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Paulo Markun

Educação para um país
mais justo e eficiente
Uma fundação chamada Padre Anchieta,
cuja missão é formar cidadãos críticos para
a cidadania, não pode deixar a educação
como algo secundário. Felizmente, o tema
faz parte do DNA da Fundação Padre
Anchieta e da TV Cultura.

Núcleo Cultura Educação

Tecnologias e profissionais
para promover projetos
educacionais
Para nós, do Núcleo Cultura Educação da
Fundação Padre Anchieta, a cultura é o centro da
educação. Muitas vezes, imagina‑se que a educação
é a base de tudo. Ao contrário, a cultura é a base
para a construção de qualquer política ou projeto
voltado à educação.

Gabriel Priolli
Um novo receptor pede
uma nova educação
Vivemos uma espécie de aceleração da História,
basicamente por força do desenvolvimento das
telecomunicações e das tecnologias de
informação. Processos que levavam muito
tempo para maturar, mudanças sociais que
demoravam a se concretizar, hoje acontecem
com enorme velocidade.

Arthur Fonseca Filho
Nas ondas do século XXI
Para qualquer país, independentemente de
tamanho ou grau de desenvolvimento, a
Sociedade do Conhecimento propõe um
desafio semelhante e incrivelmente complexo:
educar seres humanos para a vida em
sociedade, para o trabalho, para a
sustentabilidade, para a tolerância. Se é assim
para a Finlândia, que dirá para o Brasil?

Paulo Renato Souza
Parcerias vitoriosas
A era do conhecimento trouxe a introdução da
tecnologia da informação e de comunicação no ensino,
tornando tênues as fronteiras entre a educação presencial
e a educação a distância. [...] A TV e a internet são
tecnologias poderosas para a difusão da educação e para
a formação dos professores, um dos grandes gargalos do
nosso sistema educacional.
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Jorge da Cunha Lima
A educação precisa das
novas tecnologias
Dificilmente a educação dispensará o
ambiente presencial, tanto de professores
como de colegas. Educar‑se também é se
educar junto.
Negligenciar as novas tecnologias é ignorância.

Mônica Gardelli Franco

Tecnologia de comunicação
para universalizar a educação
É fato que os últimos 150 anos foram decisivos para o
delineamento do mundo geopolítico, das relações
sociais estabelecidas entre os homens e dos produtos
atuais da cultura e da educação. Seria ingenuidade
acreditar que as características da cultura e vida
humana [...] não foram determinadas por alguns fatos
e invenções científicas e tecnológicas que conduziram
e direcionaram as rotas do desenvolvimento.

Dirceu de Mello
Formação crítica, voltada
à defesa e emancipação
dos cidadãos.
Para a Fundação Padre Anchieta, a
educação é mais do que um tema de
discussão: é o motor que inspira e move
suas ações, propostas e atividades.

Herman Jacobus
Cornelis Voorwald
Comunicação como suporte
à educação
A Fundação Padre Anchieta, com seus 40 anos de
elevado padrão de atuação e com a autonomia e a
independência que possui, [...] tem plenas condições de
enfrentar o desafio de gerar avanços significativos na
comunicação como suporte à educação em face das
transformações tecnológicas e da globalização.

Carlos Vogt
Novas fronteiras na
educação superior
O Programa Univesp - Universidade Virtual
do Estado de São Paulo, concebido pelo
governo estadual, por meio da Secretaria de
Ensino Superior - SES, para desenvolver‑se
e funcionar em parceria com a USP, a
Unicamp e a Unesp, tem como objetivo
contribuir para a expansão do ensino
público superior paulista.
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Fernando José de Almeida

Compromisso prioritário
com políticas públicas
Aprende‑se a todo instante. Aprende‑se em todos
os lugares. Aprende‑se nos meios de
comunicação de massa. Aprende‑se nas livrarias e
nos livros. Aprende‑se nos museus, nas galerias,
nas bibliotecas. Aprende‑se nas prisões.
Aprende‑se nos bares e restaurantes. Aprende‑se
nas ruas. [...] Aprende‑se até nas escolas.

Hermes Ferreira Figueiredo
Pensando a educação
rumo ao futuro
Pensar a educação rumo ao futuro impõe‑nos buscar
caminhos para vencer um dos maiores desafios deste
final do primeiro decênio do século XXI, que é, a meu
ver, o de preparar, em tempo cada vez mais curto,
indivíduos e gerações para viverem em contextos
sociais plurais e dinâmicos.

Maria Lúcia Prandi
Para uma educação
interativa, cooperativa e
colaborativa.
O avanço da tecnologia da comunicação
revela‑se importante aliado da sociedade na
construção do conhecimento. A utilização de
inovações tecnológicas permite fortalecer
espaços educativos não formais, multiplicando
possibilidades.

Ricardo Mucci
Núcleo de novas mídias
A internet entrou na vida de todos nós para sempre.
Em 15 anos, provocou uma verdadeira revolução na
comunicação pessoal e profissional. Hoje, o mundo tem
mais de um bilhão de pessoas conectadas. Os números do
Brasil também impressionam: 50 milhões de internautas –
15 milhões deles conectados em banda larga –, cinco mil
telecentros, cem mil lan houses e 12 milhões de
computadores vendidos a cada ano.

Fernando Moraes Fonseca Júnior
Educação, escola e TV no mundo digital.
Nas últimas três décadas, a educação e a televisão passaram por
um processo de universalização. Ambas são, hoje, acessíveis para
quase toda a população do Brasil e para a maior parte da
população do Planeta. Em 2007, segundo dados do Todos pela
Educação (2008), o ensino fundamental atendia 90,4% das
crianças e jovens em idade escolar e, de acordo com pesquisas
do Comitê Gestor Internet do Brasil (BALBONI, 2007), a TV
estava presente em 97,03% das residências do País em 2006.

ivald granato [detalhe]

Educação para
um país mais
justo e eficiente

U

ma fundação chamada Padre Anchieta,
cuja missão é formar cidadãos críticos
para o exercício da cidadania, não pode
deixar a educação como algo secundário. Felizmente, o tema faz parte do DNA da Fundação
Padre Anchieta e da TV Cultura.
Em quatro décadas, tivemos vários programas de
referência e reconhecimento nacional e mundial.
Desde 1969, quando a Cultura exibia uma gincana do conhecimento que promovia a competição entre escolas públicas, até o Almanaque Educação, da programação atual, a Fundação Padre
Anchieta tem reiterado seu compromisso com a
qualidade dos temas educacionais e escolares.

Paulo Markun

Nos últimos anos, o avanço da tecnologia e o
surgimento de novas mídias transformaram a
televisão, que no final dos anos 1960 era tecnologia de ponta, em parte de um complexo muito
maior que envolve as tecnologias de informação
e comunicação.
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Tais tecnologias oferecem inúmeras possibilidades: capacidade praticamente infinita de juntar
informação; apresentação de conteúdos em diversos formatos; interatividade que permite a
colaboração coletiva na produção desses conteúdos.
Para acompanhar esses avanços, sem deixar de
respeitar a missão da Fundação Padre Anchieta,
criou-se o Núcleo Cultura Educação. Sua principal tarefa é integrar as diversas mídias para produzir e organizar conteúdos educacionais. Sua
referência e pressuposto é sempre a valorização
das experiências e do trabalho das instituições e
redes de educação, de seus professores e alunos.
Ao somar esforços e interesses nessa direção, esperamos contribuir para a melhoria da educação
de nossos jovens e crianças, premissa número
um para a construção de um país mais justo e
eficiente.
Paulo Markun, jornalista, é presidente da Fundação Padre Anchieta.
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Tecnologias e profissionais para
promover projetos educacionais

Núcleo Cultura Educação

wanderlei moraes [detalhe]

documentar aqueles professores que foram agraciados com o Prêmio Victor Civita – Educador
Nota 10. São professores que trabalham em escolas públicas, em favelas, em centros urbanos,
em tribos indígenas no interior de Rondônia, no
cerrado, no Pantanal.

dades voltadas para educação de adultos. É um
desejo e um compromisso da Fundação.
Outra ação que nos mobiliza é o desenvolvimento de cursos de conteúdo específico, por exemplo:
literatura, artes plásticas, cinema, didática. Entidades públicas ou privadas, prefeituras de qualquer lugar do Brasil, podem demandá‑los.

Registramos os premiados e fazemos uma divulgação em peças de 15 minutos sobre a metodologia desses professores, que lhes permitiu fazer
uma educação de qualidade, mesmo com todas
as limitações das suas escolas, e que lhes levou a
ganhar o prêmio Educador Nota 10, da Fundação Victor Civita.

Temos, como exemplo básico, a questão das multimídias didáticas. Ou seja, podemos utilizá-las
na criação de cursos de formação em literatura,
artes plásticas, currículo; podemos criar serviços
que utilizem DVDs, sites, pen drives; podemos implementar experimentos, ilustrações, animações,
enfim, utilizar toda a tecnologia da comunicação
a favor da educação formal ou não formal.

Fazemos a cobertura, realizamos a festa de entrega dos prêmios e, com esse material, criamos um
programa intitulado Os Incendiários: são professores com extrema dificuldade de trabalho,
ou com facilidade, que, cada um a seu modo,
incendeiam a educação criando uma série de
inovações com ótimos resultados educacionais.

marina saleme [detalhe]

Esses documentos se transformam em 13 ou 26
programas inseridos na grade televisiva, de 13 a
26 semanas, em que se discutem questões de
educação de maneira criativa, inovadora e, ao
mesmo tempo, realista.
Desmistificando a matemática
Um fato marcante no ano passado foi a cobertura da Jornada da Matemática. Promovida pela
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo,
é um conjunto de programas de debates sobre a
matéria, nos quais são propostos desafios entre
os participantes, por meio de questões e problemas matemáticos.
Oferecemos o Teatro Franco Zampari, da Fundação Padre Anchieta, para a realização das Jornadas. Com a nossa transmissão, ajudamos a
divulgar os eventos e a propagar essa discussão
que valoriza a matemática enquanto algo muito
atual e importante para enfrentarmos o mundo
contemporâneo.
Educação de adultos
e cursos especiais
A FPA tem muito interesse em desenvolver trabalhos voltados para educação de adultos, utilizando a televisão, multimídia em geral, sites e portais.
Temos enormes possibilidades de desenvolver
projetos nesse sentido e fazer parcerias com enti22

Educação a distância
A FPA tem muito
interesse em
desenvolver
trabalhos voltados
para educação de
adultos, utilizando
a televisão,
multimídia em geral,
sites e portais.

Uma ação que pode reunir todas as tecnologias
de comunicação e toda a metodologia didática e
pedagógica que aperfeiçoamos é a educação a distância. Tem sido nosso trabalho criar sites, portais,
salas virtuais, atendimento personalizado, plataformas colaborativas e até espaços na televisão
que reforcem e ampliem, além da educação a distância, também a formação tradicional.
Temos também como oferecer conteúdos, não
só para universidades corporativas como para
entidades que queiram promover cursos rápidos
de formação.
Outros serviços são as exposições virtuais didáticas. Por exemplo, uma exposição sobre Portinari
que possa ser instalada em qualquer cidade do
Brasil. Uma exposição virtual, completa, e uma
exposição real, para dar materialidade ao evento
e ao fato.
Documentários, pesquisas educacionais, conteúdos educativos de várias naturezas, portais educacionais, tudo isso está dentro de nossos objetivos. Isso e muitas coisas que sequer imaginamos,
mas que sempre estaremos dispostos a pensar, solucionar e realizar junto com nossos parceiros.
Texto elaborado a partir de entrevista de fernando josé de almeida e monica
gardelli franco a Fernando Rios.
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A educação precisa
das novas tecnologias

D

Negligenciar as novas tecnologias é ignorância.

Parcerias vitoriosas

Quando a TV Pública iniciou suas atividades no
Brasil, há 40 anos, havia uma enorme ilusão de que
a educação a distância haveria de resolver rapidamente o problema das defasagens educacionais, sobretudo a do analfabetismo. A televisão analógica
não contribuiu muito com essa ilusão de substituição da educação presencial e curricular. Contudo,
teve enorme contribuição no processo educacional.

A

No que diz respeito à formação dos professores, as
poderosas tecnologias de comunicação possibilitam o
cumprimento de metas que antes pareciam impossíveis. Em São Paulo, o Governo do Estado, a Fundação Padre Anchieta, as universidades estaduais e a
Fapesp são parceiras na criação de uma “universidade
virtual”, destinada a responder à carência de professores com formação superior. O programa Univesp
contará com um canal digital, disponibilizado pela
TV Cultura, e pretende formar seis mil professores.
Na nova realidade, é impensável fazer avanços na área
educacional sem uma efetiva cooperação entre os gestores da educação pública e instituições detentoras da tecnologia da informação, como a Fundação Padre Anchieta. Tais parcerias são vitoriosas e vieram para ficar.
Paulo Renato Souza, mestre e doutor em economia, é membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta, secretário da Educação do Estado de São Paulo e
professor titular de economia da Universidade Estadual de Campinas - Unicamp.
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Na TV Cultura, obtivemos bons resultados com
programas especificamente dirigidos a professores,
alunos e interessados em educação: telecursos, feitos
em conjunto com a Globo; o Vestibulando; jogos e
competições escolares. Constituíram produções
marcantes na história da televisão.

Jorge da Cunha Lima

Paulo Renato Souza

era do conhecimento trouxe a introdução da
tecnologia da informação e de comunicação
no ensino, tornando tênues as fronteiras entre
a educação presencial e a educação a distância. Esta
última passou a ser fundamental para a democratização do conhecimento e para que se atenda a demanda
cada vez mais crescente por um ensino de qualidade. A
TV e a internet são tecnologias poderosas para a difusão da educação e para a formação dos professores, um
dos grandes gargalos do nosso sistema educacional.
Por meio de parcerias com governos estaduais, a
Fundação Padre Anchieta – mantenedora da TV
Cultura – realizou, de forma vitoriosa, diversos programas de educação a distância, muitas vezes associando‑a ao entretenimento. Em São Paulo, o programa Almanaque Educação – uma parceria da
Fundação com a Secretaria Estadual de Educação –
foi assistido por 6,5 milhões de expectadores em
apenas seis meses.

ificilmente a educação dispensará o ambiente
presencial, tanto de professores como de colegas. Educar‑se também é se educar junto.

Mas, na era analógica, o principal papel educativo
foi o caráter pervasivo da programação, isto é, a inclusão de conteúdos educativos nas programações
culturais, informativas, de entretenimento e, sobretudo, nas programações infantis.
Com os recursos da tecnologia digital e a vulgarização da internet, a educação a distância ganha perspectivas imensas, tanto para a formação de alunos
como de professores, e mesmo para o aperfeiçoamento educacional do telespectador em geral.
A TV Cultura, juntamente com a Secretaria Estadual do Ensino Superior, elaborou um projeto a
ser desenvolvido com as três principais universidades de São Paulo – a USP, a Unesp e a Unicamp –,
denominado Univesp TV.
Trata‑se do maior projeto de educação a distância já
anunciado pela televisão brasileira, e servirá de piloto para um desenvolvimento pedagógico que exigirá
a contribuição de toda a sociedade, principalmente
dos corpos docentes e discentes das universidades
paulistas diretamente envolvidas no projeto.
Jorge da Cunha Lima, advogado, jornalista e escritor, é presidente do Conselho
Curador da Fundação Padre Anchieta. Foi secretário das Comunicações e de Cultura
do Estado de São Paulo, presidente da Fundação Padre Anchieta e da Associação
Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais - Abepec. É vice‑presidente
do Itaú Cultural.
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Tecnologia de comunicação para
universalizar a educação

Mônica Gardelli Franco

teresa viana [detalhe]

a um novo modelo de mercado concorrencial e
de mundo do trabalho. Além disso, a educação
passa a ser um valioso passaporte para a ascensão
social. Seja para o crescimento econômico do
país ou para diminuir a desigualdade social, o
poder público de países como o Brasil, definido
até então como país de terceiro mundo, precisa
reorganizar seus sistemas educacionais conforme
a meta de universalizar o acesso ao ensino.
Apesar dos
esforços pela
formação e
atualização das
práticas docentes,
professores e
gestores ainda se
deparam com
dificuldades no
desenvolvimento
de suas práticas
em sala de aula.

Nessa perspectiva, os últimos 50 anos foram
marcados por grandes mudanças educacionais
que trouxeram a maioria das crianças e jovens
para a escola em todo o Brasil. Era uma dívida
histórica com a população. Está sendo paga, embora nunca vá ser totalmente resgatada para as
populações que nunca tiveram acesso à escola
nesses cinco séculos de nossa história.
Dentre as mudanças educacionais atuais, talvez
a mais significativa e que gerou mais impacto
nas políticas públicas brasileiras foi a ampliação,
em uma grande escalada, do acesso aos bancos
escolares, com a consequente necessidade de
ampliação física das redes de ensino. Em cerca
de meio século, passamos de uma escola para
poucos a escola para muitos.
E agora que se acena com a
possibilidade de todos na
escola, qual é o problema?
Não apenas o número de alunos aumentou, toda
a população ligada à escola cresceu significativamente. O atendimento a essa população – professores, alunos, educadores, administradores, profissionais de infraestrutura, pais, membros da
comunidade – provoca um impacto na administração pública cujos efeitos são difíceis de prever.
O crescimento da população escolar resulta na
demanda por novos equipamentos, novos materiais didáticos, novos modelos de formação de
alunos e principalmente professores, que precisam se adequar à nova realidade e preparar seus
alunos para um futuro que, na maioria das vezes, sequer somos capazes de imaginar. A tudo
isso se acresce o grande desafio de garantir qualidade social na educação.
O modelo docente e o perfil aluno
O modelo de atuação docente utilizado até meados da década de 1980, embora muito eficaz nas
décadas passadas, começa a ser revisto e repensa34

do a partir de um movimento mais intenso de
reflexão sobre a prática pedagógica e uma busca
por metodologias de ensino mais inovadoras.
Naquele momento, a escola visava atender a uma
demanda de aprendizagem de um conhecimento
estabelecido e consolidado, quase estático. A referência era apenas o acesso e transmissão simples do conhecimento; pouco se preocupava com
sua construção.

antonio lizárraga

Com isso, a necessidade de atualização do currículo ocorria entre longos períodos de tempo.
Em muitos casos, a principal tarefa dos professores era simplesmente repeti-lo ano a ano com
poucas novidades.
Atualmente, a evolução e transformação do conhecimento, devido aos avanços tecnológicos que
facilitam a pesquisa, ocorrem de maneira muito
rápida e sua divulgação também, graças à facilidade de comunicação. Por essa razão, a formação
para atualização das práticas docentes se torna extremamente necessária. Todavia, apesar dos esforços para formação e atualização de tais práticas,
professores e gestores ainda se deparam com dificuldades no desenvolvimento de seus métodos de
ensino em sala de aula. Além das metodologias,
os modelos tradicionais de avaliação sofrem igualmente com o impacto dessas novas demandas.
Paralelamente, os alunos de hoje também são
completamente diferentes em muitos pontos de
vista. Lidam com a informação de forma hipertextual e simultaneamente a diversas atividades; integram recursos diversificados às suas formas de expressão; comunicam-se de forma não linear e por
novos códigos de comunicação que se alteram e
são logo substituídos por outros. Tudo ao lado de
situações de enormes carências e de risco social.
As tecnologias da comunicação não apenas ajudaram a divulgar as transformações do conheci35
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Compromisso prioritário
com políticas públicas

Fernando José de Almeida

ivan kudrna [detalhe]

O objetivo é que toda a sociedade
cuide dessas crianças e desses
jovens, para que, quando eles
forem para a escola, estejam
revestidos de reconhecimento
social, o que lhes trará um mínimo
de dignidade para enfrentar os
processos de aprendizagem.
teriais de vida? Que tipo de espiritualidade eles
adotam? Como utilizam seu tempo livre? Quantos precisam trabalhar para contribuir ao sustento da família? Que conceitos de cidadania, solidariedade e meio ambiente eles internalizam?
Que desejos e planos eles têm para o futuro?
Que modalidade de cultura os encanta?
É nesse novo cenário escolar que o Núcleo Cultura Educação da FPA pode e deve atuar, utilizando
toda a infraestrutura de comunicação da casa.
A escola não é a salvadora da pátria
Para a melhoria da escola pública, a primeira
ideia que se tem é: professores mais bem formados. Quando se pensa em escola de melhor qualidade, fala‑se em mais laboratórios, em material
escolar mais adequado, em professores mais bem
reunerados. Porém, isso é apenas uma pequena
parte da solução.
Porque aperfeiçoar a formação do professor,
prover a escola com melhores equipamentos, receber bem o aluno, não é função apenas da escola. Nada disso funcionará se não houver uma
política geral de reconhecimento do trabalho do
professor. E ela não se restringe ao pagamento
de melhores salários. Pressupõe a participação
de algumas secretarias e outras tantas políticas
públicas que dão condição de cultura, de acesso
50

alexandre órion

a faculdades, de formação permanente, de acesso à tecnologia da comunicação, ao conhecimento. Tudo deve fazer parte de uma cultura
que apoiará o educador para que ele seja um
bom professor.
Essas medidas não podem depender unicamente
de um secretário de educação ou de um sistema
de Leis Orgânicas. Isso deve ser responsabilidade de todo o sistema monetário do país, que vai
desde a taxa de câmbio, passando pelo sistema
de estradas e transportes, até atingir os meios de
comunicação.
Contudo, educação é muito mais do que isso,
porque a qualidade da escola vem também daquilo que a sociedade se compromete a fazer por
esses jovens de três a 15 anos. Se considerarmos
a obrigatoriedade do segundo grau, podemos estender esse compromisso até os 18 anos.
O objetivo é que toda a sociedade cuide dessas
crianças e desses jovens, para que, quando eles
forem para a escola, estejam revestidos de reconhecimento social, o que lhes trará um mínimo
de dignidade para enfrentar os processos de
aprendizagem.
Nesse contexto educacional, identificamos deficiências e necessidades. E é diagnosticando e
propondo soluções conjuntas que a FPA quer
trabalhar para cumprir sua missão.
51

amélia toledo

Uma das soluções seria colocar ênfase no que é
aprender. Como a criança aprende? Quais são os
fatores mobilizadores de sua capacidade de
aprendizagem? Quais suas necessidades e curiosidades em relação a cada uma das matérias? Isso
a escola não está conseguindo diagnosticar.
Uma entidade como a FPA, que tem um enorme acervo de cultura e de respeitabilidade ideológica, possui um amplo espectro de trabalho
com a tecnologia da comunicação, com a missão de formar o cidadão crítico, e tem a obrigação de dar a sua contribuição. Deve ajudar a
escola, trabalhar junto com ela, contribuir para
que ela possa desfazer esse nó no seu trabalho
de aprendizagem e ensino.
A FPA tem um
grande acervo
tecnológico e
cultural, além de
uma enorme
competência para
multiplicar esse
acervo a fim de
disponibilizá-lo,
para criar e lançar
redes, para que o
aprendizado
escolar [...] tenha o
seu máximo
desenvolvimento e
ganhe as
qualidades que
todos nós
esperamos.

Esse tipo de trabalho precisa atingir determinado público. Esse público nós podemos definir
como alunos, professores, profissionais e população em geral. E, no caso da população em
geral, devemos sensibilizá‑la, tanto para as
questões educacionais quanto para o trabalho e
o lazer.
A cultura antecede a educação formal
Não é a criança educada que busca cultura, mas
a criança culta que busca a escola. A cultura aqui
não é o letramento convencional, como conhecimento de literatura tradicional, música e arte
grega. Isso é erudição.
Estamos falando de herança social. Falamos da
capacidade de cada estudante que pode e deve
ser desenvolvida e estimulada: a capacidade de
participar dos produtos de pensamento, de interferência na natureza, de melhoria da qualidade de vida relacional, de desenvolvimento do
senso estético.
Na cultura, temos as coisas mais evidentes: música, literatura, teatro, jogos, ironia, humor, design
etc. Tudo isso é fundamental para que o jovem
queira aprender Matemática, Português e História. Sua motivação para o conhecimento é anterior ao próprio desejo de aprender. E o fato é que
a escola não está atenta para essa motivação que
leva não à aprendizagem simples, e sim ao desejo
de aprender. Sensibilizar o estudante para a aquisição de conhecimento é uma tarefa inadiável da
escola. Ela deve sensibilizá-lo e atendê-lo.

escolar, que não é o único mas é o mais fundamental neste momento da história da educação
do Brasil, tenha o seu máximo desenvolvimento
e ganhe as qualidades que todos nós esperamos.
A que público devemos nos dirigir?
O público que acessa a TV Cultura, enquanto
emissora de canal aberto, pertence às classes C e
D, basicamente. Temos também um canal fechado para crianças, com cerca de 1,2 milhão de
assinantes. É bastante, mas é pouco perante o
cenário estadual e menor ainda dentro da escala
nacional.
Atingimos um público de classe C e D, na TV
aberta, porque as classes A e B nos assistem pelo
canal fechado, via operadoras de TV a cabo.

A FPA tem um grande acervo tecnológico e cultural, além de uma enorme competência para
multiplicar esse acervo a fim de disponibilizá-lo,
para criar e lançar redes, para que o aprendizado

O Brasil tem 14 milhões de antenas parabólicas, voltadas para satélites, que podem acessar
nosso canal aberto livremente. Assim, temos
outro público, não só no Estado de São Paulo,
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Pensando a educação
rumo ao futuro

P

Também é indiscutível que essa contribuição pode
intensificar-se por meio de programas que promovam a alfabetização científica da sociedade, cada vez
mais instruindo os indivíduos em assuntos que envolvam a ciência e a tecnologia. Nesse propósito, a
Fundação Padre Anchieta pode atuar no desenvolvimento de ambientes e objetos de aprendizagem, na
implementação de ações de letramento digital e,
consequentemente, tanto na formação quanto na
capacitação profissional continuada.

Entre esses caminhos, destaca‑se, sem dúvida alguma, o da parceria entre segmentos que, de lugares
diferentes, trabalham pela educação, seja assumindo o compromisso com a produção do conhecimento, seja assumindo‑o com a transmissão desse
conhecimento.

Especificamente em relação a essas duas últimas, acredito que a Fundação tenha um grande papel a desempenhar no desenvolvimento da educação a distância
no Brasil – seja com o uso dos recursos já existentes e
o compartilhamento deles com os setores público e
privado, seja no desenvolvimento de projetos e programas especiais que disseminem entre a população o
uso educativo da TV e dos recursos audiovisuais.

ensar a educação rumo ao futuro impõe‑nos
buscar caminhos para vencer um dos maiores
desafios deste final do primeiro decênio do
século XXI, que é, a meu ver, o de preparar, em tempo cada vez mais curto, indivíduos e gerações para
viverem em contextos sociais plurais e dinâmicos.

É sob essa ótica que a Universidade e a Fundação
Padre Anchieta (Rádio e TV Cultura) se colocam
como bons parceiros para uma educação de qualidade e consonante com o cenário educacional contemporâneo, já que ele revela uma forte tendência:
a crescente assimilação de métodos, técnicas e tecnologias aplicadas à educação, permitindo combinações variáveis de recursos pedagógicos, presenciais
ou não, sem que se crie sistemas separados e mutuamente excludentes.
Como um desses recursos, a TV desponta com função central no processo educativo, e, nesse sentido, é
indiscutível a contribuição da TV Cultura, uma vez
que, com o desenvolvimento de seus programas, em
mídias eletrônicas de alta qualidade, tem promovido
a universalização e socialização de informações educacionais, culturais, artísticas e científicas – e, consequentemente, um trabalho relevante de inclusão e
responsabilidade social.
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Dessa forma, há inúmeras possibilidades de sinergia
entre a TV Cultura e a Universidade, fazendo, assim,
processos educacionais e televisivos convergirem a
um mesmo fim: o de produzir e veicular mensagens
televisivas elaboradas em sintonia com o espírito do
nosso tempo e voltadas ao debate das questões contemporâneas que afetam diretamente a sociedade.
Considerando sinergias e compromissos, a Fundação Padre Anchieta e a Universidade devem, cada vez
mais, avançar em sua interlocução e parceria e, assim, oferecer à sociedade uma leitura de mundo que
não apenas revele o presente, mas que, sobretudo,
projete o seu futuro.
Hermes Ferreira Figueiredo, licenciado e bacharel em História, é membro do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta. É presidente da Instituição Educacional
São Miguel Paulista, presidente da Associação Santos Dumont de Educação e Cultura, presidente da Cruzeiro do Sul Empreendimentos e Participações Ltda. e presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino
Superior no Estado de São Paulo - Semesp. Foi reitor da Universidade Cruzeiro do
Sul (1993‑1997).
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A TV desponta
com função central
no processo
educativo, e, nesse
sentido, é
indiscutível a
contribuição da TV
Cultura, uma vez
que, com o
desenvolvimento
de seus
programas, em
mídias eletrônicas
de alta qualidade,
tem promovido a
universalização e
socialização de
informações
educacionais,
culturais, artísticas
e científicas.
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Educação, escola e
TV no mundo digital.

Fernando Moraes Fonseca Júnior

marieta lopes [detalhe]

A importância dessas experiências com a escola e
a TV no desenvolvimento humano pode ser inferida, também, pelo número de horas que crianças
e jovens despendem com escola e TV: em média,
pelo menos 4h00 na escola e 3h31 na frente da
TV2, segundo dados da Eurodata TV WorldWide.
Pesquisas mostram, ainda, que a eventualidade da
diminuição da permanência na escola é, em grande parte, compensada pelo aumento proporcional de horas em frente à TV (BEVAN, 2009).
Ver TV é a
ocupação preferida
por 35% de crianças
e jovens quando
estão em casa, no
seu tempo livre,
independentemente
do grau de instrução.

Aliás, ver TV é a ocupação preferida por 35% de
crianças e jovens quando estão em casa, no seu
tempo livre, independentemente do grau de instrução, conforme demonstrou estudo de Martins e Souza (2009), maior índice entre todos
aqueles pesquisados. Essa preferência pela TV é
muito maior do que, por exemplo, pelo computador ou videogames, mais atraentes para 1,6%
das crianças e 1,7% dos jovens. A mesma pesquisa demonstrou, ainda, a relevância do cruzamento da TV com a educação, uma vez que
identificou “a importância que os programas
educativos ocupam nas suas escolhas [das crianças e jovens] e que aumenta de acordo com o
grau de instrução, mas, ainda assim, é a sexta
atividade mais assistida pelos pesquisados”
(MARTINS e SOUZA, in ABRAMOVAY, ANDRADE e ESTEVES, 2009, p. 124). Desse
modo, na preferência dos jovens, os programas
educativos aparecem à frente dos programas humorísticos, minisséries, programas de auditório,
reality shows, entrevistas e documentários, e atrás
apenas das novelas, filmes, noticiários, esportes e
desenhos animados.
1

Dados publicados pelo Audience Le Mag. <http://www.audiencelemag.com/?article=22> Acessado em 23/06/09.

2

Blog Media Report. <http://mediareport.blogspot.com/
2005/10/crianas-brasileiras-assistem-mais-tv.html> Acessado em 23/06/09.
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N

as últimas três décadas, a educação e a
televisão passaram por um processo de
universalização. Ambas são, hoje, acessíveis para quase toda a população do Brasil e para
a maior parte da população do planeta. Em 2007,
segundo dados do Todos pela Educação (2008),
o ensino fundamental atendia 90,4% das crianças e jovens em idade escolar e, de acordo com
pesquisas do Comitê Gestor Internet do Brasil
(BALBONI, 2007), a TV estava presente em
97,03% das residências do País em 2006. Em
países onde a universalização do ensino fundamental está ainda mais adiantada, como é o caso
da França, 99,1% dos domicílios possuem aparelho de TV1, segundo dados da Audience Le Mag.

Esses números deixam evidente a forte vinculação
da escola com a TV, já que ambas estão maciçamente presentes na vida dos alunos e, queiramos
ou não, tramam boa parte do desenvolvimento
de nossas crianças e jovens. Trata‑se de um dos
mais emblemáticos fenômenos contemporâneos,
fundamental em relação ao tipo de sociedade que
desenvolvemos, uma vez que as novas gerações
encontram na escola e na televisão as vivências e
orientações que contribuem decisivamente para
sua formação ética e estética, de seus desejos, conhecimentos e convicções, referências decisivas
para o processo de socialização e formação de
identidades ao qual estão submetidos.
Os primeiros processos de socialização na família e na escola são, de muitas maneiras, decisivos para o subsequente desenvolvimento
do indivíduo e da sua autoconsciência. Mas
não devemos perder de vista o fato de que,
num mundo cada vez mais bombardeado por
produtos das indústrias da mídia, uma nova
e maior arena foi criada para o processo de
autoformação. É uma arena livre das limitações espaço-temporais da interação face a face
e, dado o alcance da televisão em sua expansão global, se torna cada vez mais acessível aos
indivíduos em todo o mundo. [Thompson,
1998, p. 46.]

A escola é uma instituição centenária voltada
para a educação das novas gerações e a TV é um
meio de comunicação com pouco mais de meio
século – portanto, qualquer comparação deve
ser muito bem contextualizada. Não pretendemos comparar a importância de uma com a outra para o desenvolvimento humano, mas afirmar que há uma relação entre elas. Essa relação
se dá, justamente, pela capacidade singular que
ambas têm de influir decisivamente no desenvolvimento das crianças e jovens.
Embora haja grande convergência em relação ao
campo de atuação, escola e TV nem sempre se
relacionam de modo harmonioso e pacífico.
Suas mensagens, estratégias de ação e, principalmente, seus propósitos geralmente são distintos
e por vezes antagônicos. De fato, talvez seja mais
comum o conflito entre ambas do que o aproveitamento sistemático do potencial de uma
ação conjugada para o desenvolvimento das
crianças e jovens, como propõe Francisco Gutierrez (in ESPERON, 1997).
Inúmeras questões se interpõem a essa articulação, como a qualidade média da programação da
TV, a tradição oral e escrita que estrutura o tra71
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Esses argumentos, essencialmente de um ponto
de vista individual e psicológico, podem ser bem
articulados com a perspectiva social proposta
por Eco (2001, p. 359), para quem “os famosos
efeitos negativos da TV não devem ser entendidos com excessiva desenvoltura e no absoluto,
mas variam conforme as situações sociológicas, e
muitas vezes aparecem envolvidos em radicais
contradições”.
Relativizadas as críticas, tem sido possível, a partir de visões renovadas da relação da audiência
com a TV, descobrir novos enfoques de caráter
mais socioantropológico e até mesmo redimensionar a questão da alienação. Nesse sentido,
não obstante as novas perspectivas sobre o papel
do telespectador, gostaríamos de afirmar que
muitas vezes a TV promove vivências alienantes
e indutoras de um grau indesejado de passividade e conformidade; nesses casos, nossa atenção
deve ser direcionada não ao meio, suas linguagens ou dispositivos técnicos, e sim às práticas
sociais nas quais ele está inserido. Em outras palavras, propomos olhar menos para a tecnologia
e mais para quem a (re)produz, como a (re)produz e por que a (re)produz.

Uma vez superada
a ideia de uma TV
como instrumento
de alienação,
ficam evidentes as
diversas pontes
que podem ser
construídas com a
escola e, de um
modo mais amplo,
com a educação.

ciamos a ideia de democracia, partindo do pressuposto de que a informação dos acontecimentos torna público o que é do interesse de todos
para o exercício da cidadania. Ao segundo, associamos, preliminarmente, a ideia de cultura,
partindo do pressuposto de que a cultura é manifestada especialmente pelas artes e costumes
que circulam em um contexto social. Ambos,
informação e cultura, são elementos indispensáveis em qualquer processo educativo. No entanto, a TV visa, sobretudo, o entretenimento:
mesmo o jornalismo mais compenetrado é espetacularizado, desde escolhas do que será notícia
até os modos de apresentação.
A escola, por seu turno, busca promover, especialmente, o desenvolvimento das máximas potencialidades cognitivas e emocionais das crianças e jovens para a vida em sociedade por meio
do ensino e da aprendizagem. O trabalho da escola visa, portanto, o desenvolvimento da crítica, da autonomia e da iniciativa. Uma vez superada a ideia de uma TV como instrumento de
alienação, ficam evidentes as diversas pontes que
podem ser construídas com a escola e, de um
modo mais amplo, com a educação.

Uma prática social está relacionada com determinados efeitos que ela traz aos atores que a promovem, àqueles que são nela envolvidos e mesmo à sociedade em geral. A TV promove,
especialmente, a circulação de informações e
entretenimento. Às primeiras, geralmente asso-

Não há como negar, por exemplo, que, já há algumas gerações, graças à TV, muitas crianças
chegam ao primeiro dia de aula pré‑alfabetizadas, sabendo perfeitamente contar várias dezenas ou, ainda, com noções de formas geométricas
e cores. Além das habilidades e conhecimentos
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desenvolvidos com a colaboração da TV, essas
crianças chegaram à escola com uma expectativa
positiva sobre a aprendizagem sistematizada e
eventualmente sobre o trabalho escolar, conhecendo antecipadamente, inclusive, diversas estratégias de ensino‑aprendizagem utilizadas nos
anos iniciais da escolarização.

As crianças
entram em
contato com a TV
ainda muito
pequenas,
durante a primeira
fase de
socialização na
família, não
apenas porque
ela está presente
em 97,03% dos
domicílios do
País, como
também porque,
por diversas
razões, são
induzidas pelos
próprios pais.

A TV, de modo geral, a TV pública, de modo
particular, e a TV Cultura, de modo especial,
trabalham com muita eficiência na faixa etária
da primeira etapa da escolarização, de quatro a
12 anos, criando uma experiência de prazer com
a aprendizagem sistematizada. Programas como
Vila Sésamo e Castelo Rá‑Tim‑Bum, entre tantos outros, têm interferido positivamente na
educação escolar na medida em que disseminam
informações, geram conhecimentos e promovem competências e valores nas crianças.
Os melhores programas lidam exemplarmente
com as múltiplas potencialidades cognitivas e
emocionais das crianças, como é o caso do Cocoricó, abrindo espaço para o aprofundamento
em sala de aula. Nesse programa, a música e a
coreografia são estratégias permanentes para trabalhar com temáticas complexas. Por trás da
aparente ingenuidade divertida das letras, é possível encontrar verdadeiras oportunidades de
aprendizado:
Vou contar a minha história [...] Me chamam
de fedido, [...] nojento, caca! De tudo que é
ruim. Ninguém gosta de mim, Mas eu não tô
nem aí, Eu sô cocô, E eu nasci assim. [...] Eu
existo, porque vocês são bichos, que gostam
de comer. Milho é muito bom! Hum, chocolate! Hum, grama! E tanta comida serve pra
quê? Pra gente ficar mais forte, Mais bonito,
Mais crescido, ó! [...] Mas todo bicho que
gosta de comer, Depois do que ele come, Lá
dentro da barriga ele faz o que? Cocô! Faz o
cocô! [...] Tem muito bicho, Que acha que
cocô é lixo, E não serve pra nada. Que acabou. Ô bicho, Você não sabe de nada, Cocô
ajuda a terra a fazer comida pra você comer.
[...] Nada como um cocô de vaca, de cavalo,
ou de galinha, pra adubar a terra. [...] Eu ajudo, Eu viro adubo, Meu cheiro vai saindo,
seco e sou feliz! [Cocoricó – A História do
Cocô.]

gonçalo ivo [detalhe]

nomia e da iniciativa. As crianças entram em
contato com a TV ainda muito pequenas, durante a primeira fase de socialização na família
(BERGER e LUCKMANN, 2005), não apenas
porque a TV está presente em 97,03% dos domicílios do País como também porque, por diversas razões, são induzidas pelos próprios pais
e, também, porque são alvo da segmentação da
programação (NEUMAN, 1991) que gera programas cada vez mais diversificados e focados. Já
há, inclusive, uma relativamente vasta programação para crianças menores de três anos, como
o já lendário Teletubbies e mesmo canais dedicados a esse segmento, como a israelense Baby TV
e a estadunidense Baby First.
Não estamos tratando neste artigo de discutir
até que ponto essa experiência prematura de
crianças com a TV é benéfica. Inclusive, deve
ficar claro que este texto não defende a ideia de
que a programação da TV para qualquer segmento seja um “mar de rosas”. Como um simples zapping aleatório pode mostrar, muitos programas lançam mão de fórmulas fáceis para
angariar audiência e não medem esforços para
transformar nossas crianças em consumidores
ativos e vorazes. O sucesso dessa empreitada está
associado à própria sustentação do negócio na
TV comercial, cuja lógica é bastante diferente
daquela encontrada na TV pública.
[...] o índice de audiência está atualmente em
todas as cabeças. Há, hoje, uma “mentalidade-índice-de-audiência” nas salas de redação,
nas editoras etc. Por toda parte, pensa-se em
termos de sucesso comercial [...], cada vez
mais o mercado é reconhecido como instância legítima de legitimação. [...] Por meio do
índice de audiência, é a lógica do comercial
que se impõe às produções culturais. Ora, é
importante saber que, historicamente, todas
as produções culturais que considero [...]
como as produções mais elevadas da humanidade, a matemática, a poesia, a literatura, a
filosofia, todas essas coisas foram produzidas
contra o equivalente do índice de audiência,
contra a lógica do comercial. [...] É muito
preocupante, porque isso pode colocar em
questão as condições mesmas da produção de
obras que podem parecer esotéricas, porque
não vão ao encontro das expectativas de seu
público, mas que, com o tempo, são capazes
de criar público. [BORDIEU, 1997, p. 37.]

Ritmo, senso de humor, linguagem, ciclos vitais,
autoconhecimento, enfim, muitas oportunidades de aprendizagem em um feliz exemplo de
superação positiva da contradição entre o espetáculo e o desenvolvimento da crítica, da auto-

Para as crianças, parte dessa programação estimula precocemente a percepção e o desenvolvimento da sexualidade, embaralha perigosamente
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dos domicílios, em um país em que 54% da população nunca sequer utilizou um computador
(BALBONI, 2007), possa ser a principal responsável pela queda verificada na audiência. Essa
perspectiva é reforçada por dados de uma pesquisa
de 2007 (MARTINS e SOUZA, in ABRAMOVAY,
ANDRADE e ESTEVES, 2009) que mostra que
apenas 1,5% dos entrevistados preferem a internet à TV nas suas horas livres.
De todo modo, em nossa avaliação, essa questão
parece desfocada. Não se trata de preferir uma
ou outra tecnologia, dispositivo técnico ou linguagens, como frequentemente se afirma, e sim
uma ou outra prática social. Ao contrário do
que ocorre com a TV, com a internet podemos
realizar inúmeras atividades: pesquisar, comprar,
informar-nos sobre as notícias do dia ou do mês
anterior, assistir a vídeos e programas de TV e,
especialmente, enviar mensagens, encontrar
parceiros ou pessoas com quem compartilhar
problemas e opiniões, estudar com apoio de colegas e professores, publicar poemas, enfim, interagir e protagonizar. Ou seja, em sua forma
atual, a TV é menos multifuncional do que
meios como a internet, viabilizando um leque
significativamente menor de práticas sociais, inclusive algumas que emergiram recentemente
com o desenvolvimento tecnológico.
O que está perdendo força, portanto, é a prática
social de “consumo” de comunicação broadcast,
ou seja, de comunicação que exige que a audiência ou o telespectador se mobilize em determinados dias e horários para assistir a uma produção altamente centralizada. Desenvolvimento
tecnológico, alterações nos modos de produção
e na economia do planeta e melhorias das competências e habilidades da população geraram
oportunidade e necessidade de novas formas de
comunicação. Por isso, novos padrões de produção, de controle e de fluxos de bens simbólicos
estão surgindo, e, nesse cenário, a comunicação
de massa perde sua força (NEUMAM, 1991),
ficando cada vez mais restrita a situações específicas. É provável, inclusive, que a comunicação
de massa se torne, em breve, exceção no conjunto global dos fluxos comunicativos.
A comunicação, talvez a mais importante prática social, está sendo elaborada em novos níveis
de complexidade, com um aumento extraordinário de atores e de informações em fluxo contínuo (CASTELLS, 1999). Mesmo a clássica descrição da Teoria da Comunicação de emissores e
receptores parece já não abranger toda a gama
80
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A clássica
descrição da
Teoria da
Comunicação de
emissores e
receptores parece
já não abranger
toda a gama
de diferentes
formas de
engajamento dos
atores nas tramas
comunicativas
atualmente em
prática.

de diferentes formas de engajamento dos atores
nas tramas comunicativas atualmente em prática. Não por outra razão, termos como audiência
ou telespectador causam certo desconforto em
boa parte dos contextos em que são usados. Trata‑se, sem dúvida, de uma revolução sem precedentes na história humana. É a quebra de uma
ordem estabelecida desde pelo menos a criação
do alfabeto ou talvez ainda mais distante.

O processo de produção e difusão de informação permaneceu conectado e centralizado nas
mãos de poucos na maior parte da História
(CHARTIER, 1999). Em primeiro lugar, porque, para produzir informação compartilhável
em larga escala, é necessário, além de ter o que
informar, o domínio em alto nível de determinadas linguagens, o que pressupõe bem mais
que saber ler e escrever. É bom lembrar que, até
a virada deste milênio, o mundo ainda tinha
cerca de 860 milhões de adultos analfabetos
(UNESCO, 2003).
Em segundo lugar, porque, para ser disseminada, a informação necessita ser vinculada a um
meio, como o jornal, livro, rádio, cinema, TV,
CD‑ROM, DVD etc., o que exige mais outros
conhecimentos, neste caso, relacionados ao processo de produção.
Em terceiro lugar, porque historicamente prevaleceu elevado grau de controle e mesmo inibição
da livre produção e especialmente da disseminação de informação, conforme inúmeros fatos na
História comprovam, como é o caso da primeira
obra produzida para disseminação em grande escala, a Bíblia, que Lutero traduziu para o alemão.
Ocorre que, nas últimas décadas, atingimos uma
massa crítica de pessoas com as competências e
meios necessários para a produção e disseminação
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