeitos, não de objetos. E 
é como sujeito e somente enquanto sujeito, que 
o homem pode realmente conhecer. 

Paulo Freire 

 

 

 

Ler Televisão: Limites do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe, 

é um estudo que não responde a todas as indagações que fez, bem como as 

respostas aqui apresentadas não se propõem definitivas, mas apresentam-se 

como as que foram possíveis de serem obtidas diante da diversidade dos 

significados e das representações encontradas, bem como da complexidade de 

entendimento, compreensão, análise e organização exigidas.  

Esta limitação do pesquisador na apreensão do real, por conta da sua 

dinamicidade, tornando-o escorregadio, deixa claro que toda pesquisa nada 

mais é que um fragmento do conhecimento humano. Portanto, nessa perspectiva 

mais do que apresentar respostas conclusivas, este estudo expõe inquietações e 

interrogações sobre o seu objeto. 

Os dados postos à mira de nossas análises ajudaram a desvelar partes do 

nosso objeto, fornecendo visibilidade à medida que ajustávamos o foco e 

aproximávamos, em zoom, dos detalhes na busca das interconexões e sentidos 

com o todo. 

Nesse nosso exercício do olhar, percebemos como foi difícil a experiência 

do curso de extensão a distância TV na Escola e os Desafios de Hoje em Sergipe, 

tanto pela complexidade de sua aplicação, conduzido por guias pouco 

preparados através do desconhecido terreno da EaD, quanto pelos frágeis 

resultados quantitativos e, principalmente, qualitativos que conseguiu ao longo 

de quatro edições sucessivas. 

Dada a importância que tem a EaD nos dias de hoje, compreendemos 

neste trabalho que a condução atribuída ao curso, denotou falta de preparo da 
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equipe que o produziu lá nas esferas decisórias, desconsiderando os diversos 

Brasis, seus recantos e idiossincrasias.  

De forma análoga, a equipe que o aplicou, também pouco preparada para 

lidar com um curso dessa natureza, teve que aprender no processo e pelo que 

apuramos perdeu várias oportunidades de adaptá-lo e torná-lo mais aplicável à 

realidade sergipana. Foi assim, por exemplo, nas duas primeiras edições quando 

a evasão de cursistas ficou próxima aos 90% (noventa) e não se aproveitou o 

número reduzidíssimo dos que permaneceram e, de forma intencional se tentou 

tornar a relação injusta, desproporcional, e anti-educativa proposta pelos 

organizadores do curso de 100 (cem) cursistas por tutor, numa relação mais 

justa, proporcional e educativa, capaz de surtir efeitos satisfatórios em EaD.  

Sugerimos que as equipes responsáveis pela aplicação desses cursos 

tenham autonomia assegurada e incentivada pelas equipes produtoras para 

assim conseguirem promover ajustes a partir das realidades de vida e de 

trabalho dos grupos a que se destinam tais cursos a distância, caso contrário 

entendemos que a amplitude do alcance e o potencial de transformação social 

que tais cursos são capazes de causar ficam comprometidos pela falta de foco do 

olhar distanciado e pouco seletivo de quem os produz ao longe.  

Entendemos, também, que a sugestão anterior se estende aos tutores, pois 

são eles que de alguma forma mais se aproximam dos cursistas. Tutores 

despreparados como os que atuaram, principalmente, na primeira edição desse 

curso pouco contribuem para o aprendizado em EaD.  O perfil do tutor para 

atuar em EaD deve, a nosso ver, contemplar a compreensão das características 

dessa modalidade de ensino, além de estar engajado aos propósitos do curso ao 

qual está atrelado, ao tempo em que condenamos o excesso de cursistas por 

tutor e principalmente, que ele seja coagido a manter os cursistas sob o risco de 

ser desvinculado das atividades tutorais, como aconteceu nessas edições 

sergipanas. 

Toda essa nossa reflexão sobre autonomia, engajamento e maturidade 

tanto das equipes que aplicam quanto dos tutores, alimenta-se da idéia que a 

EaD tem como uma das características fundamentais a flexibilidade que a 
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propicia ser usada em contextos específicos em busca de êxito, mas que para tal 

são essenciais liberdade, maturidade e, sine qua non a motivação, esta, inclusive, 

fundamental tanto para produzi-la quanto para produzir-se por ela. 

Entendemos também, que a ênfase que os produtores do curso deram 

através dele ao programa TV Escola, não produziu o efeito por eles esperado e, a 

nosso ver, por dois ângulos que podem ser vistos diferentes mas se intersectam, 

até impediu ganhos mais significativos.  

Por um ângulo, entendemos a partir desta pesquisa, que o TV na Escola e 

os Desafios de Hoje como encarregado de tentar reavivar e salvar o programa TV 

Escola, foi pouco eficiente para tal. A maioria dos pesquisados, infelizmente, usa 

pouco o vídeo na sala de aula, mas mesmo assim mensalmente ou 

esporadicamente usa, porém não usa os vídeos do programa, aliás os 

desconhecem e pouquíssimos são os ex-cursistas que conseguem ao menos citar 

o nome de algum deles.  

Detectamos inclusive que esse dito canal da educação ficou atrás de um 

canal da televisão aberta, a TV Cultura na escolha dos ex-cursistas como uma 

televisão de referência para educação. Entendemos que ao escolherem a TV 

Cultura os ex-cursistas apontam um caminho que foi negligenciado pelos 

produtores do curso ao secundarizarem na construção do currículo as produções 

audiovisuais das televisões abertas e priorizarem os vídeos da TV Escola.  

Há ai um nó, pois por um lado nem se prioriza a programação da 

televisão real, a que exibe os “vídeos fundamentais” que participam do cotidiano 

dos professores e alunos e, por outro, em contra-senso não se põe acessível o 

dito canal da educação por conta, principalmente, da precária situação dos 

também ditos kits tecnológicos nas escolas. Inclusive a forma de organização do 

curso consagra a teoria de que a aprendizagem é individual e que o perfil do 

aluno é indiferente em relação a possíveis resultados que dependem de 

qualidade técnica dos materiais e da organização dada a sua distribuição.  

Pelo outro ângulo entendemos que essa ênfase do curso ao programa TV 

Escola em detrimento do caminho que percebemos que os ex-cursistas apontam, 

comprometeu o exercício da leitura crítica da televisão. Consideramos que se 
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tentou aos moldes de uma “educação bancária.” (FREIRE, 1987) fazer com que os 

cursistas produzissem leituras de textos preparados fora de seus contextos de 

telespectadores, apesar de serem todos, como apuramos, telespectadores diários.  

O curso tratou de forma secundária na estrutura do seu currículo as 

diversas produções audiovisuais que penetravam o cotidiano desses professores. 

A equipe que o produziu perdeu ai, a nosso ver, uma grande oportunidade de 

enriquecer de conteúdos “vivos” o currículo do curso e favorecer uma visão 

mais ampliada das possibilidades de leitura crítica da televisão. Consideramos 

isso um dos motivos pelos quais quase a metade desses professores declararam 

não se sentirem capazes de fazer uma boa seleção da programação da televisão. 

Os resultados obtidos nesta pesquisa demonstram, sob nosso olhar, que de 

uma forma geral os ex-cursistas deixam a desejar quanto à qualidade das 

leituras da televisão que são capazes de realizar. A maioria demonstrou um 

olhar passivo que não identifica a manipulação e que pouco se aprofunda, 

mantendo-se geralmente na superficialidade, no senso comum.  

Encontramos nessa pesquisa, apenas, profissionais da educação 

consumidores de produtos culturais e que pouco ou quase nada se diferenciam 

de telespectadores que não foram capacitados à leitura crítica da televisão. O 

professor produtor de vídeos não foi aqui encontrado. A maioria, inclusive, 

revelou que não sabe produzir vídeos.  

Está claro para nós com essa constatação, que o nível de leitura do 

audiovisual só pode ser limitado. É como se se quisesse fazer aprender a ler  sem 

desconsiderando o papel da escrita nesse ato. Ler criticamente a televisão vai 

além de uma leitura incidental, e saber produzir o audiovisual pode não ser 

determinante para a produção da leitura crítica, entretanto é a única condição de 

se fazer ver, ouvir e ler a partir desse tipo de linguagem, estabelecendo uma 

relação dialógica em ruptura a monologia do sistema. Mas para produzir o 

audiovisual é fundamental manusear a câmara de vídeo, conhecer sua 

sistemática de funcionamento, poder aplicar as técnicas de captação de imagens, 

conhecer as técnicas de edição de imagens, textos, áudios e tudo mais que se 
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relacione à produção audiovisual e isso, no curso, se encontra numa dimensão 

puramente teórica na acepção negativa do termo.  

A equipe que produziu o TV na Escola e os Desafios de Hoje, mais uma vez 

em contra-senso, não pensou a necessidade de uma câmara de vídeo no dito kit 

tecnológico, perdendo o foco na leitura crítica, negligenciando o fato de que para 

que haja comunicação é preciso que haja uma dialogicidade e, para tanto, a 

escrita legitima o processo de comunicação e fortalece a leitura e ambas precisam 

estar presentes no processo. A equipe nitidamente optou por manter o foco nos 

vídeos do programa TV Escola, superficializando para isso os “vídeos 

fundamentais” e a produção audiovisual no currículo do curso.   

Nessa pesquisa não encontramos nenhum ex-cursista que tenha 

produzido um vídeo a partir dos ensinamentos obtidos nesse curso de 

capacitação. Pelo que percebemos, este curso esteve baseado no texto impresso 

enquanto que o audiovisual esteve quase ausente. Como se pode aprender a ler 

o audiovisual sem o audiovisual? 

Prescrições, apenas, de como se devem interpretar os conteúdos 

audiovisuais, não produzem conhecimento crítico sobre eles. Para reconhecer a 

manipulação é preciso também manipular.  

Mas como vimos os ex-cursistas que participaram desta pesquisa, ao 

realizarem leitura sobre um gênero que confessam mais gostar e com mais 

freqüência assistir mostram-se despreparados. Muitos vêem as notícias dos 

telejornais como fatos, atribuem-lhes estatuto de verdade, onde textos, sons e 

imagens, são referenciais de realidade. Todos consideraram que o telejornal é  

“uma janela aberta para o mundo”, enquanto que os ensinamentos do próprio curso 

justificavam o contrário. Raciocinamos daí que, ou os cursistas que participaram 

desse curso com autonomia e argumentação clara justificaram o porquê 

discordam de tais ensinamentos e nos mostram isso, ou de fato esse conteúdo – e 

acreditamos que muitos outros – não foram devidamente assimilados por eles.  

Acreditamos, certos de não termos perdido o foco, que o segundo 

raciocínio foi o que se concretizou, pois como analisamos, as justificativas dadas 

pela maioria dos ex-cursistas foram frágeis e até mesmo, em boa parte, 
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“ingênuas”, e esta constatação independeu da edição que o ex-cursista 

participou pois nem mesmo os que participaram das edições quantitativamente 

mais bem sucedidas demonstraram poder fazer uma leitura crítica da televisão. 

Aliás, entendemos com esta pesquisa que o tipo de leitura da televisão que todos 

esses ex-cursistas são capazes de realizar é muito semelhante e não satisfaz as 

exigências de uma leitura crítica que se faz essencial hoje quando temos as 

relações entre capital, cultura e os media alinhavando o que se denominou 

globalização.  

Como mediadores escolares, tais profissionais precisam, em nosso 

entendimento, estar mais bem preparados para ler o audiovisual e através de 

atividades pedagógico-didáticas contribuir para que os alunos possam 

desmontar as estruturas de construção dos textos culturais audiovisuais em seus 

cotidianos, resignificando-as. 

Curiosamente também foi, “uma janela aberta para o mundo” o slogan que os 

idealizadores do programa TV Escola utilizaram para propagandeá-lo pelo Brasil 

como vimos lá no capítulo I deste trabalho. O curso TV na Escola e os Desafios de 

Hoje, vinculado àquele programa, entretanto, ao tentar capacitar os seus 

cursistas a não considerar essa expressão como verdade na análise de telejornais, 

esteve, sem nem se dar conta, desdizendo o que o programa enfatizou como 

verdade e com isso contribuindo para pormos em dúvida tanto a legitimidade 

do programa quanto a do curso e, também a dos passos dessa verticalizada 

política de tecnologização da educação brasileira.  

Por tudo isso entendemos que o curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, 

não conseguiu, em Sergipe, capacitar os profissionais da educação a realizarem 

uma leitura crítica do audiovisual, e como hipotetizamos, deu prioridade a fazer 

uma reapresentação do programa TV Escola.  Não encontramos sujeitos críticos, 

mas homens e mulheres objetificados no processo, sem conhecimentos 

suficientes para produzir a crítica necessária à leitura do audiovisual que se 

exige hoje. 

Deixamos claro que por mais que tenhamos tentado nos distanciar, temos 

um olhar culturalmente inserido, dai que outros caminhos de leitura podem ser 
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realizados, assim como outros ângulos, pois o olhar, por ser mutante, pode a 

cada movimento desvendar diferentes faces do mesmo objeto. Este foi o nosso.  
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