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RESUMO 

BARBOSA, Siderly do Carmo Dahle de Almeida. A TV pública e seu compromisso com a 
educação pública: o caso Escola 2.0. Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo. Programa de Pós-graduação em Educação: Currículo, 2011. 170 f. 
Orientador: Prof. Dr. Fernando José de Almeida.  

 

 

A invenção da televisão é um dos acontecimentos mais importantes do século 
passado e a programação de seus canais de difusão vem exercendo forte influência 
na vida moderna, sobretudo se for considerado seu impacto na esfera da formação 
das atitudes, dos valores e dos comportamentos humanos. Este estudo insere-se na 
linha de pesquisa Novas Tecnologias em Educação e se propõe a apresentar e 
analisar o Programa “Escola 2.0”, idealizado e produzido por uma televisão pública - 
a TV Cultura, da Fundação Padre Anchieta (FPA) - cuja missão é priorizar a 
educação e primar pela qualidade dos temas educacionais abordados em sua 
programação. Para dar conta dessa tarefa, a FPA conta com o Núcleo Cultura 
Educação, que foi concebido para acompanhar os avanços tecnológicos 
contemporâneos, integrando mídias para produzir e disseminar conteúdos na área 
educacional dentro desse contexto, cuja metodologia de produção educativa em 
multimídias é descrita e analisada nesta pesquisa. O Escola 2.0 resulta de uma 
política de educação que objetiva a melhoria na qualidade do ensino e da 
aprendizagem no interior da escola pública. Este trabalho  analisa se o programa 
“Escola 2.0” enquanto um programa educativo oferecido pela televisão pública, 
constitui-se em um espaço de aprendizagem de valores, de formação de 
professores e de valorização do conhecimento, contribuindo para a melhoria da 
educação pública. A pesquisa tem como foco avaliar criticamente as mensagens 
veiculadas – por meio de seus roteiros, atores, de sua interação com o telespectador 
e por meio da imagem da escola - e verificar a sua importância na formação de 
valores na sociedade contemporânea tendo em vista as mídias cruzadas – TV e 
WEB. Este estudo foi guiado  especificamente por três diretrizes: as linguagens do 
programa, os seus conteúdos gerais e os conteúdos escolares. A partir das 
categorias elencadas no objetivo deste trabalho, “Construção de Conhecimento” e 
“Aprendizagem de Valores”, foram eleitas cinco subcategorias que imprimem 
efetivamente a preocupação com a qualidade da educação, sendo elas: “Currículo”, 
“Tecnologia” e “Integração de Saberes” e “Diálogo” e “Liberdade”. Dentro desse 
contexto de televisão pública comprometida com a qualidade dos temas escolares, a 
pesquisadora analisa os episódios apresentados na última temporada [2010] do 
Programa Escola 2.0. Ao final da pesquisa, conclui-se que esse programa  é capaz 
de trazer uma contribuição efetiva à educação, pois os aspectos primordiais 
levantados neste estudo denotam um compromisso com políticas públicas 
curriculares, tecnológicas e formativas, permitindo que se consolide uma educação 
de melhor qualidade para todos.  
 

 

Palavras-chave: Televisão Pública. Escola Pública. TV Cultura.  Programa Escola 
2.0. Currículo escolar.  

 
 



 
 

ABSTRACT 
 
 
 

The invention of television is one of the most important events of the last century and 
the programming of their distribution channels are exerting strong influence on 
modern life, especially if we consider its impact in the sphere of formation of 
attitudes, values and human behavior. This study is part of the research line of New 
Technologies in Education, and intends to present and analyze the program "Escola 
2.0" conceived and produced by public television - TV Cultura of Padre Anchieta 
Foundation (APF) - whose mission is to prioritize education and strive for quality of 
educational topics covered in your schedule. To realize this task, the FPA has the 
Cultural Education Center that is designed to accompany the contemporary 
technological advances, integrating media to produce and disseminate content in 
education within this context, whose production methodology in educational 
multimedia is described and analyzed in this research. The program “Escola 2.0” 
follows a policy of education which aims at improving the quality of teaching and 
learning within the public school. To this end, this paper examines whether the 
program "Escola 2.0" as an educational program offered by public television, 
constitutes a learning space of values, teacher training and valorization of 
knowledge, contributing to the improvement of public education. The research aims 
to evaluate critically the messages conveyed - through their scripts, actors, their 
interaction with the viewer and through the image of the school - and to verify its 
importance in the formation of values in contemporary society in view of the media 
cross - TV and WEB. This study was guided by three specific guidelines: the 
languages of the program, its general contents and learning contents. From the 
categories listed on the goal of this work, "Construction of Knowledge" and "Learning 
Exchanges", five subcategories were chosen to print effectively the concern with the 
quality of education, these being: "Curriculum," "Technology" and "Integration of 
Knowledge "and" Dialogue "and" Freedom. " Within this context of public television 
compromised with the quality of school subjects that the researcher examines the 
episodes shown last season [2010] of the program “Escola 2.0”. At the end of the 
study, it is concluded that the program is able to bring an effective contribution to 
education as the main aspects raised in this study show a commitment to public 
policy curriculum, technology and training allowing them to consolidate a better 
education for all. 

 

Keywords: Public Television. Public School. TV Cultura. Escola 2.0 Program. School 
Curriculum. 
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SOBRE O TEMA E A PESQUISADORA 

 

Todo dia é dia , Toda hora é hora. 
De saber que este mundo é seu... 
Se você for amigo e companheiro,  

Com alegria e imaginação! 
Vivendo e sorrindo, 

Criando e rindo, 
Será muito feliz e Todos... 

Serão também! 
 

(Música de abertura do Programa Vila Sésamo) 

 

Para quem nasceu em meados da década de 1960 e teve, portanto, sua 

infância nos primeiros anos da década de 1970, conhece bem a música que inicia 

este texto e que inspira sua autora. Todos os dias, no mesmo horário, havia um 

encontro marcado com um pássaro grande e azul: o Garibaldo; com uma dupla que 

vivia brigando por causa de biscoito: o Beto e o Ênio; com o Gugu, que morava em 

um barril e guardava de tudo no interior de tal moradia, e com outros tantos 

personagens que povoavam o imaginário de seu público. Era Vila Sésamo apenas 

começando... Horário sagrado. Nem lição de casa, nem brincadeira com vizinho, 

nem boneca. As imagens na TV eram em preto e branco, mas, no mundo do faz-de-

conta da criançada, o que havia era um colorido sem igual e algumas perguntas 

intrigantes: Como poderiam todos aqueles personagens caber dentro daquela caixa? 

Onde estariam quando não estavam ali? Era possível visitar aquela vila? Como 

aqueles bonecos falavam, comiam e se mexiam? Quanta saudade... 

A televisão, para quem não nasceu em berço de ouro em meados do século 

XX (e até mesmo para quem nasceu), configurava-se como uma das poucas opções 

de lazer e entretenimento possíveis, pois, além do tempo do telespectador, exigia 

apenas um aparelho, ainda que com imagem em preto e branco. Havia até quem 

tivesse uma lâmina semelhante a um filme de resultado de exame radiográfico em 

três cores – verde, que era para imitar o chão; amarelo, como se fosse a pele das 

pessoas, e azul simbolizando o céu -  para colocar em frente à telinha e, assim, 

“assistir colorido”. Para tal público, é impossível pensar em TV nos anos 1970 sem 

citar seriados como O Gordo e o Magro, Os Três Patetas, Jeannie é um Gênio, A 

Feiticeira, A Noviça Rebelde, Lassie, Terra de Gigantes, ou lembrar-se das brigas 

constantes das gêmeas Ruth e Raquel (Eva Wilma), na primeira versão da novela 

Mulheres de Areia (1973), ou as agruras para viver um grande amor, sofridas pela 
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miss Brasil Maria Teresa (Françoise Fourton), apaixonada por João (Ricardo Blat), 

em  Estúpido Cupido (1976), ou ainda o belo romance vivido por Marisa e Beto, em 

Dancing Days (1978), novela que revelou os atores Glória Pires e Lauro Corona. 

Também fluem fácil à mente programas que, em pleno século XXI, continuam 

existindo, como Silvio Santos (no ar desde 1962), Jornal Nacional (1969), Fantástico 

(1973). 

Aprendendo, sofrendo, rindo ou simplesmente assistindo, fui espectadora 

assídua da televisão, principalmente nas décadas de 1970 e início de 1980, 

enquanto a escola não tomava tanto tempo e não havia ainda a possibilidade de 

trabalhar. Dessa forma, o alcance gerado pelos programas de televisão e a maneira 

como são produzidos, sempre me encantou e, por morar em um bairro que 

concentra boa quantidade de canais de TV em Curitiba1, o acesso e a visita aos 

estúdios tornava-se possível. Gostava de ver como os programas eram gravados, 

editados, produzidos e colocados à disposição do telespectador. Além disso, atuei 

como modelo em vários comerciais, o que me permitiu entender melhor o que 

acontecia “por trás das câmeras”, experimentando, ao menos um pouquinho, o 

sabor de estar do outro lado daquela telinha mágica. 

Por outro lado, sempre gostei de ensinar e, em 1984, finalizava o magistério- 

sonho de menina e garantia de profissão no futuro. No momento de eleger o curso 

de graduação, fiquei indecisa entre a pedagogia e a biblioteconomia. Como não 

tinha poder aquisitivo suficiente para fazer cursinho ou pagar um curso em 

instituição particular, optei pelo curso de biblioteconomia da Universidade Federal do 

Paraná, e, consequentemente, tive toda minha educação, do então pré-escolar ao 

curso superior, realizado em instituição pública de ensino. 

Mesmo que, naquela época, não tenha cursado pedagogia, jamais abandonei 

o magistério. Informalmente, ia ao Hospital de Clínicas, ao menos uma vez por 

semana, para aplicar atividades lúdicas, contar histórias, ensinar cálculos ou 

alfabetizar as crianças que lá estavam internadas. Ao concluir meu curso de 

biblioteconomia, prestei concurso para professora do Ensino Fundamental da 

Prefeitura Municipal de Curitiba e retornei efetivamente ao magistério público e ao 

exercício da profissão sonhada. 

_______________  
 
1
 Bairro do Pilarzinho em que ficam as TVs: Bandeirantes, Rede Massa (SBT), CNT e Educativa do 
Paraná, além de várias emissoras de rádio, como a Transamérica, Jovem Pan, Independência, 
entre outras. 
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Devo admitir que a “profissão sonhada” logo se tornou pesadelo. Última 

professora a entrar na escola já transcorrido um semestre de aulas, não tive opção 

de escolha, pois a única vaga a ser preenchida era a de recreacionista (logo eu que 

fugia das aulas de educação física e até de academias). A escola era um Centro de 

Educação Integral e oferecia, em período contrário ao das aulas regulares, 

atividades de recreação em um primeiro piso; de artes e cultura, em um segundo 

piso, e, em um terceiro piso bem equipado, havia um espaço reservado com 

televisão, vídeo e aparelho de som e outro espaço para biblioteca. Fiquei três anos 

nessa escola e nunca consegui atuar nesse espaço midiático, mesmo sendo 

bibliotecária. Infelizmente a televisão era utilizada em três casos específicos: ou para 

substituir o recreio em dias chuvosos ou para prender a atenção dos alunos quando 

o professor não havia feito planejamento ou ainda para substituir o próprio professor 

quando ele faltava. Em todas as reuniões pedagógicas, não ouvi sequer falar em um 

projeto que colocasse a televisão como possibilidade de ensino. 

Em 1992, passei em meu segundo concurso para o magistério municipal e, 

com isso, atuei em dois períodos como professora do Ensino Fundamental na Rede 

Pública de Curitiba; posteriormente, fui convidada a compor o quadro de 

funcionários da Biblioteca da Secretaria Municipal de Educação, assumindo minha 

profissão de bibliotecária. No ano seguinte, o prefeito pretendia dar início à 

construção dos Faróis do Saber, um respeitável projeto desenvolvido para o 

município, que se configurava em minibibliotecas de bairro que deveriam ser 

construídas no terreno de algumas escolas. Aceitei escrever tal projeto e, assim, 

assumi sua coordenação, responsabilizando-me por várias etapas: desde a 

inauguração do espaço, passando pela seleção e aquisição do material bibliográfico 

e seu tratamento, até a compra e implantação dos sistemas de usuários e de 

empréstimos. No período de quatro anos de gestão do prefeito, foram construídos e 

equipados quarenta Faróis do Saber, que eu visitava diariamente em sistema de 

rodízio. 

Pela experiência adquirida na implantação dos Faróis, em 1997, convidaram-

me a coordenar um programa do governo do estado, chamado Usina de 

Conhecimento. O espaço no município de Maringá ainda não estava pronto, então 

fiquei alocada na Universidade Estadual de Maringá, no Departamento de 

Informática, em um setor que se chamava Softex, uma incubadora de ideias que 

tinha por objetivo contratar estagiários que se propunham a elaborar softwares para 
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as mais variadas necessidades, desde programas que possibilitassem melhorar o 

processo ensino-aprendizagem nas escolas até programas que controlassem 

estoques em supermercados ou permitissem que as pessoas se vissem ao adotar 

novos cortes, penteados e tinturas em salões de beleza. 

Em 1998, passei a fazer parte do grupo coordenador das Usinas de 

Conhecimento no Estado – eram doze ao todo. A proposta era atuar em três eixos: 

ciência e tecnologia; arte e cultura; informação e comunicação. Surgiu então a 

possibilidade de trabalhar educação aliada à televisão e, quinzenalmente, 

produzíamos um programa para a TV Educativa do Paraná – as Teleconferências da 

Usina de Conhecimento – o programa, com uma hora de duração, tinha por objetivo 

abordar temas de interesse da comunidade. Para tanto convidavam-se profissionais 

capacitados para discuti-lo. Durante o programa, um serviço 0800 era oferecido e o 

público de todo o Brasil, que assistia via satélite, encaminhava perguntas que iam 

sendo respondidas pelos conferencistas. Foram quarenta e oito programas 

produzidos tendo sempre um educador e um adolescente fazendo parte da mesa de 

debates, além de dois profissionais de outra área, conforme o caso. Os temas 

variavam: “Culto ao corpo tem limite?”, discutido por um médico cirurgião plástico e 

uma nutricionista; “Drogas lícitas e ilícitas, efeitos e consequências”, abordado por 

um psicólogo e um clínico geral; “Medos, Fobias, Síndrome do Pânico: conceitos e 

possibilidades de tratamento”, debatido por uma psicóloga e um psiquiatra, ou ainda, 

“Doenças sexualmente transmissíveis: conceitos e cuidados”, comentado por uma 

ginecologista e um médico da família, para citar alguns poucos exemplos. 

Nessa época, principiei um curso de pós-graduação em Gestão da 

Informação e Novas Tecnologias para me atualizar e poder contribuir mais em meu 

trabalho. Retomei as leituras técnicas, Toffler, Castells, o famoso Livro Verde 

(Sociedade da Informação no Brasil), dentre outros. Ao término do curso, apresentei 

uma monografia sobre o uso do computador enquanto possibilidade para melhorar o 

processo ensino-aprendizagem em instituições públicas de Ensino Fundamental no 

Estado do Paraná. Para dar conta de tal tema, visitei algumas escolas estaduais que 

estavam recebendo os primeiros computadores do Programa Nacional de 
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Tecnologia Educacional – Proinfo2 em seus laboratórios e, nesse princípio, pude 

constatar, nas escolas visitadas, que o programa não conseguia atingir o objetivo de 

promover o uso pedagógico da informática porque nem as escolas tinham 

infraestrutura em salas adequadas para receber tais equipamentos, nem os 

docentes estavam devidamente capacitados. 

Ainda com o questionamento sobre como as tecnologias poderiam contribuir 

com o processo ensino-aprendizagem, em meados de 2004, ingressei no Mestrado 

em Educação da PUCPR, na linha de pesquisa “Teoria e Prática Pedagógica na 

Formação de Professores”. Para minha surpresa, o que mais me encantou nesse 

curso, foram as aulas de filosofia que aconteceram em duas disciplinas: ética e 

epistemologia. Tive um professor popperiano que havia feito mestrado e doutorado 

na PUCSP, sendo orientando do prof. Dr. Lafayette de Moraes. Assim, a leitura das 

obras de Karl Popper me ajudou muito na escrita de minha dissertação. Li “O mito 

do contexto” e “Conhecimento Objetivo” e alguns capítulos de “A sociedade aberta e 

seus inimigos” e “Conjecturas e refutações”. Além desse autor, como meu tema 

envolvia a pesquisa escolar, seria necessário abordar a importância da memória 

coletiva. Para tanto, busquei a origem da palavra “Memória” na mitologia, lendo 

“Teogonia”, de Hesíodo; passando por Marilena Chauí, “Convite à Filosofia”; além de 

Maria Lúcia Aranha, “Temas de Filosofia”; Junito Brandão, “Mitologia Grega”; e 

Vernant, “Mito e pensamento entre os gregos”. Quanto à formação de professores, li 

“Pedagogia da autonomia” e “Pedagogia do oprimido”, de Paulo Freire; “Adeus 

professor, adeus professora”, de Libâneo; “Ensino: as abordagens do processo”, de 

Mizukami; “Aprendizes e Mestres”, de Pozo, “Saberes docentes e formação 

profissional”, de Tardif, entre outros, que me aproximaram novamente da docência, 

pois ainda não havia feito o curso de pedagogia e as leituras voltadas para a área da 

educação haviam ficado muito distantes, nos anos 1980, ainda no magistério. 

_______________  
 

2
 O ProInfo, inicialmente denominado de Programa Nacional de Informática na Educação, foi criado 

pelo Ministério da Educação, por meio da portaria nº 522, em 09/04/1997, com a finalidade de 
promover o uso da Telemática como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público 
fundamental e médio. As ações do Programa são desenvolvidas pela Secretaria de Educação a 
Distância - SEED, deste Ministério, por meio do Departamento de Infraestrutura Tecnológica - DITEC, 
em articulação com as Secretarias de Educação do Distrito Federal, dos Estados e de alguns 
Municípios. 
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Em 2006, obtive o título de Mestre em Educação investigando “A pesquisa no 

processo ensino-aprendizagem: avaliando limites e possibilidades”. Tal estudo, 

realizado com o segundo ano do ensino médio em duas instituições de ensino 

fundamental e médio de Curitiba, uma pública e uma particular, provou que 100% 

dos alunos utilizavam sites de busca para elaborar as pesquisas solicitadas por seus 

professores, empregando invariavelmente o “recorta e cola” e que aos professores 

faltava conhecimento metodológico para melhor tratar dessa questão. Foi observado 

que, muitas vezes, eles aceitavam a cópia como pesquisa. Nesse mesmo ano, iniciei 

minha atuação como docente no ensino superior, no curso de biblioteconomia da 

PUCPR. Foi uma experiência muito rica, principalmente, por ter feito um curso 

voltado para as bibliotecas “analógicas” dos anos 1980 e, vinte anos depois, poder 

aliar educação e tecnologia, tendo em vista o processo de informatização das 

bibliotecas e, consequentemente, a necessidade de profissionais qualificados para 

atender tal demanda. 

Em meados de 2008, iniciei um curso de pedagogia a distância, pela 

Universidade Castelo Branco, do Rio de Janeiro, e também o Doutorado em 

Educação: Currículo, na PUCSP, na linha de pesquisa “Novas Tecnologias em 

Educação”. As leituras provenientes do doutorado foram bem variadas e 

contribuíram muito para o desenvolvimento deste estudo, entre elas, retomei Paulo 

Freire, Michel Apple, Jean-Claude Forquin, Antonio Flavio Moreira, Gimeno 

Sacristán, Álvaro Vieira Pinto, Amartya Sen, Duncan Green, Fernando José de 

Almeida, Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, José Armando Valente e Maria da 

Graça Moreira, esses quatro últimos, docentes da linha de pesquisa. 

Quando vislumbrei a possibilidade de apresentar em minha tese um programa 

da TV Cultura de São Paulo, pensado e produzido para o público jovem, solicitei ao 

meu orientador que permitisse que eu me apropriasse do tema e exibisse um plano 

mais fechado de uma “Escola 2.0”. É importante salientar que tal programa é 

idealizado e produzido pelo Núcleo Cultura Educação, da TV Cultura. Nele abordam-

se temas que vão ao encontro dos anseios e necessidades dos adolescentes. 

Exploram-se, entre outras, questões como relacionamentos interpessoais, escola, 

cultura, consumo e sustentabilidade. 

Desse modo, assim como a produção das teleconferências para as Usinas de 

Conhecimento, volto a trabalhar com a díade televisão e educação, tema central 

desta tese. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 
 
 
Cada geração assimila a herança 
cultural dos antepassados e estabelece 
projetos de mudança. Ou seja, estamos 
inseridos no tempo: o presente não se 
esgota na ação que realiza, mas adquire 
sentido pelo passado e pelo futuro 
desejado. Pensar o passado, porém, não 
é um exercício de saudosismo, 
curiosidade ou erudição: o passado não 
está morto, porque nele se fundam as 
raízes do presente. 
 

(Maria Lúcia de Arruda Aranha) 

 

 

 

 

 

 

O século XX caracterizou-se por um intenso fluxo de transformações de todas 

as ordens, sejam elas sociais, políticas ou econômicas, alcançando os modos de 

percepção e intervindo nos processos de interpretação dos signos culturais que 

fazem parte do cotidiano dos sujeitos. Nessa nova ordem mundial, tendo em vista os 

processos de globalização, novas conformações marcam a educação de modo geral 

e, mais especificamente, as políticas educacionais, a instituição escolar e o trabalho 

docente.  

A concepção determinista do mundo, até então inabalável, foi fortemente 

atacada pelo influxo do indeterminismo, pelo aparecimento da incerteza como uma 

categoria permanente, pela presença de uma mentalidade volátil, provisória, flexível. 

Se a visão linear parece corresponder à racionalidade moderna, a estrutura em rede 

esboça a compreensão da sociedade sob uma perspectiva pós-moderna. Às 

ciências, adota-se um olhar de referências provisórias e, em vez da inflexibilidade, 

do dogmatismo e da certeza, sugere-se a tolerância, a modéstia e a consciência da 

provisoriedade. Tais revoluções favoreceram a crítica ao estatuto determinista e 

Figura 1: Cadu, Bia e Mano 

Fonte: TV Cultura 
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dogmático da racionalidade moderna, o que fez surgir outras possibilidades de 

compreensão da razão, do saber e da cultura.  

Com isso, o conhecimento perde também seu caráter permanente e, para 

atuar com educação, faz-se necessário um profissional com perfil flexível, que se 

adapte facilmente às circunstâncias variáveis, disposto a substituir procedimentos 

clássicos, rotineiros e repetitivos por novas e criativas maneiras de promover o 

trabalho docente. Espera-se um professor preparado para correr riscos e que 

ambicione investir em sua formação permanente, agregando, com isso, qualidade à 

educação. 

Buscando no passado as raízes do presente, tal qual conformações que 

propiciam o estabelecimento do cenário posto e perscrutando as leis que 

fundamentaram o sistema educacional, percebe-se que, conforme o quadro social, 

político e econômico do início do século XX se delineava, a educação começava a 

se estabelecer como condição essencial para o crescimento do país, havendo 

preocupação com a instrução, nos seus diversos níveis e modalidades.  

As duas primeiras décadas do século XX foram marcadas por diversas 

reformas educacionais que contribuíram para o amadurecimento da percepção 

coletiva da educação como um problema nacional. Nos anos 1930, um grupo de 

educadores lança o Manifesto dos Pioneiros da Educação, em que propunham uma 

imediata reconstrução educacional. 

Em 1962, surge o primeiro Plano Nacional de Educação, elaborado durante a 

vigência da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 4.024, 

de 1961, favorecendo a implantação de ginásios voltados para o trabalho e o 

atendimento a analfabetos com idade superior a dez anos. 

Quase cinquenta anos passados e, portanto, já no final do século XX, tendo 

como pano de fundo a primeira LDB, ressurge a ideia de um Plano Nacional de 

longo prazo com a implementação da Lei nº 9.394/96, que institui a década da 

educação. Tal lei estabelece que a União encaminhe esse Plano ao Congresso 

Nacional um ano após a publicação da citada lei, delimitando diretrizes e metas para 

os dez anos seguintes, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos. 

O Escola 2.0, programa analisado por esta tese, idealizado e produzido pela  

TV Cultura, uma televisão pública, resulta dessa política pública de educação e, 
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tanto quanto tais políticas, objetiva fundamentalmente a melhoria na qualidade da 

educação brasileira. 

Tendo em vista esse cenário ora apresentado e considerando-se que o 

estudo proposto encontra-se inserido na linha de pesquisa Novas Tecnologias em 

Educação, do Programa de Doutorado Educação: Currículo, da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, propõe-se, com este trabalho, apresentar o 

Programa Escola 2.0 produzido por uma televisão pública de modo especial ofertado 

para a educação pública com um olhar investigativo que procurará descortinar as 

possibilidades de construção de conhecimentos, considerando o currículo, a 

tecnologia e a integração de saberes, assim como a aprendizagem de valores sob o 

viés do diálogo e da liberdade. 

O tema deste estudo é de meu interesse, pois sou graduada em 

biblioteconomia, profissão em que o objeto de estudo e de trabalho é a informação, 

ou seja, selecionar, adquirir, classificar, catalogar, recuperar a informação a fim de 

disseminá-la, possibilitando a construção do conhecimento. Dessa forma, esta 

pesquisa revela o desejo de reunir o material sobre o objeto de estudo desse 

trabalho, analisá-lo, organizá-lo e disponibilizá-lo à comunidade escolar para que se 

possam conhecer e usufruir os programas produzidos e apresentados.  

Também considero de suma importância analisar a dimensão coletiva da 

memória registrada, isto é, a memória de uma história escrita por pessoas que 

buscam contribuir com a cultura e com a educação e não apenas com a audiência. 

Segundo Almeida (2010), a Fundação Padre Anchieta (FPA) oferece muitas 

possibilidades em seu acervo cultural e tecnológico de modo a contribuir para 

melhorar o desenvolvimento da educação escolar em nosso país. O trabalho da 

Fundação Padre Anchieta é justamente criar uma rede de competências buscando o 

que a educação formal necessita para caminhar rumo a um futuro que supere a 

fragmentação, identificando carências e necessidades e propondo-se a 

complementar as atividades desenvolvidas na escola, oferecendo uma grade de 

programação cultural educativa. 
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1.1  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A invenção da televisão é considerada um dos acontecimentos mais 

importantes do século passado, e sua programação vem exercendo forte influência 

na vida moderna, sobretudo se considerada a esfera das atitudes, dos valores e dos 

comportamentos humanos. Para Bourdieu (1997), há uma parcela importante da 

população que é fiel a esse meio como única fonte de informação e entretenimento, 

atribuindo-se à televisão uma espécie de monopólio sobre a formação dessas 

pessoas. 

Desde meados do século passado, os programas exibidos pela televisão 

ditaram modelos, tendências e modos de agir (e ainda ditam!) aos seus 

telespectadores, acompanhando o percurso existencial de muitas gerações, sendo, 

portanto, considerada indispensável em quase todos os lares, preenchendo 

necessidades de entretenimento, informação, conhecimento e cultura de seu 

público. 

Segundo Gitlin (2003), adotar a televisão como companhia é o que as 

pessoas mais fazem. De acordo com o autor, os indivíduos nascem mergulhados em 

um ambiente repleto de mídia, sendo considerado, portanto, natural. Gitlin (2003, p. 

12) comenta ainda que "nunca tantos comunicaram tanto, em tantas telas, por meio 

de tantos canais, absorvendo tantas horas de insubstituível atenção humana a 

respeito da comunicação".  

A televisão, via de regra, representa também uma forma de comunicar que 

permite homogeneizar seu público, não importando seu nível socioeconômico. Aos 

jovens, faixa etária que interessa a este trabalho, a televisão busca atingir falando a 

mesma linguagem deles e partilhando experiências por eles vividas, gerando 

modelos que fomentam sua capacidade de se desenvolver e formar uma identidade. 

O programa analisado por esta tese é idealizado e produzido pela TV Cultura, 

por meio da FPA, que tem por missão “formar cidadãos críticos para o exercício da 

cidadania” (MARKUN, 2010, p.11), em que se priorize a educação e sempre se 

prime pela qualidade dos temas educacionais abordados em sua programação. Para 

dar conta dessa tarefa, a FPA conta com o Núcleo Cultura Educação, que foi criado 

para acompanhar esses avanços tecnológicos sem, contudo, perder de vista a 

missão da FPA, em que se integram mídias para sejam produzidos e disseminados 

conteúdos na área educacional.  
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Nesse contexto em que a televisão pública tem uma obrigação intrínseca com 

a educação pública, ou seja, está prescrito que a televisão pública deve contribuir 

com a educação pública, este trabalho teve por intuito responder à seguinte 

pergunta: De que maneira a televisão pública consegue efetivamente contribuir para 

a melhoria da educação pública, considerando a produção da terceira temporada do 

Programa “Escola 2.0”, um produto bem delimitado e restrito a vinte e seis episódios 

de trinta minutos e que apresenta o cenário da escola, os alunos e os profissionais 

que nela atuam?  

 

 

1.2  OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

A tese tem por objetivo geral analisar se o “Escola 2.0” enquanto um 

programa educativo oferecido pela televisão pública, constitui-se em um espaço de 

aprendizagem tanto de valores, quanto de conhecimento, e contribui com a melhoria 

da educação pública. 

Os objetivos específicos seguem apresentados abaixo: 

 Buscar relação entre a temporada analisada e a categoria aprendizagem 

de “conhecimento”, tendo em vista as subcategorias: “currículo”, 

“tecnologia” e “integração de saberes”.  

 Verificar na terceira temporada exibida, aspectos relacionados à 

aprendizagem de “valores”, nas seguintes subcategorias: “diálogo” e 

“liberdade”.  

 Analisar essas cinco subcategorias sobre três diretrizes: as linguagens do 

programa, os conteúdos do programa e, especificamente, os conteúdos 

que compõem o currículo escolar, apresentados pelo programa. 

 

 

1.3 ESTRUTURA DO TEXTO 

 

Após compreender o objeto de estudo desta tese, no que tange à definição de 

problema e objetivos de pesquisa, a fim de que sejam atingidos tais objetivos 

propostos, apresentam-se a metodologia, as subcategorias de análise: “currículo”, 

“integração de saberes” e “tecnologia”, pertencentes à categoria “construção de 
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conhecimento” e “diálogo e “liberdade”, pertencentes à categoria “aprendizagem de 

valores” e as três diretrizes sob as quais as subcategorias serão analisadas 

Dando continuidade, abre-se espaço para conhecer um pouco mais sobre a 

televisão pública enquanto mídia educacional e a educação pública como forma 

democrática de possibilitar o acesso ao conhecimento, apresentando, nesse 

contexto, um breve histórico sobre a televisão e sua relação com a educação e com 

as questões sociopolíticas que marcaram a história nacional.  

No capítulo seguinte, apresentam-se estudos dos teóricos que serviram de 

fundamentação teórica à reflexão sobre o tema proposto, verificando obras dos 

seguintes autores: Amartya Sem (2000), Antonio Flavio Moreira e Tomas Tadeu da 

Silva (2006), Duncan Green (2009), Edgar Morin (2005, 2007), Jacques Delors 

(1998), Jean-Claude Forquin (1993), José Gimeno Sacristán (1998, 2000), Manuel 

Castells (1999, 2004), Michel Apple (1982, 1989), Paulo Freire (1985, 1987, 1999, 

2001 e 2007) e Pierre Lévy (1996, 1999). 

Na sequência, a quinta parte deste trabalho, é estabelecida a relação entre o 

Núcleo Cultura Educação e os principais programas educativos produzidos por ele. 

Ainda nessa etapa, salienta-se o foco deste trabalho, o Programa Escola 2.0, e, 

mais especialmente, a Terceira Temporada exibida, com suas nuances, seus 

quadros, seus episódios para que possam ser analisados tendo em vista as 

categorias propostas. 

Após explanação sobre o programa, estabelecem-se as análises dos dados 

confrontando os episódios da última temporada com as leituras realizadas, a fim de 

verificar se e como  a televisão pública – TV Cultura - contribui com a educação 

pública. 

Por fim, retomam-se os objetivos nas considerações como forma de 

entrelaçar o início, o meio e o fim da pesquisa, ou seja, responder às questões desta 

investigação, apontando-se as convergências e as divergências encontradas. 
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2  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 
 
 
 
Quaisquer que sejam as distinções que 
se possam fazer para caracterizar as 
várias formas de trabalhos científicos, é 
preciso afirmar preliminarmente que 
todos eles têm em comum a necessária 
procedência de um trabalho de pesquisa 
e de reflexão que seja pessoal, 
autônomo, criativo e rigoroso. 
 

(Antônio Joaquim Severino) 

 

  

 

 

 

 

 

Este item tem por intuito descrever passo a passo o caminho percorrido na 

elaboração da pesquisa. Assim, o procedimento, aqui neste estudo, consiste no 

“conjunto de providências práticas no momento da coleta dos dados em campo e de 

seu posterior tratamento à mesa, consistindo na operacionalização ou viabilização 

das diferentes técnicas” (TURATO, 2003, p. 306). 

Salienta-se que esta pesquisa é de natureza exploratória e teve por intuito 

proporcionar um “maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, a fim 

de que esse possa formular problemas mais precisos ou criar hipóteses que possam 

ser pesquisadas por estudos posteriores” (GIL, 1999, p. 43).  É, ainda, de cunho 

explicativo, na medida, que possibilitou identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos. A análise e a interpretação das 

mensagens veiculadas pelo Programa Escola 2.0 (objeto de esudo desta 

investigação) possibilitou à autora desta tese mais familiaridade e maior 

aprimoramento com relação ao teor educacional do programa. 

Com o objetivo de levantar a literatura sobre o assunto, a autora se valeu de 

pesquisa bibliográfica, por entender, tal como Marconi e Lakatos (2001), que ela é o 

Figura 2: Computador do “Estudio” do Cadu e do Mano 

Fonte: TV Cultura 
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primeiro passo de toda a pesquisa científica, além de que a bibliografia pertinente 

“oferece meios para definir, resolver, não somente problemas já conhecidos, como 

também explorar novas áreas, onde os problemas ainda não se cristalizaram 

suficientemente” (MANZO, citado por MARCONI e LAKATOS, 2001, p. 44). 

Esta investigação se amparou, também, na pesquisa documental, pois 

buscou “informações em documentos que não receberam nenhum tratamento 

científico, como relatórios, reportagens de jornais, revistas, cartas, filmes, gravações, 

fotografias, entre outras matérias de divulgação” (OLIVEIRA, 2007, p. 69). Neste 

estudo, constituíram-se fontes primárias as três temporadas do Programa “Escola 

2.0”, exibidas em setenta e seis capítulos, veiculados pela TV Cultura. Mais 

precisamente, far-se-á o estudo analítico da última temporada, quando oficialmente 

passou de “Almanaque Educação” para “Escola 2.0”.   

Ciente de que a pesquisa científica “não pode ser fruto apenas da 

espontaneidade e submissão do indivíduo, mas exige submissão tanto aos 

procedimentos do método como aos recursos da técnica” (RUDIO, 2000, p. 17) e 

considerando, que as condições básicas para que ocorra um trabalho científico “se 

constituem num método adequado ou, melhor ainda, suficientemente criativo e 

flexível, que dê conta de aproximar-nos da realidade, de como ela se constitui, indo 

além do senso comum” (TURATO, 2003, p. 20), é que se optou pela dialética.   

Justifica-se essa escolha, pois para a dialética  

 
 
as coisas não são analisadas na qualidade de objetos fixos, mas em 
movimento; nenhuma coisa está “acabada”, encontrando-se sempre em 
vias de transformar, desenvolver; o fim de um processo é sempre o começo 
de outro. Por outro lado, as coisas não existem isoladas, destacadas umas 
das outras e independentes, mas como um todo unido coerente. 
(LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 75). 
 
 

Entende-se, assim, que a dialética é o método adequado para analisar a 

televisão pública e seu compromisso com a escola pública, pois, nesse contexto, os 

processos devem ser embasados na ação-reflexão-ação e os fatos não acontecem 

isoladamente.   

Esta pesquisa se caracteriza, ainda, pelo estudo de caso, pois se trata de um 

estudo empírico que investiga um “fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto 

de vida real” (YIN, 2001, p. 32), que possibilita averiguar uma realidade, de maneira 
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a retratar e desvendar a multiplicidade dos aspectos que permeiam determinada 

situação. Com isso, 

 
 
o pesquisador procura revelar a multiplicidade de dimensões presentes 
numa determinada situação ou problema, focalizando-o como um todo. 
Esse tipo de abordagem enfatiza a complexidade natural das situações, 
evidenciando a inter-relação dos seus componentes. (LUDKE; ANDRÉ, 
1986, p.19). 
 
 

Neste estudo, esse procedimento se torna relevante, pois teve como foco 

avaliar criticamente as mensagens veiculadas pelo Programa “Escola 2.0” e a sua 

importância para a construção de conhecimento na sociedade contemporânea, em 

que foram considerados especificamente, três diretrizes: as linguagens do programa, 

o conteúdo geral do programa e os conteúdos escolares especificamente, tendo-se 

em vista as cinco subcategorias fundamentadas no capítulo quatro desta tese 

Assim, a partir das orientações propostas por Yin (2001) para um estudo de 

caso, elaborou-se um roteiro do caminho metodológico percorrido nesta investigação 

(Figura 3). 
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Figura 3: Operacionalização das etapas da pesquisa 
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Percebe-se, pela Figura 3, que a operacionalização da pesquisa contempla 

algumas fases específicas, as quais se expõem detalhadamente a seguir. 

 

Fase I: Pesquisa bibliográfica  

  

Em um primeiro momento, realizou-se um esquema sobre itens relevantes 

para dar suporte teórico ao estudo e, posteriormente, realizou-se um levantamento das 

obras julgadas pertinentes ao assunto, quais sejam: 

 Obras de autores que realizaram uma síntese sobre a história da 

televisão. Dentre eles, citam-se: Nelson Hoineff (1996); João Lorêdo 

(2000); Arlindo Machado (2001), entre outros; 

 Obras de autores sobre a história da educação pública, destacando-se 

Demerval Saviani (2006), Maria Lúcia de Arruda Aranha (2006), Celso 

Vasconcelos (2005), entre outros; 

 Consulta a obras que descrevem o percurso da TV Cultura desde sua 

fundação, sua atuação no período militar e a sua programação educativa. 

Dentre elas, merecem destaque os autores Fernando José de Almeida 

(2010) e Jorge Cunha Lima (2008). 

 

Fase II: Ambiente de Estudo 

 

O estudo teve por ambiente a TV Cultura. Essa fase se constituiu de duas 

etapas: 

a) pesquisa documental, que teve por intuito conhecer detalhadamente o   

ambiente de estudo. Assim, buscaram-se nos arquivos e na biblioteca da 

Fundação Padre Anchieta, fontes primárias que possibilitaram conhecer 

detalhadamente a realidade a ser estudada.  

b) seleção do caso. A fim de que se pudesse selecionar o objeto de estudo, 

foi necessário averiguar a produção do Núcleo Cultura Educação. Nesse 

sentido, pesquisaram-se os programas editados no período de três anos 

(2009 a 2011). Dessa maneira, entre os meses de maio a dezembro de 

2011, assistiu-se a setenta e seis programas e, na impossibilidade de 

analisar toda essa produção, elegeu-se um total de vinte e seis episódios, 

denominados Programa “Escola 2.0”. 
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c) De posse das informações coletadas nos filmes e documentos, assim 

como conversas com o então diretor, Caetano Caruso; a responsável pelo 

conteúdo virtual, Helena Prates; a coordenadora de produção, Célia Lima; 

a coordenadora geral de audiovisual de educação Maria Inês Landgraf e a 

gerente de educação, Monica Gardelli Franco, tornou-se necessário eleger 

categorias para análise.  

d) Foram selecionadas duas categorias amplamente debatidas na sociedade 

contemporânea e, em especial, no espaço escolar: “Construção de 

Conhecimento” e “Aprendizagem de Valores”.  Dentre essas, elegeram-se 

subcategorias: “Currículo”, “Tecnologia” e “Integração de Saberes” e 

“Diálogo” e “Liberdade”. Tais categorias e subcategorias foram escolhidas 

a partir das leituras da autora, assim como de sua vivência, tanto no 

ensino fundamental quanto no ensino superior, em cursos de formação de 

professores, em consonância com seu orientador. Em busca de organizar 

o desenvolvimento da tese, foram previstos alguns autores principais, 

sobre os quais a pesquisadora se debruçou, buscando comparar as 

leituras realizadas com os programas apresentados, apontando 

convergências e divergências. Para a categoria Construção de 

conhecimento, adotou-se:  

 Currículo – Michael Apple (1982, 1989), Flávio Moreira e Tadeu 

Tomas Silva (2006), Jean- Claude Forquin (1993), José Gimeno 

Sacristán (1998 e 2000); 

 Tecnologia – Duncan Green (2009), Manuel Castells (1999, 

2004) e Pierre Lévy (1996, 1999); 

 Integração de saberes – Edgar Morin (2005 e 2007) e Jacques 

Delors (1998). 

Para a categoria Aprendizagem de Valores, foram examinadas as obras:  

 Diálogo – Paulo Freire (1985, 1987,1999, 2001 e 2007); 

 Liberdade – Amartya Sen (2000). 

e) Tendo como foco principal as cinco subcategorias, analisaram-se os 

episódios sob três diretrizes: as linguagens do programa, os conteúdos do 

programa e, especificamente, os conteúdos que compõem o currículo 

escolar, apresentados pelo programa. 
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Fase III – Análise e Interpretação das categorias 

 

Esta fase, tendo como “pano de fundo” o Programa “Escola 2.0”, teve por 

intuito estabelecer uma leitura das obras selecionadas promovendo um encontro de 

cada um desses autores e a realidade apresentada por meio da ficção nos episódios 

apresentados, porém considerou-se o alerta de Rudio (2000, p. 16), de que “a 

ciência não está interessada nas palavras em si”, mas de como elas “devem servir 

de meios para revelar um pensamento e/ou para mostrar algo na realidade”. 

Frente às palavras de Turato (2003, p. 21) de que “o pesquisador deve ter a 

mente aberta, ser capaz de ver onde outros não viram, poder interpretar os dados 

em profundidade, indo além do aparente, modificando caminhos de forma criativa, 

sempre rumo ao novo, ao não conhecido”, a análise e interpretação das categorias 

se deram por meio da técnica de análise de conteúdo proposta por Laurence Bardin 

(2000), a qual compreende as seguintes fases: a pré-análise (leitura flutuante; 

escolha dos documentos; preparação do material e referenciação dos índices e a 

elaboração dos indicadores); a exploração do material e o tratamento dos 

resultados, a inferência e a interpretação. 

Para proceder à análise das categorias, propõe-se como primeira 

subcategoria o termo “Currículo”, tendo em vista que é por meio do currículo que a 

escola se propõe a dar conta do que os sujeitos devem saber para que possam 

intervir e atuar no contexto em que vivem.  

A próxima subcategoria analisada é a “Tecnologia”, permeada pelas leituras 

de Green (2009), Castells (1999, 2004) e Lévy (1996, 1999). Este estudo objetiva a 

compreensão das transformações que as novas tecnologias de informação e 

comunicação estão produzindo e vão ainda produzir na sociedade contemporânea. 

A obra de Pierre Lévy se faz respeitável no contexto desta tese, tendo em vista que 

criou os três princípios essenciais que orientaram o crescimento inicial do 

ciberespaço: “a interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência 

coletiva.” (LÉVY, 1999, p. 127). 

Ao analisar a subcategoria “Integração de saberes”, buscou-se a verificação 

das obras de Morin (2005), (2007) e Delors (1998). A leitura de tais obras leva a uma 

revisão das práticas pedagógicas, fazendo pensar sobre os desafios e incertezas 

enfrentados na contemporaneidade, contemplando a todos aqueles que se 

preocupam com o futuro da humanidade. 
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Paulo Freire (1985), (1987), (1999), (2001), (2007) foi fundamentalpara a 

análise da categoria “Aprendizagem de Valores”, subcategoria “Diálogo. 

O diálogo é uma profunda compreensão da alteridade, da valorização do ser 

humano. É por meio do diálogo entre os pares que se descobrem as oportunidades 

para se desenvolverem os mais variados saberes. Assim, o aluno tem a 

oportunidade de se tornar produtor de conhecimento, conectado à vida, 

comprometido com ela. Ao professor, cabe o papel de aprender junto, superando a 

visão fragmentada do conhecimento. Finalmente, à escola, compete a função de 

proporcionar que o ser humano recupere a visão do todo e possa viver como 

cidadão do mundo que é, recuperando o equilíbrio entre razão e emoção, 

alcançando a condição de escrever sua história no mundo. 

A última subcategoria considerada é “Liberdade” e, para analisá-la, 

emprestou-se o olhar de Amartya Sen (2000). São inúmeras as dificuldades que 

assolam o mundo de modo geral: a extrema pobreza, a fome, a marginalização 

social, a ausência de oportunidades, a exploração, enfim, a insegurança econômica, 

politica e social. Para Sen, o desenvolvimento é fundamentalmente um processo de 

expansão das liberdades e, apenas desse modo, é possível restaurar a dimensão 

ética e política dos problemas econômicos enfrentados pela população.  

Cada uma dessas subcategorias serão analisadas a partir de três diretrizes 

que são: 

a) as linguagens do programa, tendo em vista os detalhes da tessitura dos 

episódios, que, segundo Fischer (2001, p. 104), envolvem “recursos 

audiovisuais, de imagem, som, textos, edição, a escolha de planos e ritmos, a 

seleção de apresentadores e atrizes”, ou seja, a fotografia, os diálogos, os 

cenários, os personagens, a forma como o programa é editado, as vinhetas 

de abertura e de passagem de um tema a outro. 

b) os conteúdos do programa, considerando os temas acerca do que se discute, 

de que modo essas discussões são apresentadas, quais os comportamentos 

e atitudes exibidos, e, se existem situações de conflito, tal como na “vida real”, 

como essas são expostas. A esse viés não importa especificamente o 

alcance educacional, embora possa enriquecer o currículo ao se observar 

uma formação mais ampla que busca desenvolver a sensibilidade, o 

imaginário, a criatividade. 
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c) os conteúdos que compõem o currículo escolar. Nesse caso, não há uma 

finalidade instrucional específica, porém os conteúdos abrangem temas que 

deveriam integrar a bagagem cultural básica do público-alvo. Para Fischer 

(2001, p. 132), “são temas históricos (antigos ou recentes) científicos (de 

todos os campos: natureza, vida, biologia, física, sociologia, economia, 

medicina, psicologia), socioculturais e políticos, artísticos.” Esses temas 

podem desempenhar funções pedagógicas relevantes, tais como “motivar, 

contextualizar, aprofundar, diversificar pontos de vista, questionar e discutir, 

auxiliar a compreensão de processos e conceitos.” (FISCHER, 2001, p. 133). 

 

É dentro do contexto: de escola enquanto instituição na sociedade 

responsável pela educação, de televisão pública comprometida com a qualidade dos 

temas educacionais e escolares que apresenta e com o olhar preciso nas três 

diretrizes dessas cinco subcategorias, que a pesquisadora analisa os episódios 

apresentados na última temporada do Escola 2.0. 
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3  A TV PÚBLICA E SEU COMPROMISSO COM A EDUCAÇÃO PÚBLICA: O 

CONTEXTO DO ESTUDO 

 

 

 
Estudar a TV, ter a mídia como objeto de 
estudo, investigar, por exemplo, como se 
faz um anúncio publicitário ou com que 
linguagem se controem matérias de 
jornais ou revistas ou, ainda, como as 
imagens e informações da mídia são 
compreendidas e até incorporadas pelas 
pessoas, propor modos de utilização 
desses produtos no cotidiano escolar – 
tudo isso constitui tarefa permanente e 
desejável, se nos interessa compreender 
mais sobre o tempo presente, sobre a 
cultura em que vivemos, sobre os modos 
de vida que produzimos e que nos 
produzem. 
 

(Rosa Maria Bueno Fischer) 

 

 

 

 

 

Neste primeiro momento, traça-se um breve paralelo histórico vivido pela 

díade televisão pública e educação pública, comprovando nuances similares no 

contexto sociopolítico e cultural que ambas percorreram. No desfecho do texto que 

segue, os termos que compõem as subcategorias analisadas, a saber: “liberdade”, 

“diálogo”, “currículo”, “tecnologia” e “integração de saberes”, serão grafados em 

negrito, buscando evidenciar a aproximação deste capítulo com a fundamentação 

teórica posteriormente apresentada. 

A televisão, essa mídia baseada em som e imagem, tornou-se um dos meios  

de comunicação de massa mais presente no cotidiano das pessoas e, em pleno 

século XXI, quando confrontada com as possibilidades que a Internet oferece, 

procura se adaptar às mudanças para conseguir manter seus padrões de audiência 

Figura 4: Aula de História no Programa Escola 2.0 

Fonte: TV Cultura 
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estáveis e seu público, fiel. Inventada na Inglaterra, em 1926, a TV chega ao Brasil 

apenas nos anos 50, por intermédio do empresário Assis Chateaubriand3. 

Para se ter ideia da importância e do fascínio que despertava esse meio de 

comunicação, basta pensar no lugar físico que ocupava (e, muitas vezes, ainda 

ocupa) na grande maioria dos lares. A princípio era um móvel, inclusive decorativo, 

que ficava instalado em um lugar privilegiado, preferencialmente na sala de visitas. 

Quanto maior e mais robusta, mais demonstrava o alto poder aquisitivo de seu 

proprietário. Depois, com as facilidades advindas das possibilidades de crédito, 

tomaram espaços mais íntimos, como o quarto, a cozinha e, por que não, o 

banheiro. Difícil imaginar um mundo sem televisão. 

É também difícil conceber que esse glamour conquistado por um 

eletrodoméstico, passou por tempos áridos. Em meados dos anos sessenta, do 

século XX, Adorno e Horkheimer pregavam que a indústria cultural4 bloqueava a 

consciência das massas e instaurava o poder da mecanização sobre o indivíduo, 

implantando cada vez mais um comércio fraudulento em que os consumidores são 

paulatinamente iludidos em relação ao que lhes prometem: 

 
 
[...] não cessa de lograr seus consumidores quanto àquilo que está 
continuamente a lhes prometer. A promissória sobre o prazer, permitida 
pelo enredo e pela encenação, é prorrogada indefinidamente: 
maldosamente a promessa a que afinal se reduz o espetáculo significa que 
jamais chegaremos à coisa, que o convidado deve se contentar com a 
leitura do cardápio. (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 130). 
 
 

_______________  
 
3
 Chateaubriand (1892-1968) nasceu na Paraíba e se destacou como jornalista, advogado, professor 

de direito, escritor e membro da Academia Brasileira de Letras. Foi um magnata das comunicações 
no período que abrange o final dos anos 30 e começo dos anos 60. Proprietário dos Diários 
Associados, o maior conglomerado de mídia da América do Sul, que em seu apogeu contou com 
emissoras de rádio e TV, mais de cem jornais, revistas, agência de telégrafos. Sua TV Tupi, em São 
Paulo, foi inaugurada em 18 de setembro de 1950, indo ao ar no Rio de Janeiro já no ano seguinte, 
assim como em outras capitais. 
4
 Em um texto de 1963, intitulado Televisão, consciência e indústria cultural, Adorno (1978, p. 346) 

considera que a televisão não escapa do esquema da indústria cultural, e a sua combinação de filme 
e rádio, dá sequência aos objetivos daquela, cujo escopo é “[...] cercar e capturar a consciência do 
público por todos os lados”. Segundo Adorno (1978, p. 353), em vez de dar ao inconsciente a honra 
de elevá-lo ao consciente e com isso simultaneamente atender ao seu ímpeto e satisfazer à sua força 
destruidora, a indústria cultural, tendo à frente a televisão, reduz os homens ainda mais a formas de 
comportamento inconscientes do que aquelas suscitadas pelas condições de uma existência, que 
ameaça com sofrimentos aquele que descobre seus segredos, e promete prêmios àquele que a 
idolatra. 
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Com isso, a televisão criaria “necessidades” ao seu público que deveria se 

satisfazer com o que lhe era oferecido. Vistos dessa forma, os telespectadores eram 

apenas consumidores, ou ainda, objetos da indústria cultural.  

Em um debate no ano de 1963, cujo tema foi “Televisão e Formação”, em um 

programa de rádio em Hessen (Alemanha), Adorno explicita que: 

 
 
[...] por um lado, é preciso dar abrigo na televisão às coisas que não 
correspondem aos interesses do grande público, como os programas 
qualificados para minorias. Estes, contudo, não devem ser hermeticamente 
fechados, mas, mediante uma política de programação inteligente e 
consequente, precisam ser levados ao contato das outras pessoas, no que 
provavelmente o meio do choque, o meio da ruptura será mais produtivo do 
que o gradualismo. (ADORNO, 1995, p. 93). 
 
 

Ainda, nessa mesma entrevista, menciona que ocorreu em Hamburgo uma 

experiência que envolveu o músico Hübner, que organizou um programa com 

música, a “nova obra” em que formou um grande público que frequentava o auditório 

da Rádio de Hamburgo para assistir a ele.  

Adorno (1995), então, argumenta considerar possível que se estabeleçam 

programas semelhantes na televisão, até porque há menor resistência no plano 

visual quando comparada ao plano musical. Para isso, 

 

 
[...] seria possível desenvolver algo semelhante no âmbito da televisão, 
inclusive porque no plano visual as resistências são menores que no plano 
musical. Seria preciso estabelecer um planejamento comum adequado 
entre os setores que se encarregam da programação para as minorias 
qualificadas e os responsáveis pela programação para o grande público, 
discutindo os problemas, inclusive os sociológicos, que se apresentam 
neste plano. Quem sabe com programações orientadas por esta via 
poderíamos até abrir uma brecha na barreira do conformismo. (ADORNO, 
1995, p. 93). 
 

 

 Dessa forma, torna-se perceptível certa “abertura” por parte de Adorno, às 

possibilidades que a televisão pode promover e, consequentemente, atenua seu 

olhar, antes tão belicoso a tal meio. 

Ainda que tenha pesado sobre a televisão esta concepção de “meio de 

comunicação de massa”, tal tecnologia conseguiu colher, em seus mais de 

cinquenta anos de trajetória, frutos que a colocam como um dos fenômenos culturais 

mais influentes e importantes da contemporaneidade. 
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Desde sua invenção, pode-se dizer que aquela televisão, com escassas 

opções de canais que acompanhou a infância e juventude de milhares de 

espectadores nascidos entre os anos 50 e 80 do século XX, informando, divertindo 

ou comovendo, cede lugar, a partir da revolução tecnológica dos últimos tempos, a 

uma televisão com dezenas de diferentes opções de programação. Com isso, exigiu-

se reestruturação de mecanismos de produção e difusão, além da possibilidade de 

que o antes apenas espectador possa programar o que deseja assistir, no instante 

mesmo em que quer assistir. A programação passa a ser temática, abrindo novos 

horizontes, redefinindo seus objetivos, revendo sua linguagem e estabelecendo 

novas relações com seu público. 

Desse ponto até o século XXI, a meta principal da televisão deixa de ser 

atingir toda a população, mas especialmente um determinado público que se 

interesse por aquela programação, afinal, vive-se em uma sociedade com audiência 

fragmentada marcada por distintos níveis sociais, culturais e econômicos e, assim, 

torna-se impossível imaginar que todos desejem assistir à mesma programação, ao 

mesmo tempo.  

Segundo Hoineff (1996, p. 16), “a obstinação de alcançar todo o mundo 

representa, na verdade, o objetivo menos nobre da televisão genérica: nivelar tudo 

por baixo, para ter sob controle uma massa uniforme de consumidores”. Ainda de 

acordo com esse autor, é um erro acreditar que a televisão foi pensada para criar 

uma massa de indivíduos acríticos, pois existe uma gama de canais que oferecem 

programação tão complexa quanto a própria sociedade. Essas variedades de 

opções aliadas às possibilidades que a televisão digital propõe afetam também o 

modo como o espectador se sente: até o início dos anos 1990, era possível 

“decorar” a programação de cada canal optando por aquela que mais interessava, 

com o passar do tempo, as pessoas se acostumaram a ligar a televisão para 

“zapear”, para ver se encontram alguma coisa que lhes chame a atenção, mas 

dificilmente se conhece toda a programação exibida por todos os canais.  

Um instigante aspecto sobre o qual se deve refletir é que a televisão trabalha 

em uma tão diferente escala com relação à audiência, que o conceito que se tem de 

programas elitizados versus baixa audiência, acaba por perder o sentido. Exemplo 

disso é que, mesmo um programa mais intelectualizado terá um público significativo, 

ou seja, uma baixa audiência na televisão não é sinônimo de pouco público quando 

comparado a outras mídias. Machado (2001, p. 30) conclui que “mesmo a menor 
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audiência é sempre a maior que um trabalho de alta qualidade poderia almejar”, 

tendo em vista outro meio qualquer.  

De acordo com dados do IBGE, no ano 2000, 37.593.480 dos 42.851.326 

domicílios particulares permanentes possuíam ao menos um aparelho de televisão, 

ou seja, aproximadamente 90% da população tinha acesso direto à TV dentro de 

casa. Desses domicílios, dois milhões não possuíam sequer geladeira. Com isso, 

pode-se verificar que a televisão, sofisticada, elitizada ou popular, a despeito de 

muitos que a ela ainda se opõem, continua cumprindo seu papel como meio de 

comunicação de maior influência na sociedade, levando notícia, cultura e 

entretenimento a todos, indistintamente.  

A educação, por sua vez, vem tomando posição de destaque na agenda de 

prioridades de todos os países que se comprometeram em melhorar o padrão de 

vida de suas populações. Tal condição de evidência denota a urgência em se obter 

respostas rápidas e eficazes para o enfrentamento da pobreza, a busca pela 

construção da paz, a liberdade enquanto garantia de plenos direitos . Depositam-se, 

na conta da educação, perspectivas de que essa possa colaborar para que o 

desenvolvimento humano esteja em consonância com a lógica da sustentabilidade, 

empenhado com os preceitos da democracia. De acordo com Delors (1996), a 

educação se encontra no coração do desenvolvimento tanto do indivíduo quanto de 

suas comunidades e traz, em sua essência, uma contribuição prioritária para o 

embasamento do projeto de desenvolvimento. Dessa forma, é primazia da educação 

empenhar-se para colocar cidadãos de direito, em cena. 

Assim, na década de 1990, o impacto que a educação poderia ocasionar à 

vida das pessoas tornou-se preocupação intensa de toda a comunidade científica 

nacional e internacional. Para dar conta dessa inquietação, foram organizados e 

produzidos pactos, compromissos e possíveis direções que possibilitassem a 

expansão de direitos e de oportunidades ao público escolar. Lideranças de distintos 

países em consonância com a UNESCO prepararam articulações, padrões 

operacionais e agendas partindo de valores, princípios e orientações. 

O próprio significado do termo “desenvolvimento” vem sendo ampliado, como 

distingue Sen (2000), vinculando-o à retirada das fontes principais de privação de 

liberdade. Tal conceito apresenta, em seu bojo, um novo enfoque permitindo 

abalizar de que modo os países se comportam na conquista do progresso, 
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especialmente pela constatação da forma como as pessoas se posicionam quanto 

ao seu modo de vida, suas escolhas e as liberdades de que desfrutam. 

 
 
(...) precisamos entender a notável relação empírica que vincula umas às 
outras, liberdades diferentes. Liberdades políticas (na forma de liberdade de 
expressão e eleições livres) ajudam a promover a segurança econômica. 
Oportunidades sociais (na forma de serviços de educação e saúde) 
facilitam a participação econômica. Facilidades econômicas (na forma de 
oportunidade de participação no comércio e na produção) podem ajudar a 
gerar a abundância individual, além de recursos públicos para os serviços 
sociais. Liberdades de diferentes tipos podem fortalecer umas às outras. 
(SEN, 2000, p. 25, grifo meu). 
 
 

A educação pública brasileira foi influenciada por diversos movimentos e 

personagens ao longo da história e a atuação do Estado, propriamente dita, teve 

início apenas ao fim do século XIX, ganhando fôlego nas primeiras décadas do 

século XX, em tempos republicanos, ao se delinear um protótipo de escolarização 

abalizado na escola seriada e, portanto, obedecendo a normas, métodos, 

procedimentos, ganhando instalações apropriadas, como se verifica com a 

edificação de verdadeiros monumentos para abrigar principalmente os chamados 

“grupos escolares”. Essas construções tinham por objetivo demonstrar o empenho 

do governo pelo ensino público e gratuito. Ledo engano conceber, porém, que desse 

modo se buscava efetivar a democratização do ensino, tendo em vista que tais 

escolas continham escassas vagas fortemente disputadas não pelos que mais 

necessitavam delas, mas sim pela classe média, enquanto os mais abastados 

contavam com preceptores que lhes educavam em casa. 
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3.1 A EDUCAÇÃO NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX 

 

 
 
 
 
 
Desde o surgimento da educação 
escolar e de sua difusão pelo mundo, 
espera-se que a educação pública salve 
a sociedade. As escolas e seus 
professores devem resgatar as crianças 
da pobreza e da destituição, reconstruir 
o sentimento de nação nos períodos 
pós-guerrra, gerar trabgalhadores 
especializados mesmo quando poucos 
empregos adequados os esperam e 
desenvolver tolerância entre as crianças. 
 

(Andy Hargreaves) 

 

 

 

 

 

 

As décadas de 1920 e 1930 foram férteis em discussões sobre educação e 

pedagogia e, nesse período, começam a despontar os ideais escolanovistas com 

cidadãos imbuídos da esperança de democratizar e de transformar a sociedade por 

meio da escola. De acordo com Saviani (2006), as críticas ao ensino tradicional 

constituíram o ideário renovador instituído na década de 1930 dando origem a uma 

nova teoria da educação. Tal teoria acreditava no poder da escola enquanto 

equalizadora social, ou seja, havia a esperança de que fosse possível corrigir a 

marginalidade, não sob o ponto de vista da ignorância, mas o marginal como 

“desajustado”, por meio da escola que teria por função adaptar o indivíduo à 

sociedade. Saviani (2006, p. 9), analisa que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5: Colégio Sion de Petrópolis em 1930 

Café história: história feita em cliques 
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Compreende-se, então, que essa maneira de entender a educação, por 
referência à pedagogia tradicional tenha deslocado o eixo da questão 
pedagógica do intelecto para o sentimento; do aspecto lógico para o 
psicológico; dos conteúdos cognitivos para os métodos ou processos 
pedagógicos; do professor para o aluno; do esforço para o interesse; da 
disciplina para a espontaneidade; do diretivismo para o não-diretivismo; da 
quantidade para a qualidade; de uma pedagogia de inspiração filosófica 
centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração 
experimental baseada principalmente nas contribuições da biologia e da 
psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que considera que 
o importante não é aprender, mas aprender a aprender. 
 
 

Para contemplar tal concepção, caberia ao professor agir como estimulador e 

orientador de toda a aprendizagem e ao aluno a iniciativa em aprender. Assim, a 

aprendizagem seria uma decorrência de todo o ambiente instigante e da relação que 

se estabeleceria entre os pares envolvidos na educação. Como esse tipo de escola 

requeria bibliotecas com acervo vasto, materiais didáticos visualmente ricos, 

tecnologias até então existentes, ambiente instigante, alegre e multicolorido, acabou 

por se tornar inexequível, visto que, implicava despesas muito mais altas do que as 

demandadas por uma escola tradicional.  Desse modo, a “Escola Nova” se 

estabeleceu fundamentalmente na forma de escolas experimentais bem providas de 

todo o tipo de tecnologia e limitadas a poucos grupos de elite.  

 
 
Vê-se, pois, que paradoxalmente, em lugar de resolver o problema da 
marginalidade, a “Escola Nova” o agravou. Com efeito, ao enfatizar a 
“qualidade do “ensino”, ela deslocou o eixo de preocupação do âmbito 
político (relativo à sociedade em seu conjunto) para o âmbito técnico-
pedagógico (relativo ao interior da escola), cumprindo ao mesmo tempo 
uma dupla função; manter a expansão da escola em limites suportáveis 
pelos interesses dominantes e desenvolver um tipo de ensino adequado a 
esses interesses. É a esse fenômeno que denominei de “mecanismo de 
recomposição da hegemonia da classe dominante”. (SAVIANI, 2006, p. 11). 
 
 

Observa-se com isso que os resultados atingidos foram mais negativos que 

positivos, pois suscitava o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a 

construção do conhecimento, rebaixando o nível do ensino proposto às camadas 

menos favorecidas as quais acabam tendo na escola a única forma de acesso ao 

conhecimento mais elaborado. Por outro lado, a “Escola Nova” aperfeiçoou a 

qualidade do ensino destinado às elites. 
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Apesar de algum avanço, podem ser feitas críticas ao total descaso pela 
educação fundamental, o que representou um empecilho para a real 
democratização do ensino. Além disso, a formação de professores não se 
concretizou de fato. (...) A falta de articulação entre os cursos secundário e  
comercial evidenciava a rigidez do sistema, enquanto o enciclopedismo dos 
programas de estudo, ao lado de uma rigorosa avaliação, tornou o ensino 
altamente seletivo e elitizante. (ARANHA, 2006, p. 305). 
 
 

Dessa forma, tornava-se perceptível que a escola pública brasileira dessas 

primeiras décadas do século XX tinha por objetivo teórico a escolarização das 

camadas populares, porém, na prática, só foram inclusos os alunos pertencentes às 

esferas ligadas ao trabalho urbano, excluindo tanto as pessoas com menor poder 

aquisitivo quanto os negros, ou seja, “privação de liberdade” a esse público, para 

usar uma expressão de Sen.  

No ano de 1932, foi divulgado o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, 

firmado por vinte e seis educadores, entre eles Fernando de Azevedo, Roquette 

Pinto e Anísio Teixeira. Tal documento defendia que era dever do Estado a 

educação obrigatória, pública, gratuita e laica e que essa deveria ser implantada em 

programa de âmbito nacional. 

 
 
Um dos objetivos fundamentais expressos no Manifesto – que certamente 
fora inspiração de Anísio Teixeira – era a superação do caráter 
discriminatório e antidemocrático do ensino brasileiro, que destinava a 
escola profissional para os pobres e o ensino acadêmico para a elite. 
(ARANHA, 2006, p. 303). 
 
 

 Tal Manifesto sugeria uma escola secundária unitária, com um currículo que 

abrangesse uma base comum de cultura geral universal, em três anos, e só 

posteriormente, entre os quinze e dezoito anos, o adolescente seria conduzido para 

a formação acadêmica e profissional. “O Manifesto pretendia ser um divisor de 

águas reiterando a necessidade de o Estado assumir a responsabilidade da 

educação, que se achava em defasagem com as exigências do desenvolvimento” 

(ARANHA, 2006, p. 304). Torna-se evidente a preocupação dos escolanovistas ao 

fato de que, sobrevindas quatro décadas da Proclamação da República, não havia 

ainda uma escola republicana aberta para todos.  

 Até aqui foi possível observar como a educação pública se desenvolveu no 

Brasil durante aquele período. Salienta-se a importância de compreender como a 

televisão se organizava naquela fase histórica. 

 



 
 

45 

3.2 A TELEVISÃO NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO SÉCULO XX  

 

 
 
É em meados da década de 50 e dentro 
desse cenário de desenvolvimento 
econômico e tecnoloógico que o avanço 
das tecnologias da comunicação e 
informação se destaca como um dos 
principais meios de aproximação e 
exclusão dos cidadãos do mundo. E a 
TV, que é um dos principais 
instrumentos de difusão de informação, 
logo se confirmou como um lócus de 
acesso à informação, de formação e de 
registro da evolução da história mundial. 
Nesse universo, e nesses 40 anos de 
sua história, a TV Cultura ganha logo um 
expressivo reconhecimento de qualidade 
e compromisso com o desenvolvimento 
humano. 
 

(Monica Gardelli Franco) 

 

 

 

 
Voltando o olhar para a televisão nesse  início de século XX, percebe-se que 

tal mídia também privava de liberdade de escolha os seus telespectadores, uma vez 

que a programação de uma emissora era o grande mote dos patrocinadores que 

queriam investir nesse veículo. Desse modo, as emissoras precisavam apresentar 

bons programas do ponto de vista comercial, que pudessem favorecer a venda dos 

aparelhos de televisão e não necessariamente programas que possibilitassem a 

geração de educação ou cultura.  

Segundo Lorêdo (2000, p. 40), foi a Invictus, em 1951, a primeira empresa a 

fabricar aparelhos receptores de televisão nacionais de modo a concorrer com os 

importados. Com a produção de aparelhos de televisão no país, era premente a 

necessidade de atrair a atenção do público para uma programação vendável, com 

atores talentosos, assim como equipe de produção criativa e habilidosa.  Ao ler “Era 

uma vez... a televisão”, de Lorêdo (2000, p. 28), percebe-se o quanto era 

complicado depender financeiramente de um trabalho na televisão. O autor explica 

que era preciso muita paixão e vontade de se profissionalizar para continuar nesse 

meio, pois os salários estavam sempre atrasados e os ambientes, com escassa 

Figura 6: Assis Chateaubriand (à direita, de terno claro) 

Fonte: Cinema Brasil 
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tecnologia, completamente desprovidos de qualquer conforto, e, assim como nas 

escolas públicas, os equipamentos eram parcos: no caso da TV, contava-se com 

uma ou duas câmeras, um projetor de filmes e um de slides e os funcionários 

precisavam fazer malabarismos para que os problemas não fossem percebidos 

pelos telespectadores. Além disso, todos faziam um pouco de cada coisa para dar 

conta de todo o trabalho, buscando aprender, cada qual a seu jeito, o máximo 

possível, em todos os sentidos. 

Ainda de acordo com Lorêdo (2000, p. 29), quem recebeu em Santos e trouxe 

para São Paulo o equipamento que montaria a primeira emissora de televisão da 

América Latina – TV Tupi - foram Walter Foster, Hebe Camargo, Lima Duarte, Lolita 

Rodrigues, Uara Lins, Costa Lima e sua esposa, Sarita Campos, e Sonia Ribeiro, 

esposa de Blota Júnior, todos artistas associados. “Todos eles, sempre que se falar 

em televisão, não podem deixar de ser reverenciados e lembrados com todo o 

respeito”. (LORÊDO, 2000, p. 29). No segundo dia da emissora, entrava no ar o 

primeiro telejornal brasileiro – Imagens do dia - que era apresentado pelo locutor 

Homero Silva e tinha por objetivo informar os cidadãos. Na mesma semana, foi 

criado o programa Clube dos Artistas com a pretensão de levar entretenimento, 

beleza e novidade do mundo artístico aos telespectadores. Esse programa ficou no 

ar de 1950 a 1979.  

Em 1952, nascia a segunda emissora em São Paulo, a TV Paulista, que 

exibia programas como A Praça da Alegria, Circo do Arrelia e uma primeira versão 

de O Sítio do Picapau Amarelo. Esses dois últimos claramente voltados ao público 

infanto-juvenil, porém não com claras intenções educativas, mas sim para divertir e 

entreter a criançada. 

Sequencialmente, surge a TV Cultura, a princípio não como uma instituição 

pública, conforme se pode observar na sequência do texto. 

 

 

3.2.1 O surgimento da TV Cultura e seu papel na sociedade 

 

No dia 18 de setembro de 1950, o então empresário das comunicações, Assis 

Chateaubriand, inaugura oficialmente a televisão no Brasil, sendo o primeiro 

programa apresentado O Show da Taba. Nesse evento, tendo em vista as 

dificuldades brasileiras com as tecnologias no período, as imagens captadas foram 
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transmitidas apenas nos duzentos aparelhos de televisão que existiam no país, 

trazidos do exterior por Chatô, como era popularmente conhecido. 

No ano de 1958, tal empresário recebeu a concessão do Canal 2 em São 

Paulo. No ano seguinte, adquiriu a Rádio Cultura e, em 1960, no dia 20 de 

setembro, inaugurava a TV Cultura, canal 2, quinta emissora paulistana. Seu 

estúdio, a princípio com 30 m², localizava-se à Rua Sete de Abril, no Edifício 

Guilherme Guinle, 15º andar, local que antes abrigara a TV Tupi. Essa emprestou 

também seus técnicos, seus atores e até mesmo sua antena para que a 

programação pudesse ir ao ar.  

Nos famosos “anos dourados”, na década de 1960, surgia no Brasil a 

concepção de que a televisão, por si só, democratizaria a educação, levando 

conteúdo de qualidade a qualquer parte do país, em menor tempo que qualquer 

outra mídia. São Paulo, como polo industrial brasileiro na época, em parceria com a 

Secretaria de Educação, criou, em 1961, o “Curso de Admissão pela TV”. O 

programa era então produzido pelo Estado e gratuitamente transmitido pela TV 

Cultura, embora essa ainda fosse uma emissora comercial.  

Observou-se que, nas primeiras décadas da TV Cultura, priorizava-se uma 

programação diversificada e de alto nível, sempre com a educação vista sob as 

diretrizes de duas vertentes: a escolar, objetivando complementar a educação formal 

por meio de aulas, avaliações, certificação e a vertente cultural, trazendo elementos 

da cultura erudita e popular para o deleite de seus telespectadores. Isso fica bem 

claro no artigo 3º de seu Estatuto (FPA, 2009): 

 
 
ARTIGO 3º.  
Constitui finalidade da Fundação a promoção de atividades educativas e 
culturais por meio da rádio, da televisão e de outras mídias.  
Parágrafo 1º. Expressa-se essa finalidade no produzir e emitir programação 
de caráter educativo e informativo, com esta mantendo estrita vinculação os 
programas culturais. 
Parágrafo 2º. Compreendem-se nessa finalidade: 
a) a defesa e o aprimoramento integral da pessoa humana, notadamente da 
criança e do adolescente; sua formação críitica para o exercício da 
cidadania; 
b) a valorização dos bens constitutivos da nacionalidade brasileira, no 
contexto da compreensão dos valores universais. 
 
 

A programação de ensino era focada em alunos que foram precocemente 

excluídos do sistema educacional ou que nem mesmo tiveram acesso a ele. A 

primeira experiência da TV Cultura nesse sentido foi o Programa “TV Escolar”, 
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exibido a partir de 1961 e que ia ao ar pela TV Cultura e Paulista. Tal programa 

contou com a direção da professora Marilia Antunes Alves e o apoio do professor 

Osvaldo Sangiorgi, docente de matemática e autor de muitos livros didáticos da 

área, na época do Movimento da Matemática Moderna no Brasil.  

Em entrevista à TV Cultura, Sangiorgi relembra como foi essa época: 

 
 
Vou contar para vocês. Hoje eu estava dizendo uma expressão que é 
comovedora, porque nós fazíamos alguma coisa que todos gostariam de 
estar fazendo. Como ensinar criaturas por outros meios. A TV é um órgão 
de comunicação de potencialidade enorme. Como fazer isso? Você não vai 
mais usar o quadro negro e o giz para transmitir alguma coisa. A gente 
estava diante de um desafio muito grande. Todos nós éramos professores, 
professores de bom nível, com faculdades, com cursos específicos, mas o 
professor ensinava a criatura a aprender coisas com uma metodologia da 
época. A televisão, o uso da televisão e rádio para ensinar era uma coisa 
completamente nova. Você rebordava sobre novos parâmetros. Você não 
tinha condições de passar aquilo que mesmo sem outros (métodos?) ricos 
de passagem de ensinar que a gente tinha, todos aqueles que podiam fazer 
alguma coisa mais para por na cabecinha de alguém, ou um novo saber, 
aparece uma maneira de se ensinar que não é mais aquela que se conhecia 
até certo ponto. Se conhecia que você tinha a maneira de ensinar clássica, 
os professores, sem dúvida, mas era ensinado de uma maneira assim 
colocada de um modo geral sempre a serviço de algum instrumento: era  
livro, era obediência a colocação (?), a horários. E o indivíduo ficava às 
vezes atarantado e dizia: mas como vou saber de tudo isso e a televisão 
corre depressa? É verdade. Só que na minha época de televisão eu não 
tinha quarenta minutos. Eu tinha, quando muito, vinte minutos de aula. O 
indivíduo com mais de cinco informações novas, ele não é capaz de deduzir 
aquilo. O público sempre esteve de acordo com o progresso. Sempre 
esteve. A hora que se começou a transferir aulas também por tv e rádio e 
(isso) era um motivo de uma transformação total. O indivíduo ia aprender 
por meios diversos alguma coisa que vinha por uma outra corrente, que é a 
corrente de rádio e televisão. (MEMÓRIA oral, 2001). 
 
 

Com essa fala, pode-se compreender o contexto geral que os professores 

que se dispunham a trabalhar na televisão, vivenciavam, tais como: a preocupação 

com qual metodologia adotar, o tempo disponível, o desafio de ensinar pessoas que 

não tiveram acesso ao meio formal de educação e de que modo atrair a atenção 

desse público. O professor Osvaldo demonstra claramente em sua fala, o próprio 

deslumbramento com a possibilidade de ensinar de um modo tão diverso daquele 

até então utilizado e o alcance proporcionado por tal mídia. Interessante notar 

também como ele observava o telespectador afirmando que esse sempre esteve de 

acordo com o progresso, ou seja, havia uma necessidade premente de capacitar os 

professores para poderem utilizar a televisão para ensinar, pois existia a demanda 
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de um público ávido por novidades. Caberia ao professor estar disposto a aceitar 

esse desafio. 

A LDB nº 4.024/1961  fixava em 16 e 19 anos a idade mínima que se exigia 

para o início dos cursos de madureza ginasial e de madureza colegial, 

respectivamente. (BRASIL, Ministério de Educacão, 1961). Estabelecia a princípio, o 

prazo de dois a três anos para a conclusão de cada ciclo, mas essa exigência caiu 

pormeio do Decreto-Lei nº 709/69, uma vez que a clientela de tais cursos era 

composta por autodidatas que estudavam nos horários disponíveis, conforme suas 

necessidades e prioridades; portanto, apenas o exame interessava. 

Tendo em vista que a Educação de modo geral e, mais especificamente, os 

programas educacionais não atraíam o interesse dos anunciantes e que a TV 

Cultura precisava aumentar seu faturamento para sobreviver, Mario Fanucchi, um 

dos primeiros diretores artísticos da emissora, pensou em um programa que 

trouxesse fôlego financeiro à instituição e, dessa forma, fosse possível que se 

pudesse continuar idealizando e transmitindo programas pedagógicos. O que 

agregou audiência para a emissora foi então o primeiro programa popular por ele 

dirigido em 1963, “O homem do sapato branco”, apresentado por Jacinto Figueira 

Junior: 

 
 
O programa teve uma repercussão fantástica, o Jacinto Figueira Júnior era 
um sujeito muito bom em matéria de comunicação, ele tinha uma verve 
tremenda, e era atrevido, fazia coisas incríveis e o programa teve grande 
repercussão. (FANUCCHI citado por LIMA, 2008, p. 31). 
 
 

O homem do sapato branco se instituía ora como presença solucionadora, ora 

como mediador de conflitos, ou ainda, de curas. Foi esse o programa que despertou 

o interesse dos anunciantes em veicular seus comerciais nessa emissora, fazendo 

crescer o faturamento da TV Cultura, porém, no mesmo ano emque entrou, saiu do 

ar por causa da censura imposta pela Ditadura. 

Sendo a educação preocupação da sociedade de modo geral, nesse mesmo 

ano de 1963,o então governador do Estado de São Paulo, Adhemar de Barros, cria 

o Serviço de Educação e Formação de Base pelo Rádio e TV (SEFORT), tendo 

como prerrogativa montar uma estrutura de educação a distância que pudesse 

atender ao Estado. Para garantir infraestrutura, o Mappin arcava com um patrocínio 

que avalisava o uso dos estúdios e, em contrapartida, a Secretaria de Estado da 
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Educação mantinha os professores que eram exclusivamente concursados para 

apresentarem as aulas na televisão. Esse mesmo grupo de professores constituiria, 

mais tarde, a equipe de professores da Fundação Padre Anchieta. Segundo Lima 

(2008, p. 32): 

 
 
Graças à solicitude das Emissoras Associadas, que ofereceram mais 
horários em sua grade, ampliou-se a programação educativa veiculada na 
TV Cultura, com aulas de literatura, artes plásticas, educação musical e 
curso de madureza, aos sábados. 
 
 

Saliente-se que a população, em sua maioria, não possuáa aparelho de 

televisão, sendo, portanto, necessário que se abrissem vários telepostos que 

ofereceriam tal programação e ainda uma monitora para auxiliar nas transmissões, 

de modo a proporcionar segurança e assistência aos interessados em “aprender” 

nessa modalidade. 

Em 1965, inaugurou-se, no Rio de Janeiro, a TV Globo, emissora de Roberto 

Marinho, proprietário também do clássico jornal carioca “O Globo”. Em meio a 

inúmeros acontecimentos políticos no cenário brasileiro, é criado o Fundo de 

Financiamento da Televisão Educativa pelo Decreto Federal nº 59.396, de 14 de 

outubro de 1966). Nesse mesmo ano, a Editora Abril lança a revista Realidade, que 

se propunha a divulgar matérias ousadas, sendo responsável, em 1967, por uma 

reportagem em que critica o descaso do governo paulista com o projeto da TV 

escolar, insistindo que a televisão deveria ser também educativa e cultural. 

Importante frisar que até aqui se tratou do surgimento da televisão comercial 

no Brasil, contudo o arco sob o qual se circunscreve a análise deste estudo é a 

televisão pública e esta compõe o chamado “campo público”, definido como “TV 

Educativa”, cabendo registrar que, para a legislação brasileira, as TVs educativas 

são classificadas como “serviço de radiodifusão” e estão subordinadas ao Código 

Brasileiro de Telecomunicações. De acordo com a legislação vigente, tal controle é 

público, cabendo ao Poder Executivo conceder e renovar concessões para esse 

serviço, respeitando o artigo 223 da Constituição Nacional de 1988:  

 
 
compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e 
autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público 
e estatal. (BRASIL, 1988, p.36).  
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Na prática, todavia, conforme se pode observar na história da televisão, a 

situação encontrada é outra: a televisão brasileira nasceu privada e com intenções 

comerciais, baseada no modelo norte-americano.  

De todo o modo, a partir de 1967, a TV Cultura finalmente torna-se uma 

instituição pública. 

 

 

3.2.2 A TV Cultura torna-se televisão pública 

 

No ano de 1967, em meio aos ditames das forças autoritárias militares, 

implanta-se a televisão pública no Brasil, denominada Televisão Educativa. Essa 

iniciativa foi promovida pelo então Governador do Estado de São Paulo, Abreu 

Sodré, que propunha uma programação diversificada e, para isso, criou a Fundação 

Padre Anchieta (FPA), uma entidade de direito privado que faria a gestão das 

emissoras de rádio e TV vindo a adquirir a TV Cultura que passava por uma crise 

financeira. 

Nessa época, no cenário nacional, inicia-se um movimento da União Nacional 

dos Estudantes (UNE), que visava à valorização da cultura. São assim criados o 

Centro Popular de Cultura (CPC) e a UNE Volante. Ambos objetivavam conscientizar 

o povo tendo a cultura como mote e, para isso, levavam teatro, cinema e propunham 

debates culturais e políticos em todo o território nacional. Dentro desse contexto de 

efervescência cultural e política, a televisão começou a ser vista também como 

espaço para se discutir a democracia, a liberdade, os valores, o compromisso com a 

escola e com os processos de alfabetização e de escolarização. 

Tendo em vista que, finalmente, a TV Cultura assume sua finalidade pública, 

como ela e a educação pública enfrentaram uma das fases  mais difíceis da história 

do Brasil, que foi a Ditadura imposta pelo Regime Militar? 
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3.3 A TV CULTURA E A EDUCAÇÃO PÚBLICA DURANTE O REGIME MILITAR 

 

 

 
 
 
 
Se nenhum de nós tinha como fugir, no 
caso de quem trabalhava na Cultura, 
ainda havia uma agravante: a campanha 
sistemática de denúncia contra o 
“controle comunista” sobre a emissora. 
No plenário da Assembléia, discutia-se 
mais a situação da Cultura que a 
escalada de prisões ilegais. 
 

(Paulo Markun) 
 

 

 

 

 

 

 

Em 1964, o Golpe Militar surpreende o país, impondo limitação de liberdade 

de opinião, de expressão e de imprensa, tornando-se banais as prisões, os 

inquéritos com interrogatórios intermináveis e a tortura daqueles considerados 

suspeitos de se oporem a tal regime, principalmente universitários, jornalistas e 

professores. 

A própria equipe da TV Cultura, nas pessoas do jornalista Paulo Markun5 e 

Vlado Herzog, sofreu consequências irreparáveis, como a morte deste segundo, por 

serem tais jornalistas considerados alvo de uma campanha que mostrava a TV 

Cultura sob o controle de comunistas. Markun conta que eles eram realmente 

militantes do Partido Comunista Brasileiro, mas que isso não tinha que ver com o 

_______________  
 
5
 Jornalista formado em 1974 pela Escola de Comunicação e Artes da USP, Paulo Markun, trabalhou 

como repórter do Diário do Comércio e Indústria, no Jornal O Estado de São Paulo e na Folha de São 
Paulo. Foi repórter de “O Fantástico”, apresentador e editor do Oito e Meia, da Bandeirantes e 
supervisor de jornalismo da TV Record. Publicou vários livros, entre eles “Anita Garibaldi: uma 
heroína brasileira” (com o qual foi finalista do Prêmio Jabuti), “Dom Paulo Evaristo Arns: o cardeal do 
povo” e “Meu querido Vlado”, este último, escrito em 2005, conta com detalhes a história do jornalista 
Vlado Herzog. 
 

Figura 7: Vlado Herzog 

Fonte: Cultura num clique 
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cargo ocupado por Herzog na TV, pois seu projeto para o jornalismo havia sido 

previamente aprovado pelo Governo do Estado.6 

Na educação começa a despontar os estudos de Paulo Freire que havia 

assinalado uma ruptura na história da pedagogia brasileira ao conceber e consolidar 

uma educação popular que rompia radicalmente com a educação elitista. Tal 

educador contribuiu efetivamente para a construção de uma sociedade democrática 

ao delinear um projeto educacional libertador e universal e, dessa forma, seu 

pensamento e sua obra tornaram-se um marco na educação. 

Sua luta no campo educacional era voltada para a superação da opressão e 

das desigualdades sociais e políticas que predominavam no país, compreendendo a 

educação como um dos fatores determinantes para permitir uma melhor qualidade 

de vida a todos indistintamente. 

O Método Paulo Freire aponta para a alfabetização enquanto instrumento de 

libertação. Uma libertação não apenas no campo cognitivo, mas, fundamentalmente 

nos campos social e político. Seu método se expandiu pelo Brasil por meio do Plano 

Nacional de Alfabetização e apresentava a possibilidade de minorar 

consideravelmente o analfabetismo no país. Tal método baseava-se no diálogo 

como principal instrumento de alfabetização e, principalmente de conscientização. 

 
 
O respeito, então, ao saber popular implica necessariamente o respeito ao 
contexto cultural. A localidade dos educandos é o pondo de partida para o 
conhecimento que eles vão criando do mundo. „Seu‟ mundo, em última 
análise é a primeira e inevitável face do mundo mesmo (...). Nunca, porém, 
eu disse que o programa a ser elaborado (...) deveria ficar absolutamente 
adstrito à realidade local. (FREIRE,1997, p. 86). 
 

 
O diálogo é, de acordo com Freire, condição sine qua non para o 

conhecimento. Construir conhecimento exige um processo social e, com isso, o 

diálogo torna-se mediador do ato de conhecer, sendo um elemento chave para que 

educador e educando sejam sujeitos social e politicamente atuantes. A educação 

_______________  
 
6
 Markun foi preso, junto com sua esposa, em 17 de outubro de 1975, torturado e obrigado a 

“entregar” seus companheiros, tendo em vista que, na sala ao lado da que estava, podia ouvir os 
gemidos de sua mulher, também torturada. O assassinato de Herzog foi forjado como suicídio por 
enforcamento e, pela primeira vez depois de longo tempo, a sociedade reagiu a uma morte sob 
tortura, sendo esse episódio o inicio de um forte movimento pelo fim da ditadura.  
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gera um processo de conscientização e este é um compromisso histórico que 

permite ao sujeito assumir uma posição de transformador do mundo.  

 
 
Como posso dialogar, se alieno a ignorância, isto é, se a vejo sempre no 
outro, nunca em mim? Como posso dialogar, se me admito como um 
homem diferente, virtuoso por herança, diante dos outros, meros „isto‟, em 
que não reconheço outros eu? Como posso dialogar, se me sinto 
participante em um gueto de homens puros, donos da verdade e do saber, 
para quem todos os que estão fora são „essa gente‟, ou são nativos 
inferiores‟? Com posso dialogar se parto de que a pronúncia do mundo é 
tarefa de homens seletos e que a presença das massas na história é 
deterioração que devo evitar? Como posso dialogar, se me fecho à 
contribuição dos outros que jamais reconheço, e até me sinto ofendido com 
ela? Como posso dialogar se temo a superação e se, só em pensar nela, 
sofro e definho? (FREIRE, 1999, p. 93). 
 
 

A educação requer uma reflexão rigorosa e conjunta sobre a realidade na 

qual se vive e de onde surgirá o projeto de ação. A educação é, pois, um ato político 

e assim o é porque tem sempre uma intencionalidade. Os fundamentos da 

pedagogia freireana permitem, portanto, a aplicação dos conceitos em uma 

concepção libertadora de educação. 

 
 
Paulo Freire liga-se a uma das tendências da moderna concepção 
progressista , segundo a qual, descoberto o caráter político da educação, é 
necessário torná-la acessível às camadas populares. Ainda mais, torná-la o 
espaço da discussão e da problematização que visa a transformar a 
realidade social. (ARANHA, 2006, p. 341). 
 
 

Com isso, Freire observa que a educação escolar é essencialmente uma 

política pública  em todas as suas etapas e modalidades, tendo em vista considerar 

um conjunto de ações coletivas que precisariam se preocupar com a garantia de 

direitos, encerrando um compromisso público que deveria dar conta da demanda 

social. 

Nesse período, por conta do Regime Militar, a educação perde Paulo Freire 

que é exilado uma vez que seu método e seus ideais são considerados subversivos 

e, portanto, uma ameaça à ordem no país, porém era impossível negar que o 

processo ensino-aprendizagem por ele criado funcionava a contento, sendo então 

subaproveitado no Movimento Brasileiro de Alfabetização  (MOBRAL), pois, quem 

elegia os objetivos e conteúdos dos currículos e dos materiais didáticos que o aluno 

iria utilizar era o próprio Mobral, por intermédio de seus especialistas. Aos alunos e 



 
 

55 

professores cabia apenas seguir as ordens impostas. Observa-se assim que, nesse 

período, a educação perde seu caráter político emancipatório e libertário.  

De acordo com Vasconcellos (2005, p. 21): 

 
 
O aluno recebe tudo pronto, não problematiza, não é solicitado a fazer 
relação com aquilo que já conhece ou a questionar a lógica interna do que 
esta recebendo e acaba se acomodando. A prática tradicional é 
caracterizada pelo ensino do blá-blá-blante, salivante, sem sentido para o 
educando, meramente transmissora, passiva, acrítica, desvinculada da 
realidade, desconectada.  
 
 

O que se percebe é uma cópia fiel da escola tradicional, em que os 

conhecimentos e valores sociais eram transmitidos ao educando como verdade  

única, absoluta e inquestionável, com currículos que pretendiam, ilusoriamente, dar 

conta de preparar o aluno para a vida. O método baseava-se quase que unicamente 

pela exposição oral dos conteúdos com ênfase em exercícios repetitivos, na 

memorização de textos e fórmulas e na autoridade absoluta do professor. 

 
 
Os pacotes de ensino assepticamente programados por especialistas, cuja 
forma de veiculá-los é tida como mais relevantes que os próprios 
conteúdos, e a hierarquização e o parcelamento do processo pedagógico 
constituem-se em formas de controle da produção e divulgação do saber 
que se processa na escola e, enquanto tais, de controle social mais amplo. 
Sob esta ótica, o aumento do acesso à escola, ou até mesmo dos anos de 
escolaridade [...] torna-se amplamente funcional e produtivo para a 
estabilidade do sistema social em geral. (FRIGOTTO, 1989, p.170). 
 
 

 Além da reestruturação do ensino, também os currículos sofreram severas 

mudanças ao ser criada a disciplina de Educação Moral e Cívica e atribuindo-se um 

novo enfoque à cadeira de Organização Social e Política do Brasil (OSPB) com a 

finalidade de transmitir a ideologia embasada nos princípios da Segurança Nacional. 

Obviamente não era do interesse dos militares estruturar uma instituição escolar 

preocupada com a formação de cidadãos reflexivos e críticos, pois isso colocaria em 

risco os planos traçados pelo próprio governo. Desse modo, as disciplinas de OSPB, 

Educação Moral e Cívica e Estudos Sociais representaram no currículo uma questão 

estratégica na propagação da ideologia defendida pelo Regime Militar.  

É inegável o fato de que a TV Cultura vivia sob a imposição da ditadura e, 

assim, a ela só era permitido transmitir aulas e conferências, além de ser 

inteiramente dependente do Governo Federal e Estadual. Como o governo não tinha 
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interesse em incrementar a televisão pública, essa sofreu graves consequências em 

seu desenvolvimento, pois não havia consentimento para que elas pudessem 

enfrentar a dura concorrência das emissoras comerciais. 

A programação da TV Cultura no final dos anos 1960 incluía mais de vinte 

programas produzidos e dirigidos por Manoel Caetano, então professor e diretor-

geral. O departamento de produção da TV, nessa época, possuía doze funcionários. 

Em 1969, a mesma assessoria de ensino responsável pela “TV Escolar” 

assume o “Curso de Madureza Ginasial”, que mesclava conteúdo com teatro, e, 

numa linguagem contemporânea, buscava a empatia com os telespectadores. 

Nesse mesmo ano, a Fundação Padre Anchieta começa a adquirir os equipamentos 

mais modernos disponíveis no mercado, porém, com gravação e transmissão em 

preto e branco, pois ainda não se sabia quando as emissoras passariam a transmitir 

em cores; essa tecnologia foi adotada no Brasil a partir de 1972. Os técnicos, 

entusiasmados com as novidades trazidas pelas novas tecnologias, trabalhavam em 

todas as frentes, aprendendo, ensinando e mutuamente se ajudando para que o 

trabalho desenvolvido fosse de alta qualidade.  

Como no exterior já havia uma preocupação com a televisão enquanto 

instrumento de educação, o Brasil começa a observar as possibilidades de se trazer 

tal programação para o cenário nacional. Além disso, a década de 1970 e 1980 foi 

de ebulição no cenário nacional, conforme se destaca a seguir. 
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3.4  A TELEVISÃO E A EDUCAÇÃO NAS DÉCADAS DE 1970 E 1980: CENÁRIO 

NACIONAL 

 

 

 
 
 
 
Era uma experiência inovadora: para 
ensinar às crianças noções sobre letras e 
números, valia-se das descobertas da 
neurologia e da psicologia. Os quadros 
eram lentos e tinham um quê de 
encenação teatral 
 

(Revista Veja) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Em 1972, entra no ar (e para a história da televisão brasileira) o Programa 

Vila Sesamo, versão nacional do programa americano Sesame Street, adaptado 

pelo então diretor José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, da Central Globo de 

Produções, e por Cláudio Petraglia, diretor da TV Cultura de São Paulo na época, 

voltado a um público que era essencialmente formado por crianças em idade pré-

escolar. Vila Sésamo completou quarenta anos na rede americana em novembro de 

2009, sendo o programa infantil de educação há mais tempo no ar na TV dos EUA. 

Sua fórmula mesclava educação e diversão e tinha como cenário uma vila em 

que conviviam adultos e crianças com bonecos, salientando-se aqui, a questão da 

inclusão, tendo em vista que, na mesma vila, conviviam harmoniosamente pessoas 

negras e brancas sem distinção de cor ou de poder aquisitivo. Os temas procuravam 

educar no sentido mais amplo, concebendo educação como construção de 

conhecimento, assim como de aprendizagem de valores. Isso incluía possibilitar às 

crianças que tivessem noções básicas de geografia, matemática, língua nacional e 

Figura 8: Vila Sésamo 

Fonte: Blog do curioso 



 
 

58 

noções de saúde, higiene e respeito ao trânsito, utilizando, para isso, desenhos e 

músicas, além dos diálogos entre os personagens.  

A partir de 1973, o programa foi totalmente nacionalizado, surgindo a versão 

abrasileirada de Garibaldo, interpretado por Laerte Morrone. Surge também Gugu, 

que morava em um barril; Funga-Funga, amigo imaginário de Garibaldo e, entre os 

atores principais, o programa trazia Armando Bógus, como Seu Juca, um operário 

que consertava qualquer coisa, e sua esposa, Gabriela, uma dona de casa 

interpretada por Aracy Balabanian, demonstrando um retrato de como era a família 

brasileira à época de transmissão de tal programa. Entre bonecos e atores, também 

contracenavam crianças carentes com idade entre três e dez anos.  

Vila Sésamo contava com psicólogos, pedagogos, especialistas em educação 

e psicologia infantil. Todos os diálogos eram estruturados de modo a atender os 

requisitos de desenvolvimento cognitivo e motor de seu público, assim, tudo no 

programa era pautado por um objetivo educacional.  

É importante salientar que este programa, transmitido de 1972 a 1977, volta à 

TV nos anos 2000, contando as aventuras de Garibaldo e de sua nova companheira 

Bel, trazendo conteúdos educativos e lúdicos tendo como público, tal qual antes, 

crianças de três a seis anos de idade. A TV Ra-Tim-Bum ganha novo site 

proporcionando que as crianças conheçam os personagens e a programação, além 

de oferecer uma área exclusiva aos pais, com informações sobre o conteúdo do 

canal. 

Além de Vila Sésamo, a programação educativa da TV Cultura durante a 

década de 1970 começa a crescer surgindo os programas: Tele Escola, Curso de 

Auxiliar de Administração de Empresas, Auxiliar de Comércio Exterior, cursos de 

línguas. A duração desse tipo de programação salta de uma hora (1969) para quatro 

horas e vinte minutos (1975), indicando que a aceitação da programação pelo 

público, revelado nas mídias, induzia a TV a ampliar seu tempo de exibição na 

grade. O Programa Tele Escola recebeu o Prêmio Japão, concedido pela NHK 

(emissora pública do Japão) aos melhores programas educativos. Segundo Lima 

(2008, p. 102), “nessa época, ja ficava clara a posição da FPA como núcleo de 

experimentações que depois seriam utilizadas pelas emissoras comerciais.” Ou seja, 

a TV Cultura lançava ideias, formava pessoal técnico e atores e a TV comercial 

aproveitava as ideias que davam certo, repaginando-as e relançando-as em seus 

canais. 
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 Os anos 1970 foram férteis em programação que se dispunha a aliar 

educação e entretenimento e, nessa época, foi lançado o programa “A Turma do 

Lambe-Lambe”, um grupo de personagens infantis criados pelo cartunista brasileiro 

Daniel Azulay, que também pretendia levar conhecimento e diversão, aos moldes de 

Vila Sésamo, ao seu público. 

Pensado para o público infanto-juvenil, é lançado o programa “É proibido 

colar”, de 1981, colocando como apresentador um ator famoso, Antônio Fagundes7, 

e Clarisse Abujamra8, o programa consistia numa grande competição entre escolas 

da rede pública do Estado de São Paulo de 1º e 2º graus e depois virou um jogo da 

Grow. Em 1982, é a vez de “Quem Sabe, Sabe” estrear, apresentado por Walmor 

Chagas9, também voltado para estudantes, com perguntas e respostas. 

Outro programa de sucesso foi o “Bambalalão”, de 1980, um programa 

apresentado por Regina Célia Anhelli10 e Silvana Teixeira11. O programa era 

ambientado em um cenário parecido com um circo e contava com a participação de 

crianças da pré-escola e do Ensino Fundamental de escolas inscritas. As crianças 

eram alocadas em duas equipes que se confrontavam: a do Amarelo e a do 

Vermelho. Além das competições, tal programa apresentava quadros envolvendo 

teatros de fantoches, muitas brincadeiras, narração e encenação de histórias infantis 

que sempre acabavam com a frase: "Esta história entrou por uma porta e saiu pela 

outra. Quem souber, que conte outra".  

Voltando o olhar para a educação no período que envolve as décadas de 

1970 e 1980, um grupo de filósofos e pedagogos elaborou uma teoria pedagógica 

que recebeu, entre outras denominações, pedagogia crítico-social dos conteúdos ou, 

simplesmente, pedagogia histórico-crítica. Demerval Saviani, em 1973, publicou 

“Educação brasileira: estrutura e sistema” e nessa obra avalia que não havia um 

sistema educacional brasileiro, pois nas leis que o regiam prevalecia a importação 

de teorias e a improvisação de métodos. A missão dessa pedagogia histórico-crítica 

estava relacionada à tentativa de reverter a desorganização que suscitava uma 

_______________  
 
7
 Antônio Fagundes dois anos antes de estrear na Cultura, havia feito muito sucesso como Cacá, par 
romântico de Julia Matos (Sonia Braga), em Dancing Days. 

8
 Clarisse Abujamra anos antes havia feito sucesso em Escrava Isaura, como Lúcia Andrade. 

9
 Walmor Chagas fez sucesso anteriormente como Wagner, de Final Feliz. 

10
 Gigi Anhelli, como era conhecida, ganhou fama em Bambalalão. 

11
 O papel de maior destaque de Silvana Teixeira foi na minissérie Iaiá Garcia, em que interpretava a 

protagonista da trama. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Iai%C3%A1_Garcia_(1982)
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escola excludente, com elevados índices de analfabetismo, repetência, evasão, 

seletividade e, consequentemente, privação de liberdade. 

De acordo com Castells, nesse período da década de 1970, desencadearam-

se três processos históricos autônomos que afluíram para a "gênese de um novo 

mundo". (1999, p. 412). O primeiro consistiu na crise do capitalismo e no 

enfraquecimento do Estado e sua posterior reestruturação, assinalada como 

"capitalismo informacional": o princípio ainda é a "produção pelo lucro e para a 

apropriação privada dos lucros com base nos direitos de propriedade" (p. 413), 

porém objetiva o desenvolvimento tecnológico, o acúmulo de conhecimento e o 

consequente aumento da complexidade do processo de informações, em lugar da 

maximização da produção de bens. 

O processo seguinte, essencial para a nova conformação da sociedade atual, 

está relacionado à culminância dos movimentos sociais e culturais, que organizam o 

contexto para rupturas basilares na sociedade contemporânea, ainda sem a 

aspiração de assumir o poder. Castells faz alusão ao feminismo, à ecologia, à 

defesa dos direitos humanos, etc. Esses movimentos apareceram como reação 

contra a autoridade, as injustiças sociais, os valores postos pelo tradicionalismo 

religioso e buscava enaltecer a liberdade pessoal. As tecnologias estabeleceram os 

alicerces intelectuais para o novo mundo interdependente - a "sociedade em rede". 

(CASTELLS, 1999). 

Simultaneamente a esses dois processos, ocorreu um terceiro que é o de 

transformação social e está intimamente relacionado à revolução das tecnologias da 

informação, que age restaurando os alicerces materiais da sociedade, por 

intermédio do informacionalismo: característica da "forma específica de organização 

social em que a geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-

se fontes fundamentais de produtividade e poder [...]" (CASTELLS, 2004, p.65). 

Surgem daí as expressões "sociedade informacional" e "economia informacional" 

aplicados pelo autor para distinguir de maneira mais precisa as mudanças sociais e 

econômicas contemporâneas e ainda enaltecer o papel da informação e do 

conhecimento.  
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3.5  A TELEVISÃO E A EDUCAÇÃO DA DÉCADA DE 1980 AO SÉCULO XXI: 

PERSPECTIVA DE NOVOS CAMINHOS  

 

 

 
 
É... esse programa apresentei de 81 a 
84. Foi uma experiência maravilhosa, por 
diversas razões: primeiro, porque era um 
programa de auditório, e eu nunca tinha 
participado desse tipo de trabalho. 
Segundo, porque foi muito vitoriosa, não 
só porque deu muito ibope. Realmente 
fez muito sucesso, chegando a dar 16 
pontos de ibope. Hoje, as outras 
emissoras brigam por um ibope desses, 
e nós conseguimos na TV Cultura. 
 

(Antonio Fagundes) 
 

 

 

 

 

 

É no contexto desse “mundo novo”, no Brasil, no final da década de 1980 e 

1990, que se implantam as teorias construtivistas e seus pressupostos 

epistemológicos que se espelham nas teorias de Dewey e Piaget, bem conhecidos 

dos escolanovistas. Agregaram-se a tais pressupostos as contribuições do russo 

Vygotsky e da argentina Emília Ferreiro, fontes que banharam os Parâmetros 

Curriculares Nacionais aprovados após a Lei de Diretrizes e Bases de 1996, no 

sentido de advertir para que a formação do educando não se restrinja ao acúmulo de 

conhecimento, finalidade última da pedagogia tradicional. 

Os temas transversais – Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente, Saúde, 

Orientação Sexual e outros temas sociais relevantes – constituem os Parâmetros 

Curriculares não como disciplinas que compõe o currículo, mas como temas que 

atravessam o currículo proporcionando a integração dos saberes. De acordo com 

Morin (2003, p. 65), “o conhecimento das informações ou dos dados isolados é 

insuficiente. É preciso situar as informações e os dados em um contexto para que 

adquiram sentidos”. Desse modo, há uma lacuna entre os saberes isolados, 

Figura 9: É proibido colar 
Fonte: TV Cultura 
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compartimentados, fragmentados em disciplinas que compõem os currículos e as 

realidades ou questões que envolvem a realidade que o autor considera “global, 

complexa e multidimensional”. O que se percebe é que o incremento disciplinar das 

ciências acabou gerando a chamada hiperespecialização, evitando que se aprecie o 

global, pois, dividindo em partes o saber e fragmentando os problemas, inviabiliza-se 

a possibilidade de reflexão e compreensão do todo. 

Com isso, é imprescindível que se posicione o objeto do conhecimento no 

contexto dos problemas a serem analisados, considerando a sua 

multidimensionalidade, sua complexidade, interdependências e inter-relações, pois a 

condição humana, uma unidade complexa, deve ser o componente fundamental do 

processo de ensino-aprendizagem, porém, a falta de integração dos saberes 

impossibilita que se alcance tal propósito.  

Nos anos 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) aponta 

atendimento prioritário às necessidades educativas específicas dessa faixa etária, 

por meio da grade de programação veiculada pelas emissoras de rádio e televisão. 

De acordo com o artigo 76: “As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no 

horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas com finalidades 

educativas, artísticas, culturais e informativas.12 Com um perfil educativo histórico, 

aliado ao respaldo dado por tal legislação, a TV Cultura inaugura nova antena 

melhorando a imagem da emissora na capital paulista e lança novos programas 

educativos como o Repórter Eco, X-Tudo e Fanzine. 

O programa Repórter Eco ainda em 2012 está no ar, ocupando o horário de 

domingo, às 17h30. Trata-se de uma revista semanal, atualizada e especializada em 

meio ambiente. Segundo informações do site do programa13 abordam-se pesquisas 

para o desenvolvimento sustentável e conservação dos biomas brasileiros, proteção 

da rica diversidade biológica e cultural do país, projetos para manter os recursos 

hídricos, estudos de controle da poluição do ar, solo, terra e água, ecologia urbana, 

fontes de energia alternativas e renováveis, astronomia, antropologia, arqueologia, 

arquitetura ecológica, redução, reuso e reciclagem de resíduos sólidos, comércio 

justo, patrimônio histórico, cultural e arquitetônico, e ecoturismo. Tal programa 

_______________  
 
12

 BRASIL. Lei n. 8069. Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 76, 13 jul. 1990. 
13

 Repórter Eco. Disponível em: <http://www2.tvcultura.com.br/reportereco/reportereco.asp>. Acesso 
em 23 maio 2012. 

http://www2.tvcultura.com.br/reportereco/reportereco.asp
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apresenta forte caráter de consciência sobre meio ambiente e, portanto, formação 

de cidadania e de valores. 

Já o programa X-Tudo, que também continua no ar na TV Castelo Rá-Tim-

Bum em vários horários, visa atingir o público infantil, combinando experiências, 

artes, mágicas e dicas, por meio de assuntos do cotidiano, curiosidades de modo 

geral e científicas, além de um quadro com sugestões de leituras 

Levando em consideração a importância da integração dos saberes, a 

televisão começa a imprimir em seus programas a partir da década de 1990, um 

novo estilo que busca mesclar histórias fictícias, bem ao gosto de seu público 

infanto-juvenil, com temas que compõem o currículo escolar, proporcionando 

aprendizagem de conhecimento e de valores. É o caso do programa Castelo Rá-

Tim-Bum que conta a história de Nino, um menino de 300 anos que mora com seu 

tio, o Dr. Victor, um cientista e feiticeiro, e com sua tia-avó, Morgana, que é uma 

feiticeira de seis mil anos de idade. Eles moram em um castelo em São Paulo. Nino, 

se sentindo muito só, faz um feitiço e traz três crianças para o Castelo que se 

tornam seus amigos e o visitam diariamente. O programa conta com 27 quadros e o 

Castelo tem mais de 20 “moradores” fixos e 18 “visitantes”. 

O programa apresentava uma fórmula arrojada, contando com quadros livres 

e inovando a programação infantil. O programa Rá-Tim-Bum, cujo nome mais tarde 

deu origem a TV Rá-Tim-Bum, teve 150 episódios, que se subdividiam em vinte e 

um quadros, entre eles, “Senta que lá vem história”, “Jornal da Criança” e “Como se 

faz”, entre outros. Contava com atores veteranos como Marcelo Tas e Carlos 

Moreno e recebeu, entre 1990 e 1992, prêmios nacionais e internacionais, inclusive 

a medalha de ouro do Festival de Cinema e TV de Nova York. 

Em 1992, a programação infantil deixa de ser apenas matinal e passa a 

ocupar também o fim de tarde da emissora, iniciando com Rá-Tim Bum, passando 

por Glub-Glub e encerrando com Mundo da Lua. 

O Mundo da Lua apresentava o dia a dia de uma família de classe média 

representada por atores como Gianfrancesco Guarnieri e Antônio Fagundes. O 

programa voltou a ir ao ar e é exibido às 10h30 pela TV Cultura, de acordo com 

grade que se encontra disponível no site.  

Em 1996, com a mesma proposta educativa de Castelo, entra no ar o 

programa “Cocoricó”. A história se passa em um ambiente rural e conta com 

bonecos manipulados tendo o “Júlio” (criado e manipulado por Fernando Gomes), 
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como personagem central e suas relações com seus melhores amigos: os animais 

que vivem na fazenda. Júlio foi criado em 1989 para um especial de Natal e foi 

posteriormente lembrado para viver o personagem principal de Cocoricó. Em 2004, 

de acordo com dados disponíveis no Infatv, o Programa Cocoricó, com seus 

coloridos personagens, ganhou o prêmio de melhor programa infantil para crianças 

de zero a seis anos, no Festival Prix Jeunesse Iberoamericano, no Chile.  

Educação pública e televisão pública chegam ao século XXI e, com elas, 

opções de tecnologias que comportam o acesso às informações assim como ao 

conhecimento e a culturas distintas, favorecendo todo tipo de permuta de dados, 

tornando-se instrumentos imprescindíveis na origem de riquezas, no exercício do 

poder e na concepção de códigos culturais. Assim, tecnologia, que para Castells se 

traduz em uma “sociedade em rede”14, é conceituada como uma organização social 

dominante, "constituída de redes de produção, poder e experiência, que constroem a 

cultura da virtualidade nos fluxos globais os quais, por sua vez transcendem o tempo 

e o espaço". (CASTELLS, 1999, p. 427).  

A economia mundial globalizada vem relacionando sujeitos e atividades em 

todo o mundo, assim como excluindo das redes de poder e de riqueza sujeitos e 

territórios analisados como não pertencentes sob o ponto de vista dos interesses 

dominantes. As redes permitem a comunicação sem fronteira espaço-temporais e 

integram a diversidade de culturas no que o autor denomina hipertexto eletrônico. 

Os conceitos de espaço e de tempo, fundamentos conceituais da experiência 

humana, tornaram-se dominados na medida em que o espaço de fluxos passou a 

dominar o espaço de lugares, e o tempo intemporal substituiu o tempo cronológico 

do período industrial. 

 
 
O que caracteriza a atual revolução tecnológica não é a centralidade de 
conhecimentos e informação, mas a aplicação desses conhecimentos e 
dessa informação para a geração de conhecimentos e dispositivos de 
processamento/comunicação da informação, em um ciclo de realimentação 
cumulativo entre inovação e uso. (CASTELLS, 1999, p. 69). 
 
 

_______________  
 
14

 Castels concebe “rede” como um conjunto de nós interconectados de informação e de 
conhecimento, que se tornaram elementos virtuais e agentes das mudanças sociais, proporcionando 
sistemas flexíveis e adaptáveis que não existiam antes em outras possibilidades de comunicação. 
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De certo modo, essas transformações geram desequilíbrios, imprecisões, 

provocações e dúvidas, porém a revolução desencadeada pelas tecnologias de 

informação e comunicação suscita a urgência de outros predicados, conhecimentos, 

capacidades profissionais, diálogos e, em consequência disso, a educação torna-se 

extremamente significativa para a nova sociedade da informação, uma educação 

baseada em currículos que não fragmentem o conhecimento, mas, ao contrário, 

que possibilitem a integração de saberes. Uma sociedade que conheça seus 

deveres e possa bem usufruir de seus direitos. Uma sociedade que não sofra 

privação de liberdade.  

É sobre essas categorias salientadas na metodologia deste trabalho e, em 

especial negritadas nesse último parágrafo, que se construiu a fundamentação 

teórica desta tese. 
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4   UMA TV PÚBLICA PARA UMA ESCOLA PÚBLICA E AS POSSIBILIDADES DE 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

 

Afinal, o conhecimento “objetivo” não 
pode ser estabelecido sem a intervenção 
do espírito humano, da interpretação de 
cada observação que a pessoa elabora, 
não sendo, assim, o fenômeno 
interpretado por todos os observadores 
exatamente da mesma forma em todos 
os detalhes. Não há representação que 
de alguma forma não distorça aquilo que 
está representando, tornando parcial 
toda objetividade e inaugurando a 
perspectiva do sujeito como quadro de 
referência da análise da realidade, 
sempre instável, dinâmica, aberta: 
complexa, enfim. 

 

(Ricardo Tescarolo) 

 

 

 

As histórias e vivências promovidas pela TV compõem parte da vida real dos 

jovens e, assim sendo, instituem condicionantes ao seu desenvolvimento tanto 

cognitivo quanto emocional para a vida em sociedade. Precisamente, essa é a tarefa 

que a escola se propõe a estabelecer e sistematizar. 

A composição deste tópico propicia que se compreendam as acepções dos 

termos citados na metodologia desta tese, que compõem as categorias e 

subcategorias sob as quais o programa “Escola 2.0” será analisado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Logo da TV Cultura 

Fonte: TV Cultura 
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4.1  O CURRÍCULO: PRIMEIRA SUBCATEGORIA DA CATEGORIA CONSTRUÇÃO 

DE CONHECIMENTO 

 
 
A própria complexidade dos currículos modernos do 
ensino obrigatório é reflexo da multiplicidade de fins aos 
quais a escolarização se refere. Isso é um fato 
consubstancial à própria existência da instituição escolar; 
consequentemente, a análise do currículo é uma 
condição para conhecer e analisar o que é a escola 
como instituição cultural e de socialização em termos 
reais e concretos. O valor da escola se manifesta 
fundamentalmente pelo que faz ao desenvolver um 
determinado currículo, independentemente de qualquer 
retórica e declaração grandiloquente de finalidades.  

 
(Gimeno Sacristán) 

 
 

A primeira subcategoria considerada é o “currículo” e, na pretensão de 

encontrar uma conceituação para tal termo que permitisse compreender se o 

Programa “Escola 2.0” pode ser considerado elemento para a composição currícular, 

buscou-se, na literatura pertinente, um pouco da sua história. 

A escolha dos autores Apple e Gimeno Sacristán, para estabelecer a relação 

de tal subcategoria com o Programa “Escola 2.0”, aconteceu a partir das leituras que 

a autora realizou durante as disciplinas do curso. Apple é considerado um dos 

pensadores de maior influência nas formulações teóricas sobre o currículo no 

decorrer dos anos setenta e oitenta. A relação entre currículo e poder estruturou sua 

crítica ao currículo tradicional, especialmente tendo em vista a discussão acerca da 

questão do conhecimento difundido pelas instituições educacionais como sendo um 

elemento neutro. A obra de Apple assinala para a urgência em se perceber que o 

conhecimento considerado como legítimo colabora para que se falseie um consenso 

cultural e político. 

Apple (1982) baseia sua crítica, a partir de considerações sobre a hegemonia, 

expondo que o modo pelo qual as instituições escolares trabalham certos 

conhecimentos, vistos como válidos em comparação a outros, é a demonstração 

perfeita de que o currículo, tradicionalmente elaborado, reflete os interesses 

particulares das classes dominantes. Para ele, 
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A forma como a hegemonia atua para „saturar‟ nossa própria consciência, 
de maneira que o mundo educacional, econômico e social que vemos e com 
que interagimos, e as interpretações fundadas no senso comum que a ele 
atribuímos, tornam-se o mundo tout court, o único mundo. (APPLE, 1982, p. 
14). 
 
 

Vista assim, a hegemonia não deve ser considerada um acumulado de 

significados abstratos que convivem vagando deliberadamente na cabeça das 

pessoas. Relaciona-se, sim, a um conjunto estruturado de significados e de práticas, 

de valores e de ações que são vivenciados. Desse modo, a hegemonia está muito 

além de mera opinião ou de manipulação e é assim que os grupos dominantes 

agem, impondo sua liderança sobre os demais na sociedade. 

Apple verifica que são poucas as tentativas sérias de tratar conflitos de 

classes, científicos ou outros, porque a estrutura constitutiva dos currículos 

escolares se encontra centrada em torno do consenso “que guarda pouca 

semelhança com os vínculos e contradições complexas que cercam o controle e a 

organização da vida social”. (APPLE, 1982, p. 18). Observa-se assim o papel da 

escola na criação de consensos falsos, pois fogem à realidade de seus atores, 

sejam eles professores, alunos, funcionários e comunidade, como um todo. 

Portanto, a concepção de currículo aqui abordada deve considerar a cultura, o 

cotidiano e o contexto social em que vivem os alunos como base para a constituição 

de tal currículo. Comprova-se que os conteúdos não podem ser valorizados como 

um fim em si mesmo, assim como a intenção de produzir o conhecimento na escola 

deve estar intimamente relacionada com a possibilidade de consentir a esses alunos 

uma maior compreensão da realidade em que estão inseridos. 

Faz-se imprescindível, portanto, valorizar a cultura e o contexto social de 

todos aqueles que coexistem no espaço escolar quando da construção do currículo, 

pois apenas desse modo se pode compreender a existência de distintas culturas e a 

necessidade de se administrar as relações entre os diferentes, não tolerando que a 

cultura dominante se sobreponha às demais, principalmente se estas ainda são 

marginalizadas. As histórias de vida, as ideias e os ideais de todos os envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem precisam ser levados em conta quando da 

construção do currículo. 

Gimeno Sacristán (1998) salienta que o conceito de currículo é bastante 

elástico; poderia ser caracterizado como impreciso porque pode significar coisas 

distintas, “segundo o enfoque que o desenvolva, mas a polissemia também indica 
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riqueza neste caso porque, estando em fase de elaboração conceitual, oferece 

perspectivas diferentes sobre a realidade do ensino”. (GIMENO SACRISTÁN, 1998, 

p. 126). 

Então, se o currículo faz referência aos conteúdos do projeto de ensino, tal 

imprecisão decorre da amplitude desses conteúdos, considerando que ensinar 

envolve níveis e modalidades que desempenham papéis em parte análogos e em 

parte muito diferentes – a escolarização, vista assim, exerce fins muito distintos. 

Os autores Moreira e Silva (2006) indicam que foi no início do século XX, nos 

Estados Unidos, que alguns educadores começaram a refletir sobre as questões 

curriculares, iniciando os estudos que configuraram o aparecimento desse novo 

campo, havendo uma grande inquietação com “os processos de racionalização, 

sistematização e controle da escola e do currículo”. (MOREIRA; SILVA, 2006, p.9). 

O objetivo desses educadores era se ocuparem do planejamento das atividades 

pedagógicas, buscando impedir que a conduta e até mesmo o pensamento do 

educando se afastassem de metas e padrões pré-estabelecidos a fim de alcançar a 

eficácia no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.  

Para realizar tal tarefa, estabeleciam-se critérios, metodologias, caminhos que 

permitissem total controle de todo o processo, como se as escolas fossem empresas 

e, ao se definirem como tal, o cenário educacional se tornasse mais produtivo e 

eficiente. 

Gimeno Sacristán (1998) corrobora com Moreira e Silva (2006), observando 

que o conceito de currículo é relativamente recente  ao se analisar o sentido que tem 

“em outros contextos culturais e pedagógicos nos quais conta com uma maior 

tradição”. (GIMENO SACRISTÁN, 1998, p. 13). Para ele, o debate sobre o que 

ensinar embasou-se na tradição anglo-saxã e o currículo foi compreendido 

ponderando os fins últimos e os conteúdos acerca do que ensinar, alargando-se, 

posteriormente, seu conceito.   

Assim, teorizar sobre o currículo é ocupar-se das condições de como esse se 

realiza, da necessária reflexão sobre a ação que se desenvolve nas instituições de 

ensino. Por esse motivo, é primordial que se faça uma análise que explicite porque a 

escola seleciona e adota determinada posição sobre a cultura e essa posição vem 

se concretizar fielmente, no currículo que constrói e transmite. Assim, temos que o 

sistema de ensino serve a determinados interesses concretos e vemos isso refletido 

em seu currículo.  
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Forquin (1993) salienta que é possível observar que a noção de currículo foi 

evoluindo e se modificando segundo os padrões vigentes na sociedade, citando 

como exemplo que, nos anos 60 do século XX, com o predomínio da tendência 

“tecnicista” da educação, “a qual privilegia a pesquisa de objetivos operacionais e 

avaliáveis e a execução de meios racionais com vista a atendê-los” (FORQUIN, 

1993, p. 23) e nas definições mais atuais, pode-se ressaltar que o currículo 

incorpora uma dimensão mais dinâmica ao se refletir sobre sua realização, seu 

exercício, sendo transferida a percepção de apenas projeto para a ideia de projeto e 

seu desenvolvimento prático. 

Por meio das disciplinas ofertadas pela escola, pretende-se que a instituição 

possa dar conta do que os sujeitos devem saber para que possam intervir e atuar no 

contexto em que vivem. Cabe aqui observar a comparação que Apple (1989, p. 61) 

estabelece entre a escola e uma caixa preta. Ele aborda que economistas, 

sociólogos e historiadores veem a escola como uma caixa preta em que se mede a 

forma como os alunos entram na instituição (o que o autor chama input) e como 

esses se comportam durante o processo de escolarização, ou ainda, como saem 

dela e entram para o mundo do trabalho (output, para o autor). 

O que ocorre dentro desse ambiente, as experiências vivenciadas, os 

conhecimentos elaborados ficam em segundo plano, perdendo para o que o autor 

chama de “considerações globais e macroeconômicas da taxa de retorno de 

investimento, ou, mal radicalmente, do que a reprodução da divisão do trabalho”. 

(APPLE, 1989, p. 61).  

Apple (1989) adverte ainda que o currículo não é neutro e nem aleatório e 

que, para se compreenderem as causas pelas quais determinados conhecimentos 

fazem parte do plano da escola e representam os interesses de determinados 

grupos, faz-se imprescindível que se saibam quais são seus interesses sociais, 

observando que esses frequentemente guiaram a seleção e organização do 

currículo.  Para o autor, o poder e a cultura estão dialeticamente entrelaçados e  

 
 
os conhecimentos formal e informal ensinados nas escolas, os 
procedimentos de avaliação, etc., precisam ser analisados em conexão com 
outros aspectos, ou não perceberemos boa parte de sua real significação. 
Essas práticas cotidianas da escola estão ligadas a estruturas econômicas, 
sociais e ideológicas que se encontram fora dos prédios escolares. (APPLE, 
1989, p. 105).  
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De acordo com Gimeno Sacristán (1998), o tratamento do currículo implica 

que se considere sua problemática a partir da reflexão sobre que objetivo se 

pretende atingir, o que, por que e para quem ensinar, como a cultura escolar é 

transmitida, de que forma os conteúdos podem se inter-relacionar, que recursos 

metodológicos podem ser utilizados, como se organizam os grupos de trabalho, 

como é o tempo e o espaço escolar, que consequência se observa com as 

avaliações e, por fim, de que maneira é possível modificar a prática escolar 

relacionada aos temas. 

Observando o currículo como instrumento essencial no âmbito das 

instituições escolares, Taylor e Richards, mencionados por Forquin (1993, p. 24), 

acenam que  

 
 
o currículo está no centro do empreendimento educativo, é o meio pelo 
qual o ensino se cumpre. Sem um currículo o ensino não teria veículo 
nenhum por meio do qual transmitir suas mensagens, encaminhar suas 
significações, transmitir seus valores.  
 
 

Os autores advertem para uma visão de currículo como um condutor de 

conteúdos, significados e valores (mensagem) ao receptor (aluno) por meio de um 

intermediário (o professor).  

As modificações que incidiram com as tecnologias de comunicação no 

decorrer do século XX e início do século XXI geraram um impacto expressivo na 

sociedade e transformaram os padrões de trabalho e de lazer, a educação, a saúde, 

entre outras. Associadas às tecnologias de informação, instituíram uma nova 

sociedade, com novos ambientes de trabalho e de aprendizagem. Nasce, assim, um 

novo aluno e um novo professor. A tecnologia é a segunda subcategoria a ser aqui 

analisada. 
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4.2 AS TECNOLOGIAS: SEGUNDA SUBCATEGORIA DA CATEGORIA 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 
 
A tecnologia consiste em conhecimentos incorporados a 
máquinas ou processos e ela traz a promessa de uma 
rota rápida e aparentemente indolor para o 
desenvolvimento. A capacidade dos países de gerar 
conhecimentos e transformá-los em tecnologia 
determina, cada vez mais, suas perspectivas 
econômicas. 

(Duncan Green) 
 
 

Para o estudo a respeito da subcategoria “tecnologia”, foram eleitos três 

autores principais: Duncan Green, Manuel Castells e Pierre Lévy.  

Pode-se dizer que a tecnologia possui uma história quase tão antiga quanto a 

história da própria humanidade, iniciando a partir do momento em que os seres 

humanos buscam fabricar suas ferramentas para caça ou proteção, ferramentas 

essas que precisavam de recursos naturais para serem construídas. 

 Frequentemente, comete-se o equívoco de relacionar a tecnologia a alguma 

máquina, instrumento ou, mais recentemente, ao próprio computador; porém, trata-

se da aplicação de conhecimento sistematizado, de recursos materiais ou métodos 

que visam à solução de um determinado problema ou ainda para a melhoria da 

qualidade de vida. 

 As tecnologias de informação e de comunicação (TIC) podem ser entendidas 

como  

 
 
conjunto de tecnologias microeletrônicas, informáticas e de 
telecomunicações que permitem a aquisição, produção, armazenamento, 
processamento e transmissão de dados na forma de imagem, vídeo, texto 
ou áudio. (MARTINEZ, 2004, p. 96). 
 

 
Na sala de aula, durante muito tempo, as tecnologias mais utilizadas foram a 

lousa e o giz. Tanto que muitas escolas, em pleno século XXI, ainda contam apenas 

com essas tecnologias. Porém, conforme o conhecimento científico se desenvolve, 

outras tecnologias vão sendo incorporadas ao ambiente escolar. 

A obra de Green aponta para a questão da tecnologia como recurso de 

empoderamento. O autor é físico, formado pela Universidade de Oxford, viveu e 

trabalhou em muitos países latinos, acompanhando como jornalista as dificuldades 
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econômicas, políticas e sociais pelas quais passavam tais países no período entre 

1980 e 1990. Com essa experiência, publicou vários livros sobre a América Latina, 

entre eles: “La Revolución Silenciosa: el auge de la economia de mercado em 

America Latina”, em 1997. Nesse mesmo ano, fez parte da organização não 

governamental britânica CAFOD – Agência Católica para o Desenvolvimento – como 

analista político em comércio e globalização. Nesse período, também pesquisou e 

publicou vários artigos sobre comércio internacional, pobreza e desenvolvimento. 

O outro autor escolhido para clarificar a questão da “tecnologia” no Programa 

“Escola 2.0” foi Manuel Castells, que propõe uma análise da dinâmica social e 

econômica na era da informação. Trata-se de um estudo que visa à compreensão 

das transformações que as novas tecnologias de informação e comunicação estão 

produzindo e vão ainda produzir na sociedade contemporânea. Em outra obra, “A 

Galáxia Internet” (2004), o autor vislumbra a importância da Internet na cristalização 

de uma nova economia e como epicentro das atividades sociais, econômicas e 

políticas.  

A obra de Pierre Lévy é importante no contexto desta tese, tendo em vista sua 

formação em ciência da informação e da comunicação. Tal autor é o criador da 

expressão “cibercultura”, que sintetiza o mundo digital. Em sua obra, Lévy define 

três princípios essenciais que orientaram o crescimento inicial do ciberespaço: “a 

interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva”. (LÉVY, 

1999, p. 127). 

A interconexão traduz uma das pulsões mais fortes na origem do ciberespaço 

constituindo “a humanidade em um contínuo sem fronteiras, cava um meio 

informacional oceânico, mergulha os seres e as coisas no mesmo banho de 

comunicação interativa”. (LÉVY, 1999, p. 127). Já as comunidades virtuais são 

desenvolvidas de acordo com as afinidades num processo cooperativo, 

independente da localização geográfica de seus interlocutores. O autor reforça que, 

por serem relações “virtuais”, não se deve compreender que substituam os 

encontros físicos ou as viagens, como tantos imaginam e criticam. É um erro pensar 

que uma comunidade virtual seja irreal ou imaginária. É apenas um novo modo de 

se organizar.  

Quando aborda o tema “inteligência coletiva”, Lévy analisa que ela constitui 

mais um campo de problemas do que uma solução. “Todos reconhecem que o 

melhor uso que podemos fazer do ciberespaço é colocar em sinergia os saberes, as 
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imaginações, as energias espirituais daqueles que estão conectados a ele”. (LÉVY, 

1999, p. 131). Desse modo, esses três aspectos se completam, pois não pode haver 

comunidade virtual sem interconexão e não há inteligência coletiva sem virtualização 

das comunidades. 

As ideias desses três autores se coadunam no sentido de que todos discutem 

as tecnologias de informação e de comunicação preocupados com as formas de 

socialização online, as questões de liberdade e de privacidade e, ainda, a exclusão 

social na Era da Internet. A abordagem desses estudiosos traz à tona a 

preocupação em demonstrar a realidade tal como ela se revela socialmente 

construída (APPLE, 1989), em uma perspectiva de reflexão sobre os significados 

dos fatos e os desafios que a sociedade conduz e impõe. 

Green (2009), Castells (2004) e Lévy (1999) enfatizam que será preciso 

proporcionar uma redistribuição do poder e das oportunidades para romper o ciclo 

de pobreza e desigualdade, possibilitando que aqueles que se encontram em 

situação de pobreza possam assumir o comando de suas vidas, expressando e 

partilhando preocupações e esperanças. 

Green é enfático ao estabelecer relação entre o acesso à informação e a 

superação de desigualdades sociais: 

 
 
A questão do acesso a informações não é um debate abstrato; é uma 
ferramenta essencial da cidadania. O conhecimento amplia horizontes, 
permite que pessoas façam opções bem fundamentadas e fortaleçam sua 
capacidade de exigir direitos. Garantir o acesso a conhecimentos e 
informações é absolutamente essencial para que pessoas em situação de 
pobreza superem as desigualdades em todo o mundo. Em âmbito nacional, 
a capacidade de absorver, adaptar e gerar conhecimentos e transformá-los 
em tecnologia determina, cada vez mais, as perspectivas de uma economia. 
(GREEN, 2009, p. 56). 
 
 

Desse modo, torna-se claro que integrar tecnologia ao currículo escolar 

constitui não apenas ensinar competências essenciais de informática ou empregar o 

computador em sala de aula. A integração, para se concretizar, precisa acontecer 

em todo o currículo de modo a permitir que a tecnologia contribua para um melhor 

aproveitamento no processo ensino-aprendizagem em sala de aula,  aprofundando e 

reforçando esse processo. Essa integração é obtida quando o uso da tecnologia é 

rotineira e transparente, quando suporta objetivos curriculares.  

 Para Moreira (2009, p. 371), o acesso à informação ou à conexão 
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É atualmente uma definição de característica de vida, em que as mídias 
digitais e a Internet são o suporte de uma produção coletiva do 
conhecimento via rede. A conexão, que outrora era a interligação entre 
computadores formando redes, nos dias atuais é mais bem representada 
pela conexão entre pessoas, formando redes. 
 
 

Essas possibilidades acabam por exigir estratégias pedagógicas distintas que 

sejam capazes de potencializar a educação, o que afeta a maneira como os 

docentes ensinam, oferecendo aos educadores formas dinâmicas para atingir 

diferentes tipos de alunos, aos quais se permite obter, analisar, sintetizar, avaliar e 

compreender informações por intermédio de vários meios, de modo a construir 

novos conhecimentos, tendo em vista a potencialidade inerente das tecnologias para 

armazenamento, recuperação e acesso à informação. 

Segundo Castells,  

 
 
A Internet é o tecido de nossas vidas. Se a tecnologia da informação é hoje 
o que a eletricidade foi na Era Industrial, em nossa época a Internet poderia 
ser equiparada tanto a uma rede elétrica quanto ao motor elétrico, em razão 
de sua capacidade de distribuir a força da informação por todo o domínio da 
atividade humana. Ademais, à medida que novas tecnologias de geração e 
distribuição de energia tornaram possível a fábrica e a grande corporação 
como os fundamentos organizacionais da sociedade industrial, a Internet 
passou a ser a base tecnológica para a forma organizacional da Era da 
Informação: a rede. (CASTELLS, 1999, p. 7). 
 
 

Atividades econômicas, políticas, sociais, culturais se estruturam a partir das 

tecnologias de informação e comunicação e não ter acesso a essas tecnologias é 

sofrer uma das formas mais lesivas de exclusão econômica e cultural. 

Diversas são as razões que restringem a introdução e o uso da tecnologia 

como elemento de potencialização e transformação da prática educativa. Entre elas, 

cabe citar a estrutura organizacional da escola, a ausência de incentivo à 

profissionalização dos professores e, até mesmo, a resistência dos profissionais que 

atuam no espaço escolar.  

Lévy afirma que 
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Não basta estar na frente de uma tela, munido de todas as interfaces 
amigáveis que se possa pensar, para superar uma situação de inferioridade. 
É preciso antes de mais nada estar em condições de participar ativamente 
dos processos de inteligência coletiva que representam o principal interesse 
do ciberespaço. Os novos instrumentos deveriam servir prioritariamente 
para valorizar a cultura, as competências, os recursos e os projetos locais, 
para ajudar as pessoas a participar de coletivos de ajuda mútua, de grupos 
de aprendizagem cooperativa. (LÉVY, 1999, p. 238). 
 
 

Não basta que as políticas contra as desigualdades e mesmo a exclusão 

tenham por objetivo apenas a autonomia das pessoas. É necessário que as pessoas 

que acessam as informações saibam qualificá-las, sem incorrer no erro de acreditar 

que tudo que está à disposição na rede é verdadeiro.  

Assim, para que as mídias possam contribuir com o processo ensino-

aprendizagem, a formação contínua de professores torna-se fundamental, pois, de 

acordo com Almeida (2005, p. 16), 

 
 
Um especialista em informática que não compreende as questões 
relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem terá muita dificuldade 
para fazer a integração das duas áreas de conhecimento – informática e 
educação. Isso também acontece no caso de um especialista da educação 
que não conhece as funcionalidades, as implicações e as possibilidades 
interativas envolvidas nos diferentes recursos computacionais. Claro que 
não se espera a mesma expertise nas duas áreas de conhecimento para 
poder atuar com a informática na educação, mas o desconhecimento de 
uma das áreas pode desvirtuar uma proposta integradora da informática na 
educação. Para integrá-las, é preciso compreender as características 
inerentes às duas áreas e às práticas pedagógicas nas quais essa 
integração se concretiza. 
 
 

 A autora enfatiza que a integração da tecnologia ao currículo só ocorrerá se 

compreendidas as especificidades de cada universo envolvido, ou seja, cabe ao 

professor compreender de que modo a tecnologia pode contribuir em sua 

metodologia. É importante também a quem trabalha com a informática saber de que 

modo essa pode colaborar com a educação. Caso contrário, corre-se o risco de, ao 

não reconhecer as potencialidades e características da mídia utilizada, não se 

aproveita em todas as suas propriedades, subutilizando-a ou esperando que ela 

possa produzir além de suas capacidades. 

Observou-se, até aqui, que os avanços tecnológicos são fundamentais para o 

desenvolvimento da sociedade, mas é preciso também admitir que tais avanços 

podem exacerbar a desigualdade social. Para Green, 
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Pelo menos inicialmente, os detentores de poder e de voz estão em melhor 
posição para adquirir e adaptar novas tecnologias, fazendo com que as 
prioridades de atividades de pesquisa e desenvolvimento (P&D) sejam 
canalizadas para satisfazer suas necessidades [...]. A menos que sejam 
reguladas por governos, as atividades de P&D desenvolvidas pelo setor 
privado provavelmente ampliarão a divisão tecnológica entre os ricos e os 
pobres. (GREEN, 2009, p. 61). 
 
 

Para evitar que isso ocorra, é imprescindível que o Estado redirecione o 

enfoque do desenvolvimento tecnológico buscando satisfazer as necessidades das 

populações em situação de pobreza frente à regulação de pesquisas e do 

financiamento do ensino. De modo geral, a sociedade poderia contribuir 

pressionando as instituições privadas e o governo para que estendam os benefícios 

que a tecnologia gera às comunidades em situação de pobreza. Assim, seria 

possível a construção de um Estado mais democrático e, por conseguinte, uma 

sociedade mais justa e humana, menos voltada à desigualdade e exclusão social. 

O uso de tecnologias implica a incorporação das particularidades que essas 

oferecem na organização do currículo. Ou seja, implica a apropriação delas “em prol 

da interação, do trabalho colaborativo e do protagonismo entre todas as pessoas 

para o desenvolvimento do currículo”15. Promove-se uma integração entre o que 

está prescrito e previsto com a clara intenção de proporcionar o aprendizado de 

conhecimentos científicos fundamentados naquilo que o aluno já traz de sua 

experiência. Não se trata do uso da tecnologia para “enfeitar” a aula ou apenas para 

chamar a atenção do aluno, mas de uma maneira eficaz de integrar a tecnologia 

com as atividades desenvolvidas em sala de aula. 

Promover o aprendizado baseado nas tecnologias de informação e 

comunicação deixa de ser uma questão apenas de competência tecnológica. É 

preciso transformar o processo ensino-aprendizagem, inserindo neste o aprender-a-

aprender e aprender a fazer (DELORS, 1998), pois a maior parte da informação está 

online e é urgente que se tenha habilidade para decidir qual informação se quer 

buscar, como é possível obtê-la, processá-la e, ainda, como usá-la para a tarefa 

específica que provocou tal busca. O aprender a aprender significa desenvolver a 

_______________  
 
15

 ALMEIDA, Maria Elizabeth Bianconcini. Maria Elizabeth Almeida fala sobre tecnologia na sala de 
aula. Revista Nova Escola. Disponível em: <http://revistaescola.abril.com.br/planejamento-e-
avaliacao/avaliacao/entrevista-pesquisadora-puc-sp-tecnologia-sala-aula-568012.shtml>. Acesso 
em 30 abr. 2012. 

http://revistaescola.abril.com.br/planejamento-e-avaliacao/avaliacao/entrevista-pesquisadora-puc-sp-tecnologia-sala-aula-568012.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/planejamento-e-avaliacao/avaliacao/entrevista-pesquisadora-puc-sp-tecnologia-sala-aula-568012.shtml
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capacidade educacional de transformar a informação em conhecimento e este em 

ação. 

O uso de tecnologias no processo ensino-aprendizagem implica novas tarefas 

para os alunos e para os professores, novas atitudes e novos enfoques 

metodológicos e, com isso, a organização curricular deve ser pensada a partir das 

necessidades do público-alvo, ou seja, dos educandos que precisam se tornar 

críticos, criativos, reflexivos e responsáveis pelo seu processo de formação. 

O efetivo trabalho com tecnologia em projetos em sala de aula facilita não 

apenas o desenvolvimento do conteúdo a ser trabalhado, como também favorece a 

integração de saberes, terceira subcategoria analisada neste estudo. 

 

 

4.3  INTEGRAÇÃO DE SABERES: TERCEIRA SUBCATEGORIA DA CATEGORIA 

CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO 

 
 
Creio que todas as civilizações, todas as comunidades 
tiveram uma concepção do mundo e a preocupação de 
situar, de inscrever os humanos no cosmos. Ora, há 
cerca de quarenta anos, estamos diante de um mundo 
singularmente novo. E temos que nos situar neste 
mundo, do qual não passamos, evidentemente, de uma 
minúscula parte. Mas o paradoxo é que, se essa parte se 
encontra num todo gigantesco, o todo se encontra, ao 
mesmo tempo, no interior dessas parcelas ínfimas que 
nós somos, pois aquilo que é a coisa mais exterior a nós 
mesmos, isto é, as partículas que se constituíram no 
início do universo, esses átomos que se forjaram nas 
estrelas, essas moléculas que se constituíram na Terra 
ou em outro lugar... tudo isso encontra-se também no 
interior de nós mesmos. 

 
(Edgar Morin) 

 
 

A comparação entre os dois períodos conhecidos na história da Educação 

como “Escola Tradicional” e “Escola Nova” interessa na subcategoria “Integração de 

saberes”, tendo em vista que, apesar de estarem carregadas de concepções 

antagônicas, continuam se fazendo presentes na escola contemporânea.   

No período conhecido como escola tradicional, modelo inspirado nas 

organizações religiosas, estatais e militares e que perdurou durante o século XIX, os 

alunos eram vistos como sujeitos que iriam compreender e conhecer o mundo por 

meio de informações úteis que gradualmente lhe seriam fornecidas. Esses alunos 
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eram considerados receptores passivos até o ponto em que, repletos de 

informações, deveriam repeti-las aos outros que ainda não as possuíam. O saber 

aparecia como unidades isoladas de estudo. Era um saber enciclopédico que 

dependia das capacidades cognitivas do sujeito que aprende. O currículo era 

centralizado em uma administração central que escolhia o saber que deveria ser 

ensinado. O mundo era externo ao indivíduo, e este, por meio de modelos prontos, 

conheceria tal mundo. Desse modo, o passado era o exemplo a ser imitado como 

lição para construção do futuro. 

No final do século XIX, até os anos 20 do século XX, surge a Escola Nova, 

como uma reação ao modelo tradicional. Valorizam-se as interações com o meio 

social e busca-se enriquecer as experiências dos alunos incorporando ao currículo a 

cultura local. Os saberes nascem, portanto, da convivência, da experiência, da 

observação e da participação. O currículo é diversificado e contempla a formação 

integral do ser humano. Dewey, filósofo que influenciou educadores no mundo todo, 

esclarece que “não posso adquirir um novo modo de agir, se não tenho a intenção 

de adquiri-lo” (DEWEY, 1967, p. 34), ou seja, só posso aprender se tiver essa 

intenção. Caso contrário, posso marcar presença, repetir modelo, silenciar. 

Aprender, não. 

Depois, vieram os “anos de chumbo”, e com isso surge uma educação 

autoritária, vertical e domesticadora, que atrela o sistema educacional ao modelo 

econômico dependente, imposto pela política norte-americana para a América 

Latina. Após esse período, em que o processo ensino-aprendizagem ocorreu de 

modo desconexo e fragmentado, começa-se a pensar no todo, e, 

consequentemente, em cada ser humano como ser único e completo. 

 Desde o final do século XX, a instituição escolar vem buscando traçar outros 

caminhos, repensar seu papel na sociedade, assim como seu papel na formação 

dos cidadãos. Percebe-se que não basta apenas dar acesso ao conhecimento 

simples e puro: a aprendizagem só faz sentido para o aluno quando os 

conhecimentos aos quais ele tem acesso dizem respeito, de algum modo, à sua 

vida.  

A sociedade contemporânea exige sujeitos autônomos, que busquem 

organizar sua própria experiência e construam um conhecimento em interação com 

o mundo e com o outro. Para isso, torna-se imprescindível perceber as conexões 

entre os diversos saberes a serem aprendidos. 
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O autor selecionado para “olhar” o Programa “Escola 2.0” sob o ponto de vista 

da subcategoria “integração de saberes” foi Edgar Morin16, que realizou vários 

estudos sobre tal questão e publicou “Os Sete Saberes Necessários à Educação do 

Futuro”, a pedido da Unesco. 

Importante ressaltar que a Unesco Brasil editou, em 1998, “Educação: Um 

Tesouro a Descobrir. Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o 

Século XXI”, sob a coordenação de Jacques Delors. A proposta desse relatório era 

alertar para que se concebesse a educação como um todo, e não de forma 

fragmentada, como a escola trabalhou no decorrer dos últimos séculos. Pretendia-se 

ainda inspirar e nortear reformas na educação tendo em vista a concepção de novas 

políticas pedagógicas. 

O “Relatório Delors”, como passou a ser chamado, estabelecia quatro pilares 

para a educação contemporânea, a saber:  Aprender a conhecer: Aprender a fazer; 

Aprender a viver juntos, aprender a conviver com os outros; e Aprender a ser.  

Estses pilares fundam-se como aprendizagens indispensáveis que precisam 

ser permanentemente observadas pela política educacional de todos os países. Nele 

se ressalta a importância da educação integral do ser humano.  

Com a intenção de buscar uma visão transdisciplinar da educação, a Unesco 

convidou Edgar Morin para que apresentasse seus conceitos sobre a educação do 

futuro. O filósofo compôs “Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro” 

analisando alguns temas essenciais para a educação e que, às vezes, são 

ignorados pela política educacional. O autor lembra que esses saberes devem ser 

amplamente discutidos e ensinados em todas as sociedades e culturas, obedecendo 

às regras impostas por essas mesmas culturas.  

Morin traz uma visão importante para esta tese quando aborda a questão de 

que todo o conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. Assim, o papel da 

educação é revelar que não existe conhecimento que não esteja de alguma forma, 

_______________  
 
16

 Nasceu em Paris, no dia 8 de julho de 1921, e é sociólogo e filósofo, também formado em Direito, 
História e Geografia. É considerado um dos principais pensadores a se debruçar sobre a questão da 
complexidade. Pesquisador emérito do CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique), é autor 
de mais de trinta livros, figurando entre estes, O método, em seis volumes, que escreveu no período 
de 1977 a 2005, Ciência com Consciência (1982), Introdução ao pensamento complexo (1995), A 
cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento (2000), Os sete saberes necessários à 
educação do futuro (2000), Religação dos saberes (2000), Educar para a era planetária (2003). Morin 
é considerado um dos pensadores mais respeitáveis dos séculos XX e XXI. 
EDGAR MORIN. Disponível em: <http://www.edgarmorin.org.br/introducao.php>. Acesso em 16 dez. 
2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/CNRS
http://www.edgarmorin.org.br/introducao.php
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ameaçado pelo erro e/ou pela ilusão, pois todas as percepções são “traduções e 

reconstruções cerebrais com base em estímulos ou sinais captados e codificados 

pelos sentidos”(MORIN, 2005, p.20). Ou seja, cada indivíduo vai perceber um 

estímulo de acordo com suas traduções e, portanto, numa mesma situação, cada 

pessoa vai ter um entendimento diferente sobre tal situação. O autor lembra ainda 

que, não apenas os sentidos, mas também as projeções de nossos desejos e 

medos, assim como nossas emoções, multiplicam os riscos de erro: 

 
 
A importância da fantasia e do imaginário no ser humano é inimaginável; 
dado que as vias de entrada e de saída do sistema neurocerebral, que 
colocam o organismo em conexão com o mundo exterior, representam 
apenas 2% do conjunto, enquanto 98% se referem ao funcionamento 
interno, constituiu-se um mundo psíquico relativamente independente, em 
que fermentam necessidades, sonhos, desejos, ideias, imagens, fantasias, 
e este mundo infiltra-se em nossa visão ou concepção do mundo exterior. 
(MORIN, 2005, p.21). 
 
 

Por isso, as pessoas reagem de maneira tão diferente com relação a um 

mesmo acontecimento. Os olhos percebem a mesma situação, porém a 

interpretação, de acordo com as disposições psíquicas ou culturais de cada um, 

levará a concepções diversas, permeadas de erro ou de ilusão.  

Morin enfatiza no segundo capítulo de sua obra: “Os princípios do 

conhecimento pertinente”, a questão do conhecimento articulado a um contexto para 

que se adquira sentido: “Para ter sentido, a palavra necessita do texto, que é o 

próprio contexto, e o texto necessita do contexto no qual se enuncia” (MORIN, 2005, 

p. 36). Ou seja, para Morin existe uma inadequação ao compartimentalizar o 

conhecimento, pois as realidades são multidisciplinares, transversais e, nessa 

inadequação, tanto o contexto quanto o multimensional ou o complexo ficam 

invisíveis. “Para que o conhecimento seja pertinente, a educação deverá torná-los 

evidentes”. (MORIN, 2005, p. 36). 

Assim, a primazia do conhecimento fragmentado nas diferentes matérias 

dificulta a percepção do vínculo que existe entre as partes e o todo. Essa 

fragmentação deve ser substituída por um conhecimento que possibilite a apreensão 

dos objetos de estudo dentro de seu contexto, observando-se sua complexidade. 

Para o autor, “no atual estado dos programas, o estudante não se estuda a si 

mesmo. E isso é extremamente grave. Tudo aquilo que pode ajudar a pensar sobre 

o que somos é tratado apenas de maneira clandestina por um certo número de 
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ensinamentos” (MORIN, 2007, p. 219). Assim sendo, a educação deve ser favorável 

à capacidade da mente em estabelecer e resolver problemas primordiais e, de modo 

correspondente, incitar o uso integral da inteligência. Esse uso pede o exercício nato 

da curiosidade, a capacidade mais desenvolvida e natural no período da infância e 

da adolescência, e que, com constância, a própria escola suprime, quando deveria 

estimular ou despertar. 

Morin chama a atenção para o que nomeia de “Circuito razão/afeto/pulsão”, 

enfatizando que encontramos três elementos distintos no cérebro humano:  

 
 
a) Paleocéfalo, herdeiro do cérebro reptiliano, fonte da agressividade, do 
cio, das pulsões primárias. 
b) Mesocéfalo, herdeiro do cérebro dos antigos mamíferos, no qual o 
hipocampo parece ligado ao desenvolvimento da afetividade e da memória 
a longo prazo; 
c) o córtex, que, já bem desenvolvido nos mamíferos, chegando a 
envolver todas as estruturas do encéfalo e a formar os dois hemisférios 
cerebrais, hipertrofia-se nos humanos no neocórtex, que é a sede das 
aptidões analíticas, lógicas, estratégicas, que a cultura permite atualizar 
completamente. 
 
Assim emerge outra face da complexidade humana, que integra a 
animalidade (mamífero e réptil) na humanidade e a humanidade na 
animalidade. (MORIN, 2005, p. 53). 
 
 

Segundo o autor, as relações que se estabelecem entre essas três instâncias 

são, além de complementares, antagônicas uma vez que admitem conflitos entre a 

pulsão, o coração e a razão, não havendo hierarquia entre os elementos, ou seja, 

nenhum se sobrepõe aos demais. A racionalidade não dispõe de supremacia sobre 

as outras instâncias, portanto torna-se frágil, pois pode ser dominada pela 

afetividade ou pela pulsão.  

Outro aspecto fundante apontado por Morin é que, desde o final do século 

XX, a sociedade passa pela fase de mundialização: “Na era das telecomunicações, 

da informação, da Internet, estamos submersos na complexidade do mundo, as 

incontáveis informações sobre o mundo sufocam nossas possibilidades de 

inteligibilidade” (2005, p. 64). Com isso, o modo de pensar, de contextualizar e de 

globalizar, está ainda atrofiado na humanidade; sente, portanto, dificuldade em 

conhecer o “Mundo”.  

São muitas informações que chegam ao mesmo tempo ao alcance de todos e 

esse excesso de informação vindo de tantas fontes diferentes pode dificultar a 

compreensão do mundo, em vez de esclarecer. O autor lembra ainda que a 
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educação “que é ao mesmo tempo transmissão do antigo e abertura da mente para 

receber o novo, encontra-se no cerne dessa nova missão” (2005, p. 72). 

Ainda com relação a esse tema, Morin afirma que,  

 
 
Temos, às vezes, a impressão de que a ação simplifica, pois em uma 
alternativa decide-se, escolhe-se. Entretanto, a ação é decisão, escolha, 
mas é também uma aposta. E na noção de aposta há a consciência do risco 
e da incerteza. Aqui intervém a noção de ecologia da ação. Tão logo um 
indivíduo empreende uma ação, qualquer que seja, esta começa a escapar 
de suas intenções. Esta ação entra em um universo de interações e é 
finalmente o meio ambiente que se apossa dela, em sentido que pode 
contrariar a intenção inicial. Frequentemente a ação volta como um 
bumerangue sobre nossa cabeça. Isto nos obriga a seguir a ação, a tentar 
corrigi-la – se ainda houver tempo – e, às vezes, a torpedeá-la, como fazem 
os responsáveis da Nasa, quando explodem um foguete que se desvia de 
sua trajetória. A ecologia da ação é, em suma, levar em consideração a 
complexidade que ela supõe, ou seja, o aleatório, acaso, iniciativa, decisão, 
inesperado, imprevisto, consciência de derivas e transformações. (MORIN, 
2005, p. 86). 
 
 

Com isso, observa-se que, quando à frente de mais de uma opção, ao se 

escolher uma delas, automaticamente se abre mão das outras todas. Ou seja, para 

dizer um sim é necessário ao menos um não e aqui caberá sempre uma aposta, 

visto que antes de se tomar uma decisão é impossível reconhecer se essa é a 

melhor opção. Após fazer uma escolha, realizou-se uma ação que está sujeita às 

respostas do grupo e invariavelmente dependerá da percepção dos demais. 

Depreende-se disso que, após tomar uma decisão, dificilmente se sabe se a 

intenção inicial será preservada. 

Morin salienta também a importância de “Ensinar a compreensão”, 

ressaltando que: “nela encontra-se a missão propriamente espiritual da educação: 

ensinar a compreensão entre as pessoas como condição e garantia da solidariedade 

intelectual e moral da humanidade”. (2005, p. 93). O autor adverte que a 

compreensão vai muito além da explicação e que a compreensão humana comporta 

um conhecimento “de sujeito a sujeito” (2005, p. 95), ou seja, compreender inclui um 

processo de se colocar no lugar do outro, de se identificar no outro. “A compreensão 

pede abertura, simpatia e generosidade” (2005, p. 95). 

Parece fácil e até natural que o ser humano agisse assim, porém, por 

inúmeras razões, frequentemente o que se observa é que cada qual quer viver bem 

independente da situação do outro, esquecendo-se de que o conhecimento é o 

resultado de um processo de construção coletiva. 
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Morin considera ainda a concepção trinária da condição humana – 

indivíduo/sociedade/espécie e, nesse sentido, a ética indivíduo/espécie precisa tanto 

do controle da sociedade pelo indivíduo quanto do indivíduo pela sociedade. A isso o 

autor denomina democracia: 

 
 
A democracia fundamenta-se no controle da máquina do poder pelos 
controlados e, desse modo, reduz a servidão (que determina o poder que 
não sofre a retroação daqueles que submete); nesse sentido, a democracia 
é mais do que um regime político; é a regeneração contínua de uma cadeia 
complexa e retroativa: os cidadãos produzem a democracia que produz 
cidadãos. (MORIN, 2005, p. 107). 
 
 
 

Com isso, não caberia ensinar a ética com lição de moral. Assim, todo o 

desenvolvimento humano inclui o desenvolvimento das autonomias individuais e da 

consciência de se perceber pertencente à “espécie humana”. Morin destaca que “a 

regeneração democrática supõe a regeneração do civismo, a regeneração do 

civismo supõe a regeneração da solidariedade e da responsabilidade, ou seja, o 

desenvolvimento da antropo-ética” (2005, p. 112). Para explicar tal termo, o autor 

expõe, em nota de rodapé, que: 

 
 
A sala de aula deve ser um local de aprendizagem do debate argumentado, 
das regras necessárias à discussão, da tomada de consciência das 
necessidades e dos procedimentos de compreensão do pensamento do 
outro, da escuta e do respeito às vozes minoritárias e marginalizadas. Por 
isso, a aprendizagem da compreensão deve desempenhar um papel capital 
no aprendizado democrático. 
 
 

Vista dessa maneira, a escola poderia ser concretamente um laboratório de 

vida democrática, apesar das limitações impostas. É papel da educação, em seu 

fazer diário, a tarefa de levar o aluno a perceber que suas ações, no presente, 

construirão o futuro. Cabe à escola preparar da melhor forma estes que são os 

cidadãos do futuro de modo a levá-los a agir com ética, respeitando a si, aos outros, 

assim como, ao meio em que vivem.  

Para que se contemple isso, o diálogo torna-se condição sine qua non; sendo, 

portanto, a próxima subcategoria a ser analisada. 
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4.4  O DIÁLOGO: PRIMEIRA SUBCATEGORIA DA CATEGORIA APRENDIZAGEM 

DE VALORES 

 
 
A existência, porque humana, não pode ser muda, 
silenciosa, nem tampouco pode nutrir-se de falsas 
palavras, mas de palavras verdadeiras, com que os 
homens transformam o mundo. Existir, humanamente, é 
pronunciar o mundo, é modificá-lo. O mundo 
pronunciado, por sua vez, se volta problematizado aos 
sujeitos pronunciantes, a exigir deles novo pronunciar. 
 

(Paulo Freire) 
 
 

A obra de Paulo Freire foi escolhida para o debate a respeito da subcategoria 

“diálogo”, inclusa na categoria “aprendizagem de valores” no Programa “Escola 2.0”. 

A escolha se justifica pela vasta literatura que tal autor escreveu a respeito do tema 

na educação, assim como a época em que suas ideias e seus ideais fervilhavam 

está diretamente relacionada ao tempo em que a TV Cultura começou a se 

preocupar em se tornar uma televisão voltada para a educação de seu povo, na 

década de 1960. 

Foram analisadas cinco obras do autor: “Pedagogia da autonomia”; 

“Pedagogia do Oprimido”; “Essa escola chamada vida”; “Pedagogia dos sonhos 

possíveis”; e “Educação e Mudança” e ainda uma obra de Almeida (2009), “Paulo 

Freire”, que apresenta a história de vida e pensamento de Freire. Esta última 

contribuirá com este trabalho elucidando as histórias e os conceitos que marcaram 

seus ideais, as reflexões sobre o “diálogo” na escola e a atualidade das ideias de 

Freire. 

O autor em questão, Paulo Reglus Neves Freire, nasceu em Recife, em 1921, 

e é considerado um dos pensadores mais ilustres da história da pedagogia no 

mundo. Preocupou-se com a educação popular e defendia que o método dialético 

tornaria possível que o aluno construíisse sua aprendizagem, estabelecendo um 

caminho próprio, caminho este que o libertaria do que ele denominou “educação 

bancária” em que o professor teria apenas o papel de depositar conhecimentos 

preestabelecidos em seus alunos. Desse modo, incitou novos papéis para 

educandos e educadores, mostrando a importância, não apenas de ensinar, como 

também de permitir a formação de uma consciência política aos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem, por meio do diálogo. 
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Freire afirma que 

 
 
Toda leitura da palavra pressupõe uma leitura anterior do mundo, e toda 
leitura da palavra implica a volta sobre a leitura do mundo, de tal maneira 
que “ler mundo” e “ler palavra” se constituam um movimento em que não há 
ruptura, em que você vai e volta. E “ler mundo” e “ler palavra”, no fundo, 
para mim, implicam “reescrever” o mundo. Reescrever com aspas, quer 
dizer, transformá-lo. A leitura da palavra deve ser inserida na compreensão 
da transformação do mundo, que provoca a leitura dele e deve remeter-nos, 
sempre, à leitura de novo do mundo. (FREIRE, 1985, p. 15). 
 
 

Com isso, o autor salienta a importância da leitura e da escrita enquanto 

forma de se manifestar significando e expressando ideias, assim, a palavra deixa de 

ser pensamento e passa a ser comunicada.  

Essa dimensão dialógica do pensamento freireano compõe o que ele chamou 

de “Pedagogia Crítica” e, nela, Almeida (2009, p. 43), alerta que o diálogo “é ponto 

de partida e de chegada.” Desse modo, não há aprendizagem ou construção de 

conhecimento sem que haja um diálogo. Ninguém aprende nada sozinho. Mesmo 

um autodidata busca em livros e outras fontes respostas aos seus questionamentos, 

e, dessa forma, “dialoga” com os autores lidos, verifica outras experiências e 

conhecimentos e, a partir daí, adquire novos conhecimentos. 

O diálogo faz crescer na medida em que leva seus debatedores a defender 

seus diferentes pontos de vista e também a compreender o ponto de vista do outro. 

Dialogando, pessoas com diferentes talentos e habilidades, promovem descobertas 

de outros talentos nos demais integrantes de um grupo, levando todos a novas 

aprendizagens. 

Almeida (2009, p. 29), questiona então “Como Paulo Freire pode ser chamado 

para ajudar a desenhar um método de alfabetização crítico-digital?” ao que o autor 

mesmo responde: 

 
 
Para estar neste mundo e poder participar de suas potencialidades é 
preciso dominá-lo. Este domínio não se dará pelo controle simples de seus 
manuais de instrução ou pela manipulação de seus teclados e softwares – 
„caminhar sobre as letras‟, como dizia Freire. Tal participação demanda um 
aguçamento do senso crítico, acompanhando a discussão de seus 
problemas e de suas perspectivas. Este domínio se desenvolve também 
com a compreensão de seus instrumentais: navegar na internet, trabalhar 
com um processador para escrever um texto, poder enviar uma mensagem 
para o outro lado da cidade ou do mundo, criar uma agência de noticias ou 
editar jornais comunitários, divulgar seu currículo na rede: tudo isso pode 
ser um caminho freireano de uso crítico e político.  (ALMEIDA, 2009, p. 29). 
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 Com as possibilidades que tecnologias como a internet oferecem, observam-

se diversas transformações tanto na forma quanto no espaço da leitura e da escrita. 

Textos produzidos coletivamente tornam imprecisas as fronteiras que separam leitor 

e escritor, pois, ao mesmo tempo em que está lendo, o indivíduo pode tecer 

comentários, propor hipertextos17, produzir novas reflexões. Mesmo apenas como 

leitor, não necessita fazer uma leitura linear do texto, podendo optar por outros 

assuntos em novos hipertextos. No texto digital, leitura e escrita se estruturam de 

forma não linear, tendo como suporte a tela do computador (ou de outra mídia), 

explorando o espaço virtual de acordo com suas prioridades, interesses ou 

necessidades, construindo conhecimento com base nas escolhas realizadas. 

Outro ponto essencial na obra de Freire é a questão da prática da pesquisa 

enquanto parte do trabalho docente, sendo fundamental para tornar a dialogicidade 

possível 

 
 
Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar e, constatando, intervenho, intervindo 
educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e 
comunicar ou anunciar a novidade. (FREIRE, 1999, p. 32). 
 
 

Considerando que a prática educativa é reflexiva e dialógica e que o ato 

pedagógico é um ato político, acredita-se na força de transformação social do ato de 

educar. Para tanto, o professor deve ser dinâmico, criativo, atento às questões 

locais, mundiais e tecnológicas; ser conhecedor das concepções pedagógicas 

adotadas pela escola, norteadoras da sua ação educativa, como condição essencial 

para a autonomia e autoria de pensamento. Para Freire, a educação tem caráter 

permanente e, desse modo, a sociedade está sempre se educando. Para ele, a 

sabedoria nasce na ignorância: 

 

_______________  
 
17

 A concepção de hipertexto surgiu antes do computador. O hipertexto é um texto com conexões. 
Podemos caracterizá-lo por meio de seis princípios: metamorfose (rede hipertextual está em 
constante construção e renegociação); heterogeneidade (os nós, as informações e as conexões de 
uma rede são heterogêneos); multiplicidade (a rede oferece ao usuário um grande número de opções 
de conexões, de percursos, múltiplas opções de leitura); exterioridade (a rede não possui unidade, 
tamanho, início ou fim); topologia (tudo funciona por proximidade, por vizinhança.); mobilidade (a rede 
não tem centro, tudo é móvel). Conceito extraído de “Centro de Investigação em Mídias Digitais” – 
CIMID – PUC SP. Disponível em <http://www4.pucsp.br/~cimid>. Acesso em 18 maio 2012. 
 

http://www4.pucsp.br/~cimid
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O saber se faz por meio de uma superação constante. O saber superado já 
é uma ignorância. Todo saber humano tem em si o testemunho do novo 
saber que já anuncia. Todo saber traz consigo sua própria superação. 
Portanto, não há saber nem ignorância absoluta, há somente uma 
relativização do saber ou da ignorância. Por isso, não podemos nos colocar 
na posição do ser superior que ensina um grupo de ignorantes, mas sim na 
posição humilde daquele que comunica um saber relativo a outros que 
possuem outro saber relativo. (FREIRE, 2007, p.29). 
 
 

Educar-se permanentemente exige diálogo, o qual gera discussão, 

argumentação, crítica, o que resulta na construção de novos conhecimentos. Assim, 

um diálogo só é proveitoso quando todos os interlocutores podem aprender com ele. 

Desse modo, a construção do conhecimento depende do debate de opiniões e, 

quanto mais diversificadas forem essas opiniões, maior a aprendizagem. 

Freire salienta que a educação é exatamente um movimento de busca, de 

procura permanente 

 
 
Eu queria, portanto, deixar aqui para vocês também uma alma cheia de 
esperança. Para mim, sem esperança não há como sequer começar a 
pensar em educação. Inclusive, as matrizes da esperança são matrizes da 
própria educabilidade do ser, do ser humano. Não é possível ser um ser 
interminado, como nós somos, conscientes dessa inconclusão, sem buscar. 
(FREIRE, 2001, p.171). 
 
 

O conhecimento é a base de construção de novas relações humanas, de uma 

nova configuração sociopolítico-econômica e, sobretudo, de uma consciência 

planetária de conservação da vida. O diálogo nesse contexto abre novos horizontes, 

permite novas perspectivas e, principalmente, possibilita a liberdade. 
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4.5 A LIBERDADE: SEGUNDA SUBCATEGORIA DA CATEGORIA 

APRENDIZAGEM DE VALORES 

 
 
Os indivíduos vivem e atuam em um mundo de 
instituições. Nossas oportunidades e perspectivas 
dependem crucialmente de que instituições existam e do 
modo como elas funcionam. Não só as instituições 
contribuem para nossas liberdades, como também seus 
papéis podem ser sensivelmente avaliados à luz de suas 
contribuições para nossa liberdade. Ver o 
desenvolvimento como liberdade nos dá uma 
perspectiva na qual a avaliação institucional pode ocorrer 
sistematicamente. 

 
(Amartya Sen) 

 
 

 Amartya Sen é um economista indiano e traz como contribuição para este 

trabalho a questão da liberdade enquanto oportunidade que se oferece à população 

de realizar suas próprias escolhas, exercendo sua cidadania. Para o autor “para 

combater os problemas que enfrentamos, temos de considerar a liberdade individual 

um comprometimento social”. (SEN, 2000, p. 10). 

Com isso, o desenvolvimento demanda que se retirem algumas fontes de 

privação de liberdade: pobreza e opressão, insuficiência de oportunidades 

econômicas, serviços públicos precários, intransigência ou intervenção excessiva de 

Estados repressivos.  

O que os indivíduos podem efetivamente realizar é, em geral, influenciado por 

boas chances econômicas, poderes sociais, liberdades políticas e por condições 

como boa saúde, educação básica, segurança e incentivo às iniciativas. Assim, o 

processo de desenvolvimento, quando ponderado com a ampliação da liberdade, 

deve abranger a supressão da privação desse indivíduo, e o desenvolvimento como 

liberdade deve levar em conta essas privações. A importância da privação de 

liberdades políticas para uma concepção adequada do desenvolvimento não pode 

ser estabelecida por meio de sua contribuição indireta a outras características do 

desenvolvimento. Tais liberdades fazem parte do enriquecimento do processo de 

desenvolvimento. 

 Ao analisar estudos empíricos em sua obra, Sen (2000, p. 55) analisa 

particularmente o que ele considera como “liberdades instrumentais”, quais sejam: 
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(1) liberdades políticas, (2) facilidades econômicas, (3) oportunidades 
sociais, (4) garantias de transparência e (5) segurança protetora. Essas 
liberdades instrumentais tendem a contribuir para a capacidade geral de a 
pessoa viver mais livremente, mas também tem o efeito de complementar 
umas às outras. Embora a análise do desenvolvimento deva, por um lado, 
ocupar-se dos objetivos e anseios que tornam essas liberdades 
instrumentais consequencialmente importantes, deve ainda levar em conta 
os encadeamentos empíricos que vinculam os tipos distintos de liberdade 
um ao outro, reforçando sua importância conjunta. 

 
 

Percebe-se que essas relações são fundamentais para uma apreensão mais 

plena do que o autor pondera como “papel instrumental da liberdade”. Nesse 

contexto, o argumento de que a liberdade não é somente finalidade primeira do 

desenvolvimento, mas constitui-se também seu principal meio, pauta-se 

particularmente a tais encadeamentos. 

 Concentrando-se nas liberdades políticas, o autor evidencia que são as 

oportunidades que os indivíduos têm para resolver quem irá governar e a partir de 

que princípios. Isso inclui ainda a possibilidade de que se possa fiscalizar e criticar 

tais autoridades; havendo, portanto, liberdade de expressão, assim como uma 

imprensa sem censura. 

Ao pensar nas facilidades econômicas, segundo ponto levantado por Sen, 

verifica-se que são as oportunidades que se tem para utilizar o dinheiro com 

finalidade de consumo. O autor destaca que “à medida que o processo de 

desenvolvimento econômico aumenta a renda e a riqueza de um país, estas se 

refletem no correspondente aumento de intitulamentos econômicos da população”. 

(SEN, 2000, p. 55). Disponibilizar acesso a financiamentos gera uma influência 

essencial sobre os intitulamentos que as entidades financeiras são capazes de 

assegurar tanto a grandes estabelecimentos quanto àqueles que necessitarão 

apenas de microcrédito. Um arrocho em tal crédito acabará afetando os 

intitulamentos que dependam desses créditos.  

A terceira categoria estabelecida por Sen diz respeito à questão das 

oportunidades sociais que refletem as disposições nas áreas de educação, cultura, 

saúde, lazer e que se relacionam à liberdade substantiva de possibilitar que o sujeito 

possa viver melhor. Isso, segundo o autor, é importante não só para o sujeito 

enquanto indivíduo, mas também, e sobretudo, para uma participação mais efetiva 

em atividades econômicas e políticas. Sen (2000) exemplifica explicitando o 

analfabetismo, que pode ser uma barreira à participação em atividades econômicas, 
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ou ainda, atividades que exijam controle de qualidade. A participação política 

também pode ser tolhida pela incapacidade de leitura. 

Ao considerar as Garantias de transparência propostas por Sen, verifica-se 

que as pessoas interagem com base em “alguma suposição sobre o que lhes está 

sendo oferecido e o que podem esperar obter.” (SEN, 2000, p. 56). Com isso em 

vista, percebe-se que a sociedade age com, “alguma presunção básica de 

confiança”. (SEN, 2000, p. 56). Ou seja, as garantias de transparência estão 

atreladas às necessidades de sinceridade que as pessoas esperam: a liberdade de 

agir uns com os outros de modo claro. Se essa confiança for violada, isso afetará 

negativamente tal confiança. Essas garantias são inibidoras de corrupção, 

irresponsabilidade financeira e transações ilícitas. 

A última categoria enumerada por Sen é a “segurança protetora”. O autor 

esclarece que ela está relacionada à vulnerabilidade que algumas pessoas possam 

se encontrar, levando-as a sucumbir a uma privação em relação a mudanças 

materiais que afetem adversamente suas vidas. “A segurança protetora é necessária 

para proporcionar uma rede de segurança social, impedindo que a população 

afetada seja reduzida à miséria abjeta e, em alguns casos, até mesmo à fome e à 

morte”. (SEN, 2000, p. 57). Para Sen, nessa esfera estão inclusas as disposições 

institucionais fixas, como benfeitorias aos desempregados e complementos de renda 

regulamentares para os carentes, assim como medidas que possibilitem a geração 

de renda para os necessitados. 

Outro ponto importante discutido por Sen é a questão da desigualdade entre 

os sexos. De acordo com o autor, “esse viés antifeminino parece ser influenciado 

pela posição social e pelo poder econômico das mulheres em geral.” (SEN, 2000, p. 

226). Essa predominância do sexo masculino está relacionada a muitos fatores, 

inclusive à posição de ser o “arrimo de família” que, com seu maior poder 

econômico, impõe respeito até mesmo no seio da família. Sen esclarece que 

existem provas de que as mulheres conseguem tomar iniciativas nos negócios e na 

economia, obtendo êxito: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

92 

O ganho de poder das mulheres é um dos aspectos centrais no processo de 
desenvolvimento em muitos países do mundo atual. Entre os fatores 
envolvidos incluem-se a educação das mulheres, seu padrão de 
propriedade, suas oportunidades de emprego e o funcionamento do 
mercado de trabalho. Mas, indo além dessas variáveis acentuadamente 
“clássicas”, são também fatores importantes a natureza das disposições 
empregatícias, as atitudes da família e da sociedade em geral com respeito 
às atividades econômicas das mulheres e as circunstâncias econômicas e 
sociais que incentivam ou tolhem a mudança dessas atitudes. (SEN, 2000, 
p. 226). 
 

 
 Em “Liberdade individual como um comprometimento social” (SEN, 2000, p. 

320), Sen esclarece que as próprias pessoas têm o dever e a responsabilidade de 

desenvolver e melhorar o mundo em que vivem, tendo em vista que os piores 

acontecimentos que se vivem são problemas individuais; fundamentalmente, sendo, 

portanto, responsabilidade individual. 

 
 
Como seres humanos competentes, não podemos nos furtar à tarefa de 
julgar o modo com as coisas são e o que precisa ser feito. Como criaturas 
reflexivas, temos a capacidade de observar a vida de outras pessoas. 
Nosso senso de responsabilidade não precisa relacionar-se de um modo 
mais geral às desgraças que vemos ao nosso redor e que temos condições 
de ajudar a remediar. Essa responsabilidade evidentemente não é a única 
consideração que pode requerer nossa atenção. Contudo, negar a 
relevância dessa exigência geral seria deixar de lado algo fundamental em 
nossa existência social. Não é tanto uma questão de ter regras exatas sobre 
como exatamente devemos agir, e sim de reconhecer a relevância de nossa 
condição humana comum para fazer as escolhas que se nos apresentam. 
(SEN, 2000, p. 321). 
 
 

Conforme declara o autor, vive-se em mundo de opulência sem precedentes 

e, paradoxalmente vive-se em um mundo de privação e opressão. Isso envolve 

problemas novos e antigos e suas possíveis soluções: fala-se muito em direitos 

humanos e liberdade política, houve um aumento considerável na expectativa de 

vida da população, as distâncias geográficas diminuíram por conta das tecnologias 

de informação e comunicação.  

Existem, ainda, problemas aguardando solução como a persistência da 

pobreza que gera fome coletiva e fome crônica, violação de liberdades políticas e 

ameaças ao meio ambiente e à sustentabilidade socioeconômica, tanto em países 

ricos quanto em países pobres. Suplantar tais dificuldades é parte essencial do 

processo de desenvolvimento. Isso tudo envolve sobremaneira, a “Aprendizagem do 

Valor Liberdade”. 
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Com a subcategoria “Liberdade” encerra-se esta fundamentação teórica. Para 

poder estabelecer a análise dos dados, faz-se necessário, primeiramente, explorar o 

foco deste estudo que é o programa “Escola 2.0”. 
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5 O PROGRAMA ESCOLA 2.0 

 

 

Para acompanhar esses avanços 
[tecnológicos], 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) 

 

 

 

 

O Programa Escola 2.0, idealizado e produzido pela TV Cultura, resulta das 

políticas públicas de educação que objetivam a melhoria na qualidade da educação 

brasileira, sendo objeto de celebração de contrato entre duas instituições 

tradicionalmente envolvidas com tais políticas: a Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação e a Fundação Padre Anchieta, sendo a primeira instituição 

representada por Cláudia Rosenberg Aratangy, sua Diretora de Projetos Especiais, e 

a segunda instituição representada por Paulo Sérgio Markun, seu então Diretor 

Presidente. 

O contrato tem por objeto a produção e exibição de vinte e seis programas da 

série “Almanaque Educação”, a manutenção do site do programa, bem como a 

produção de materiais audiovisuais pela Oficina de Vídeo, conforme solicitação da 

Secretaria de Estado da Educação.18 Posteriormente, tal contrato foi aditado e mais 

duas temporadas do programa foram implementadas. 

_______________  
 
18

 CONTRATO nº 15/00036/10/04 para produção e exibição de Programas “Almanaque Educação”, 
manutenção do site e a produção de materiais audiovisuais pela Oficina de Vídeo que, entre si, 
celebram a Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE e a Fundação Padre Anchieta – 
Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. 

Figura 11: Abertura do Programa Escola 2.0 

Fonte: TV Cultura 
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Para melhor compreender o objeto de estudo desta tese, apresenta-se o 

contexto político educacional em que surge o programa, assim como caracterizam-

se brevemente as duas instituições responsáveis pelo nascimento dele. 

 

 

5.1 CONTEXTO POLÍTICO EDUCACIONAL EM QUE NASCE O PROGRAMA 

 

 

 

 

Art. 23. É competência comum da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios:  
V - proporcionar os meios de acesso à 
cultura, à educação e à ciência; 
 
(Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Constituição de 1988 considera o Estado como responsável por 

proporcionar à sua população direitos iguais, com acesso a educação, moradia, 

saúde, transporte e lazer, e, quanto mais o Estado se aproxima do atingimento 

dessas metas, maior é o seu desenvolvimento. Para que tais metas sejam 

alcançadas, o governo se vale da elaboração de políticas públicas que consigam 

alcançar objetivos menores, mas que colaboram na realização das metas 

constitucionais.  

Como anteriormente citado, o Programa Escola 2.0 é idealizado por uma 

televisão pública de modo a oferecer subsídios à educação pública para a melhoria 

da qualidade de ensino. No caso específico deste programa, houve o envolvimento 

de duas instituições públicas específicas: A Fundação para o Desenvolvimento da 

Figura 12: Abertura do programa apresentando o 

espaço escolar do Escola 2.0 

Fonte: TV Cultura 



 
 

96 

Educação e a Fundação Padre Anchieta, das quais pretende-se tecer uma breve 

caracterização. 

 

 

5.1.1 Fundação para o Desenvolvimento da Educação – FDE 

 

A FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação foi criada em 23 de 

junho de 1987 e é o órgão governamental responsável por possibilitar o 

cumprimento das políticas educacionais determinadas pela Secretaria da Educação 

do Estado de São Paulo, implantando e administrando programas, projetos e ações 

dedicadas a garantir o bom funcionamento, o desenvolvimento e o aprimoramento 

da rede pública estadual de ensino.  

 
 
Entre suas principais atribuições estão: construir escolas; reformar, adequar 
e manter os prédios, salas de aula e outras instalações; oferecer materiais e 
equipamentos necessários à Educação; gerenciar os sistemas de avaliação 
de rendimento escolar; e viabilizar meios e estruturas para a capacitação de 
dirigentes, professores e outros agentes educacionais e administrativos, 
visando sempre à melhor qualidade do ensino eà aplicação apropriada das 
políticas educativas definidas pelo Estado. 

19
 

 
 

De modo a avalizar a realização dessas responsabilidades, a Fundação 

promove uma série de ações que permitem a integração da comunidade escolar à 

comunidade que a cerca. Obedecendo às decisões da Secretaria da Educação, a 

FDE é ainda responsável por organizar pesquisas destinadas ao aperfeiçoamento 

do sistema pedagógico aplicado ao ensino e dos instrumentos e equipamentos 

educacionais disponibilizados a toda a Rede Pública, compreendendo recursos 

didáticos e de informática, entre outros.  

 

 

5.1.2  A Fundação Padre Anchieta – FPA 

 

Desde o nascimento da FPA, em setembro de 1967, o governo paulista se 

comprometeu com o financiamento total do orçamento da instituição, uma vez que 

_______________  
 
19

 GOVERNO do Estado de São Paulo. Secretaria da Educação. Disponível em: 
<http://www.fde.sp.gov.br/pagespublic/InternaQuemSomos.aspx?contextmenu=quemso>. Acesso 
em 25 abr. 2012. 

http://www.fde.sp.gov.br/pagespublic/InternaQuemSomos.aspx?contextmenu=quemso
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havia uma legislação que proibia que tal entidade recebesse qualquer donativo ou 

que buscasse recursos na sociedade. Fica claro na Lei Estadual nº 9.849/1967, 

artigo 1º, que “a Fundação deve ter autonomia administrativa e financeira” e o 

parágrafo único do art. 2 dispõe que “é vedado à Fundação utilizar a Rádio e a 

Televisão Educativa com fins políticos partidários”. 

O Decreto Estadual nº 48.660, de 18/10/1967, regulamenta a Lei nº 9.849, 

aprovando o primeiro Estatuto da Fundação Padre Anchieta. O primeiro artigo 

aponta que “a Fundação é uma pessoa jurídica de direito privado” e essa 

conceituação foi essencial para a liberdade da entidade até os dias de hoje. É 

preciso lembrar que, nesse primeiro estatuto, havia ainda um vínculo político com o 

governo paulista, pois previa um comando técnico e executivo, com diretores 

administrativos, diretores de ensino, diretores artísticos, culturais e de produção e, 

de outro lado, o presidente e o vice-presidente deveriam ser escolhidos pelo 

governador a partir de uma lista tríplice indicada pelo Conselho. 

Atualmente o Diretor Presidente é eleito pelo Conselho Curador por maioria 

absoluta de seus membros, e os demais diretores serão designados pelo Diretor 

Presidente, que disso dará ciência ao Conselho Curador. 

Para tornar possível que a Fundação Padre Anchieta atingisse seus objetivos, 

era estratégico que o sinal da TV Cultura fosse captado por um grande número de 

expectadores. Por esse motivo, o governo paulista, no início dos anos oitenta, 

assinou um convênio com o Ministério das Comunicações, levando o sinal da 

emissora a quase todo o Estado de São Paulo ampliando a rede de transmissão de 

oito para cinquenta e uma estações e mais oitenta e três repetidoras (BRASIL. 

Ministério das Comunicações, 2011).20 

No final de 1982, o governo decretou a subordinação integral do comando da 

FPA ao seu gabinete, forçando o Conselho Curador e o Poder Judiciário a se 

posicionarem com relação aos limites da autonomia da FPA. Acontece então a 

_______________  
 
20

 Comparativamente, até 07 de julho de 2011, data de publicação da Portaria nº 256, que dispõe 
sobre a análise de pedido de outorga para execução dos serviços de radiodifusão sonora e de sons e 
imagens, o Ministério das Comunicações concedeu 681 (seiscentas e setenta e uma) outorgas e, 
dentre estas, 203 (duzentas e três) são dedicadas à execução do serviço de radiodifusão de sons e 
imagens com fins tão-somente educativos (TVE). Ao todo, são 168 municípios que possuem serviço 
outorgado de TVE. Até tal data, foram identificados como disponíveis nos Planos Básicos de 
Distribuição noventa e cinco canais atinentes ao serviço de radiodifusão de sons e imagens com fins 
educativos, distribuídos para noventa e três municípios. 
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confirmação, de modo definitivo, da independência da Fundação frente ao Governo 

do Estado, resultado oposto ao esperado pelo governador, dilema que se renova a 

cada eleição de nova presidência executiva e a cada eleição de governo.  

A apresentação dessa pequena história da Fundação para o Desenvolvimento 

da Educação e da Fundação Padre Anchieta permite que se compreenda em que 

condições sociopolíticas a televisão educativa e a secretaria de educação se fundam 

e qual seu compromisso com a sociedade em cada época.  

Com a finalidade de acompanhar os progressos advindos das mídias 

interativas e implementar programas voltados para a educação, criou-se o Núcleo 

Cultura Educação. 

 

 

5.2 NÚCLEO CULTURA EDUCAÇÃO - GESTÃO 2007-2009 

 

 
 
 
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. Tais 
tecnologias oferecem inúmeras 
possibilidades: capacidade pratica-
mente infinita de juntar informação, 
apresentação de conteúdos em 
diversos formatos; interatividade que 
permite a colaboração coletiva na 
produção desses conteúdos. 

 

(Paulo Markun) 

 

 

 

 

A tecnologia e o aparecimento de novas mídias provocaram muitas mudanças 

e a televisão, que já foi tecnologia de última geração nos anos 60 do século XX, 

precisou se adaptar a esse cenário para acompanhar tais avanços e não perder seu 

conquistado espaço. 

Figura 13: Paulo Markun 

Fonte: Coordenação do Livro e da Literatura 
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A partir de 2007, a TV Cultura buscou fidelizar seus espectadores, 

organizando a programação de acordo com faixas de programação. Importante 

destacar também que é, nesse ano, que o seu Conselho Curador aprova a criação 

do Prêmio Fundação Padre Anchieta, em apoio a ações de evidência em prol da 

cidadania.  

No dia 2/05/2007, Paulo Markun21 fez uma apresentação aos membros 

eletivos do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta sobre as diretrizes para 

sua eventual gestão à frente da mantenedora da TV Cultura e das rádios Cultura AM 

e FM nos próximos três anos. De seu discurso, é importante enfatizar: 

 
 
A Cultura irá se caracterizar ainda mais por uma programação 
eminentemente cultural, educativa, informativa, artística e inovadora. Não 
será comercial, nem terá fins lucrativos; enfatizará o compromisso com a 
sociedade e não com o mercado. Não será utilizada para promoção 
pessoal, de causas religiosas, comerciais e partidárias; dará visibilidade e 
voz às minorias, buscando apoiar processos de inclusão social. Estará 
sempre comprometida com a veracidade, trabalhando no sentido de 
universalizar o direito à informação e à comunicação. Tudo isso, oferecendo 
espaço para experimentação, buscando a excelência em conteúdos, 
linguagens e formatos, mantendo um distanciamento crítico para com a 
indústria do entretenimento. 
A educação seguirá sendo um de nossos pilares e sua difusão se dará por 
todos os meios eletrônicos – rádio, televisão, internet, novas mídias – 
utilizados coerente e convergentemente para promover a solidariedade, a 
democracia e a paz, dando expressão às diversidades brasileiras, 
socializando a produção do conhecimento e fortalecendo a causa televisão 
pública. (DIREITO À COMUNICAÇÃO) 
 
 

Observa-se, assim, o compromisso com a educação e com as políticas 

inerentes a uma televisão de cunho público. 

.Em junho de 2007, Markun assume a Presidência da Fundação Padre 

Anchieta e, para acompanhar os avanços possibilitados pelas mídias interativas e 

ainda respeitar a missão22 da Fundação, criou-se o Núcleo Cultura Educação. 

_______________  
 
21

 No período de 2007 a 2009, foi eleito o Presidente da Fundação Padre Anchieta com 38 votos dos 
41 presentes. 
 
22

 Pela defesa e aprimoramento integral da pessoa humana. Pela formação crítica do homem para o 
exercício da cidadania. Estes são os pontos fundamentais do Estatuto que orienta a Fundação Padre 
Anchieta. Definidos há 40 anos, são mais do que isso, perenes e atemporais. Toda nossa ação busca 
cumprir os artigos 220 e 224 da Constituição brasileira, que determinam às emissoras de rádio e 
televisão dar prioridade a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas: promovendo a 
cultura nacional e regional e estimulando a produção independente. Essa é a nossa missão. 
Disponível em <http://www2.tvcultura.com.br/fpa>. Acesso em 17 fev. 2012. 

http://www2.tvcultura.com.br/fpa%3e.
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A principal tarefa de tal Núcleo é integrar as diversas mídias e possibilitar a 

produção e organização de conteúdos educacionais. Sua referência é a valorização 

das experiências e do trabalho das instituições de ensino, de seus professores e de 

seus alunos.  

Segundo Markun (2010, p. 11), “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”. 

Ao assumir tal compromisso, o Núcleo Cultura Educação visa disponibilizar a 

organizações públicas ou privadas, sua comprovada experiência em comunicação 

de TV, Rádio e outras mídias para a elaboração de produtos e oferta de serviços 

que se destinem a projetos educacionais, entre eles (ALMEIDA, 2010): livros, 

publicações e outros materiais impressos, vídeos, documentários, videojogos, 

eventos, internet e plataforma educativa, avaliação educacional (pesquisa de 

impacto) e programas televisivos, como é o especial caso do Escola 2.0, foco deste 

estudo. 

Para assegurar uma programação educativa que pudesse atender à demanda 

exigida pelas políticas públicas de educação, foi criada a diretoria de projetos 

educacionais dentro do Núcleo Cultura Educação. 
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5.3  DIRETORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS 

 

 
 
 
 
A Diretoria de Projetos Educacionais fez 
algumas guinadas a partir dessa história 
e desse legado: iniciou, após 2007, um 
amplo campo de prestação de serviçoes 
educacionais, basicamente à escola 
pública brasileira. Essa é nossa missão. 
Missão escolhida num tempo político em 
que se inaugura a Escola Republicana 
Brasileira, ouso dizer que só a partir de 
1995, com o ingresso massivo de toda a 
população em suas salas. 
 

(Fernando José de Almeida) 

 

 

 

 

 

 

A diretoria de projetos educacionais foi criada por Sayad enquanto Secretário 

Estadual de Cultura de São Paulo, período em que a FPA estava sob a gestão de 

Paulo Markun. Como este havia recebido “carta branca” para compor sua equipe, 

considerou basilar que a Diretoria de Projetos Educacionais fosse gerida por alguém 

que atuasse na área educacional que conhecesse, portanto,suas sinuosidades.  

Desse modo, em 2007, assume a vice-presidência da FPA e a diretoria de 

projetos educacionais o professor Dr. Fernando Almeida23, que traz, além de uma 

bagagem de mais de vinte e cinco anos de atuação com o Ensino Médio, um aporte 

filosófico e pedagógico importante incorporando seu perfil profissional com as 

demandas sociais, políticas, curriculares contemporâneas da educação. Com isso, 

tornou-se possível concretizar a metodologia de percepção sobre quais as 

demandas dos órgãos educativos, formais ou não formais, propondo a oferta de um 

_______________  
 
23

 Dr. Fernando José de Almeida possui graduação em Filosofia e Pedagogia, mestrado em 
Educação: Filosofia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1977) e doutorado em 
Educação: Filosofia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1984). Pós-doutorado 
bolsa CNRS/CAPES, em Lyon, França (1987). foi secretário de Educação da cidade de São Paulo 
(2001-2002) e atualmente é professor titular do curso de pós-graduação em Educação: Currículo na 
PUC 

Figura 14: Fernando José de Almeida 

Fonte: Revista Nova Escola 



 
 

102 

trabalho específico que atendesse especialmente àquela demanda, “em exercícios 

estéticos de concretização do projeto educativo”. (ALMEIDA, 2010, p. 16). 

As necessidades são recebidas, discutidas e resolvidas pelo grupo de 

educadores, comunicólogos e sociólogos da FPA, que elaboram com os parceiros 

demandantes quais produtos e serviços devem ser desenhados para atingir tais 

objetivos. Para que todo o processo se desenvolva adequadamente, foi criada 

também uma Gerência de Educação, cargo ocupado pela professora Dra. Monica 

Gardelli Franco24, igualmente com perfil de educadora e pesquisadora preocupada 

com as questões que envolvem principalmente a escola pública e, 

consequentemente a educação dos jovens em nosso país. 

Desse modo, a Fundação Padre Anchieta pode atuar em duas vertentes: 

fornecendo informação via comunicação de massa ou na forma de informação 

segmentada em certos campos do conhecimento. 

 
 
O diferencial do Núcleo Cultura Educação da Fundação Padre Anchieta é 
integrar a qualidade e a quantidade de informação de que dispomos; a 
nossa capacidade de obter e processar novos conteúdos; e a nossa 
possibilidade de utilizar múltiplas mídias aos temas mais relevantes para a 
formação de alunos, professores e gestores públicos na direção de um 
desenvolvimento humano mais sustentável e socialmente justo. Essa, 
seguramente, é uma das contribuições mais importantes de uma 
organização pública de comunicação para a  melhoria da qualidade de vida 
das pessoas e para que elas tenham acesso ao conhecimento, aos bens 
culturais e aos serviços da sociedade contemporânea. (FRANCO, 2010, p. 
39). 
 
 

A questão da qualidade da escola pública é preocupação do Núcleo que 

considera que não cabe apenas à própria escola resolver. Segundo Almeida (2010), 

é necessário que toda a sociedade, todos os poderes, dediquem-se à formação dos 

jovens, lembrando que eles vivem intensamente as novas tecnologias e precisam de 

um olhar especial: 

_______________  
 
24

 Dra. Monica Gardelli Franco possui graduação em Pedagogia pela Universidade de São Paulo 
(1986), mestrado em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2003) 
e doutorado em Educação (Currículo) pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2009). 
Atualmente é Diretora da DCE – Diretoria de Formulação de Conteúdos Educacionais da Secretaria 
de Educação Básica do MEC, gerente executiva da Diretoria de Projetos Educacionais da Fundação 
Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas (TV Cultura), professora no Curso de 
especialização em Tecnologias Aplicadas à Educação da PUCSP e professora do MBA em Gestão 
Escolar. Foi professora alfabetizadora por 20 anos. Tema do mestrado – Edgar Morin – Unesco e 
alfabetização de jovens e adultos. E esta competência que contribui para o núcleo. 
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Quem são seus pais? Quem são seus grupos de referência? Como são 
suas condições materiais 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? (ALMEIDA, 2010, p. 50). 
 
 

O foco desta tese é o Programa Escola 2.0, terceira temporada e continuação 

do Almanaque Educação. As duas primeiras temporadas foram analisadas, 

discutidas e observou-se a necessidade de depurá-las, no sentido de poder melhor 

alcançar seu público-alvo e, consequentemente, seus objetivos. É sobre esse 

contexto que se pretende debruçar o próximo item. 

 

 

5.4  OS PRIMÓRDIOS DO ESCOLA 2.0: ALMANAQUE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 
O "Almanaque Educação". O programa é 
apresentado por uma trupe de cinco 
personagens -- Azeitona, Dorinha, 
Suspiro, Chumbinho e Guri --, que 
procuram ensinar de uma maneira bem-
humorada, seguindo a cartilha da Cultura. 
A cada edição, a trupe se debruçará 
sobre temas como consumo, 
sustentabilidade e mudanças na língua 
portuguesa. 
 

(Folha de São Paulo) 

 

 

 

 

 

 

No dia 02 de setembro de 2008, estreia na TV Cultura, o Programa 

Almanaque Educação que, segundo a Folha de São Paulo do mesmo dia, se propõe 

a ensinar sem ser enfadonho: 

 
 

Figura 15: Cena de “Almanaque Educação” 

Fonte: TV Cultura 
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"Almanaque Educação" começa com um telejornal, no qual o apresentador 
lê em cartazes, que fazem as vezes de um teleprompter, o significado da 
palavra "almanaque", de origem árabe: um local de pouso para caravanas 
onde, durante a noite, ouviam-se histórias e se sabia das novidades.  
Mas um espectador tem o programa interrompido quando um colega muda 
bruscamente de canal. "Você não tem educação?", reclama.  
Gancho para assistirmos a um breve retrospecto da educação brasileira, 
desde a época dos jesuítas. Dali, visitaremos o Memorial da Educação, em 
SP.  
Com edição ágil, linguagem lúdica e viés informativo, a Cultura estreia hoje  
Esse programa de estreia, que trata de educação, traz uma reportagem 
sobre o comprometimento das mães com a instrução dos filhos. Já o músico 
e dançarino Antônio Nóbrega dá um testemunho sobre o papel da educação 
na sua vida. 
 
 

Assim sendo, pode-se perceber que a proposta do programa era apresentar 

diversos temas educativos ou não, de interesse de seu público, composto 

principalmente por adolescentes, de modo atrativo e ágil, atendendo à demanda 

atual dos jovens que, entre ipods, ipads, celular, internet, redes sociais e outras 

tantas tecnologias, frequentam escolas e precisam se apropriar do saber 

historicamente construído.  

 

 

5.4.1  Almanaque Educação – A Primeira Temporada 

 

O Almanaque teve sua primeira exibição em setembro de 2008, com caráter 

plenamente pedagógico, sendo fruto de parceria entre a Secretaria de Estado de 

Educação de São Paulo e a Fundação Padre Anchieta. O objetivo da primeira 

temporada do Programa “Almanaque Educação”, meta que continua sendo 

primordial também no “Escola 2.0”, era abordar questões relativas à educação e à 

cultura durante o horário nobre, proporcionando espaço para professores, alunos e 

família. Seu horário de veiculação era às 19h30, de terça-feira, com reprise aos 

sábados, às 11h30; tendo, portanto, trinta minutos semanais de duração. 

Essa primeira temporada do programa contava com a participação de atores 

que atuavam maquiados e vestidos como uma trupe de circo. A trupe preparava 

telejornais, programas de rádio e outras tantas performances para discutir os temas 

levantados no programa, desde questões como política, economia, passando por 

assuntos como comportamento e ecologia, até cinema, artes plásticas, literatura e 

história. 
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O programa buscava mesclar as características de um almanaque com as 

funcionalidades de uma revista eletrônica. Cada edição buscava abordar um tema 

discutido na atualidade. Essa primeira temporada encerrou em 31 de março de 

2009. No Anexo A, é possível verificar a ficha técnica tanto do Almanaque Educação 

quanto do Escola 2.0. 

 

 

5.4.2  Almanaque Educação – A Segunda Temporada 

 

A segunda temporada do “Almanaque” foi ao ar dia 15/09/2009, no mesmo 

dia da semana e horário da temporada anterior. A programação busca investir ainda 

mais na sensibilização de estudantes, pais e professores, mostrando que o 

aprendizado pode ser tão divertido quanto desafiador. Para isso, o programa 

aumenta a diversidade de quadros e busca transitar entre a realidade e a ficção, 

transmitindo com humor, criatividade e leveza, os conteúdos escolares.  

Como na primeira temporada, a edição do programa prima pela edição ágil e 

a linguagem lúdica associadas à disseminação de muita informação. Para Fernando 

Almeida, a nova versão procura ampliar o diálogo com a realidade vivenciada pelos 

alunos na escola pública. Segundo ele: 

 
 
Os espaços, temas, conteúdos e as relações humanas estabelecidas no 
interior e no cotidiano da escola são reinterpretados por dois adolescentes 
que aproveitam a riqueza da vida escolar para produzirem um programa de 
TV, no qual debatem e provocam  uma reflexão crítica, criativa e divertida 
sobre as questões da sociedade contemporânea. (ALMEIDA, 2009). 
 
 

Em entrevista ao Programa Vitrine, Enéas Carlos Pereira, roteirista do 

Almanaque, expõe que: 

 
 
A gente tinha uma dramaturgia mais episódica, fechada em esquetes e 
neste programa na realidade a gente introduziu um processo de criação 
mais parecido com a coisa do sitcom americano, uma equipe de criação em 
que faz parte o pessoal da educação, o pessoal da produção, existe um 
núcleo de criação e os roteiristas. (PROGRAMA Vitrine, 2009). 
 
 

Monica Gardelli Franco (2009), gerente de educação, em entrevista ao 

mesmo programa, admite:  
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Sentimos necessidade também de dar mais voz aos atores, aos principais 
atores da escola que são os seus alunos, que são os professores, que são 
os pais, e aí a gente pensou numa fórmula de trazer isto que é, quando 
esses garotos, o Cadu e o Mano, começam a produzir o almanaque, eles 
abrem essa janela, pra que esses temas, eles façam parte do programa. 
 
 

Ainda em entrevista para o “Vitrine”, o diretor do Almanaque, Caetano Caruso 

(2009), destaca: 

 
 
O primeiro episódio é onde retrata na verdade a criação do Almanaque, 
quando você vê que ele chamou o Mano para participar e eles vão fazer as 
reportagens e tal, e esse é digamos o que representa mais o Almanaque 
depois vai entrando em temas... em um ele quebra o pé, um outro é sobre 
teatro.  
 
 

Nesta temporada entram em cena Glauko Dias e Fábio Baldacci, atores 

mirins que chegam para dar um perfil mais jovem ao programa. Os episódios iniciam 

a partir do personagem Cadu (Glauco Dias), um menino de 14 anos que estuda na 

rede pública e tem facilidade para desenhar além de gostar muito de computador. 

Com isso somado a uma imaginação criativa, inventa um programa de TV. Para 

ajudar a elaborar os roteiros da programação, Cadu conta com o apoio de Mano 

(Fábio Baldacci), seu melhor amigo. Mano tem uma pequena câmera de TV e gosta 

de registrar tudo o que acontece. Dessa maneira, os dois gravam os acontecimentos 

da escola em seu dia a dia e esses registros dão origem às matérias, reportagens, 

pílulas do saber e outros tantos quadros do programa. 

Os demais personagens da primeira temporada aparecem em variados 

papéis de acordo com a imaginação dos meninos. A trupe está organizada da 

seguinte maneira: Fabiano Geuli é o professor de história; Ju Colombo faz a mãe de 

Cadu; Marcia Oliveira é a garota da cantina da escola e seu nome é Tina; Melissa 

Nascimento é professora de matemática e diretora da escola, e Paulo Henrique 

Jordão faz o treinador Saldanha, professor de Educação Física. 

Do mesmo modo que na primeira temporada, cada edição aborda vários 

temas de interesse de seu público-alvo. Com o fim dessa temporada, o programa 

muda de nome, ganha nova personagem e outras novidades. 
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5.5  O PROGRAMA ESCOLA 2.0: FOCO DESTE ESTUDO 

 

 

 
 
A escola presencial é polifônica. Os sons 
se espalham pelos ambientes e dão 
sentido ao espaço educativo. Vozes se 
mesclam nos corredores e nas 
calaçadas próximas. Ecos que provocam 
lemvranças de imagens, cores e cheiros: 
uniformes, sorrisos, suor. Movimentos de 
corpos em um vaivém permanente: 
concentração e dispersão. Músicas. As 
vozes ora cantam raps aos griptos das 
torcidas nos jogos e competições. Às 
brigas., Mobilidades entre palavras e 
palavrões. Linguagens diferenciadas 
entre as gerações. Recuperações. 
Festas. Formaturas e férias. 
 

(Vani Moreira Kenski) 
 

 

 

 

 

O Programa Almanaque Educação, desde sua estreia, buscou apresentar 

grande variedade de assuntos relevantes à educação e à cultura, abordando 

diferentes temas, comuns no cotidiano dos estudantes, como bullying, paixão, 

ciúmes, gravidez na adolescência e companheirismo. Permeando esses assuntos, o 

conteúdo educacional vai aparecendo de forma orgânica e lúdica, contribuindo para 

o entendimento da narrativa identificada com os jovens. O objetivo principal do 

programa é despertar no adolescente o interesse pela aprendizagem e pelo 

conhecimento, mostrando que essas atividades podem ser prazerosas.  

A história é centrada em uma escola pública de São Paulo, tendo como 

personagens principais os garotos Cadu e Mano, que nessa temporada ganharam a 

companhia de Bia (Isabela Guasco), uma aluna nova, tipo “descolada”, com quem 

manterão uma relação de amizade e conflito. Ela muda com o pai para São Paulo e 

passa a frequentar a escola dos garotos. Como Bia adota um visual não muito 

convencional, mais roqueira e cheia de atitude, ela é desprezada pelos colegas e 

alguns até a enfrentam. 

Figura 16: Cadu, Bia e Mano no laboratório de 

informática da escola 

Fonte: TV Cultura 
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Nessa temporada, que foi ao ar 25 de setembro de 2010, o programa muda 

de nome e passa a se chamar “Escola 2.0”.  

Em entrevista com o professor Dr. Fernando Almeida e com a Dra. Monica 

Gardelli Franco sobre a origem do nome “Escola 2.0”, conclui-se que o nome advém 

de “Web 2.0”. O‟Reilly (2005 apud ALMEIDA, 2008, p. 6), criador do termo Web 2.0, 

acentua que  

 
 
não se trata apenas da combinação de serviços e sim da potencialidade da 
inteligência coletiva na realização e na gestão do trabalho colaborativo 
realizado em rede aberta à participação para pessoas de todas as partes do 
mundo. Enfatiza que na Web 2.0 o sistema informático possui uma 
“arquitetura de participação” desenvolvida com suporte em recursos de 
interconexão e compartilhamento, com maior ênfase na interação 
viabilizada do que no conteúdo produzido. Para esse autor, os recursos da 
Web 2.0 se tornam melhores à medida que mais pessoas os utilizam, pois 
estas podem participar da depuração do sistema e tornar cada vez melhor o 
seu desempenho.  
 
 

O termo “2.0”, portanto, relaciona-se à composição dinâmica de redes sociais 

online que vai além da simples conexão estabelecida entre computadores ou da 

participação pessoal e da interação sujeito-máquina, uma vez que se desenvolve por 

intermédio da interação social que abrange a ação intencional entre indivíduos cujo 

diálogo é mediado por componentes tecnológicos. Deve-se ainda lembrar que as 

redes sociais superam esses componentes porque se constituem em um contexto 

em que os campos social e tecnológico intervêm um sobre o outro, gerando 

recíprocas alterações que motivam modificações nos sujeitos que agem em tal 

contexto e, com isso, provocam mudanças tanto de contexto quanto pessoais.  

A Web 2.0 impactou o conteúdo dos websites, pois tal tecnologia permite 

que o usuário colabore organizando e desenvolvendo as informações. Até mesmo 

quando o conteúdo não foi desenvolvido por um usuário, ele pode compartilhar 

informações enriquecendo o texto com comentários, complementações ou 

avaliações. De acordo com esses princípios, quanto mais usados são os softwares, 

melhores eles ficam. 

O programa Escola 2.0 possui características que se fundam nesse mundo 

2.0, apresentando tanto cenários repletos de tecnologias que permitem conexões a 

qualquer tempo quanto, por exemplo, o prédio de uma escola tradicional em que 

grande parte das cenas se passa, demonstrando que elementos aparentemente tão 
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antagônicos podem ser complementares e que um não necessariamente anula o 

outro, assim como na “vida real”. 

Pelo site do programa, o público dialoga com os personagens. “Essa 

interatividade é muito importante. Os telespectadores sempre escrevem o que 

acharam das aventuras dos episódios e como os personagens devem agir ou falar”, 

comenta Caetano Caruso, diretor do programa, em uma conversa informal. 

Bia desabafa em seu blog, o “Barulho da Bia”, o qual é tão acessado que vira 

“sensação do momento”, deixando Cadu e Mano preocupados com o futuro do 

“Almanaque”, blog alimentado pela dupla de garotos. Assim, pressionados pela 

concorrência, resolvem colocar muitas novidades nele, postando uma reportagem 

semanal com fatos da vida ao seu redor, enriquecida com entrevistas sobre diversos 

temas como o esporte Lê Parkour, o Museu da Pessoa, o Catavento, e 

personalidades como o skatista Mineirinho e a banda Lipstick. 

Abaixo seguem telas principais dos dois blogs: o “Barulho da Bia”, que apesar 

das variações de rosa e lilás, traz também o preto que, juntamente com o braço da 

guitarra em sua foto, destacam seu lado roqueiro. A mensagem que se apresenta às 

pessoas que visitam o site é: “Este é meu espaço virtual! Aqui exponho minhas 

ideias e sentimentos!!” Há ambiente para pesquisa e para postar críticas, elogios, 

ideias. O “Almanaque” expõe a logo do programa com o horário de exibição. A 

imagem lembra tudo que os adolescentes gostam: maquiagem, celular, bola, 

guitarra, skate, e outros objetos. Esse espaço apresenta o blog, as grandes 

reportagens, fotos e também permite que o telespectador deixe sua opinião 

registrada. Para acessar as duas páginas, faz-se necessário entrar na página do 

programa25, na TV Cultura. 

 

_______________  
 
25

 Programa Escola 2.0. Disponível em <www.tvcultura.com.br/escola20/blog>. Acesso em 12 dez. 
2011. 

http://www.tvcultura.com.br/escola20/blog
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Figura 17: Barulho da Bia 
Fonte: TV Cultura 

 
 

 

 

 
Figura 18: Blog Almanaque Educação 

Fonte: TV Cultura 
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A pessoa responsável no Núcleo Cultura Educação pelos dois portais é 

Helena Prates26. Ela explica em resposta a e-mail enviado questionando sobre seu 

trabalho: 

 

Na terceira temporada, eu fui responsável por produzir o conteúdo virtual do 
programa, o que consistia em: atualizar o site Escola 2.0; interpretar a Bia e 
o Cadu na atualização de seus respectivos blogs, e interagir com os 
telespectadores por email e msn interpretando principalmente o Cadu. A 
proposta para a próxima temporada, com previsão de início de produção 
para outubro, é ampliar a dramaturgia virtual do programa, consolidando a 
internet e as redes sociais como um espaço cênico, para se desdobrar a 
dramaturgia apresentada na TV. 

 
 

Com os blogs, as possibilidades de os jovens telespectadores interagirem 

com os personagens aumenta sensivelmente, atraindo positivamente essa parcela 

da população já acostumada a participar dessa forma em outras programações ou 

mesmo em seu dia a dia.  

 Compreendendo um pouco do universo proposto pelo programa em sua 

última temporada e tendo em vista a síntese dos vinte e seis episódios (Anexo B), 

apresenta-se a análise dos dados no capítulo que segue. 

 

_______________  
 
26

 A funcionária Helena Prates é a responsável por produzir o conteúdo virtual do programa, o que 
consiste em atualizar o “Barulho da Bia” e o “Almanaque Educação”; interpretar a Bia e o Cadu na 
atualização de seus respectivos blogs e interagir com os telespectadores por e-mail e msn 
interpretando principalmente o Cadu. 
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6  ANÁLISE DOS DADOS 

 

 
Ao olharmos à nossa volta, deparamo-
nos com um paradoxo presente no 
contexto educacional. Ao mesmo tempo 
em que a maioria dos educadores 
concorda que o modelo tradicional de 
aprendizagem-ensino é inadequado para 
os novos tempos, ao entrarem em suas 
salas de aula e fecharem suas portas, 
acabam traduzindo o modelo negado em 
ações que substanciam a sua prática. 
Nos discursos ouvidos e em estudos 
realizados, manifestam-se contra as 
práticas fundamentas no modelo 
tradicional, no entanto, apesar da difusão 
dos novos paradigmas, das novas 
tendências educacionais, os professores 
ainda não sabem agir diferente. 
 

(Evelise Maria Labatut Portilho) 
 

 

 

 

Este estudo buscou analisar de que maneira a televisão pública consegue 

efetivamente contribuir com a educação pública, tendo como corpus uma temporada 

de vinte e seis episódios de um programa da TV Cultura denominado “Escola 2.0”. 

Tal programa será aqui analisado sobre três diretrizes, a saber: as linguagens do 

programa, tendo em vista os detalhes da tessitura dos episódios, o conteúdo geral 

do programa, considerando os temas acerca do que se discute e conteúdos que 

compõem o currículo escolar, tendo em vista as cinco subcategorias fundamentadas 

no capitulo três desta tese. 

 

 

6.1 PRIMEIRA SUBCATEGORIA: O CURRÍCULO 

 

A primeira subcategoria analisada no programa é o “currículo” e os autores 

escolhidos para estabelecer a relação do Programa Escola 2.0 com tal subcategoria 

foram, fundamentalmente, Apple e Gimeno Sacristán por suas formulações teóricas, 

resultados de muita pesquisa e estudo e também por suas influências sobre tal tema 

no decorrer das últimas décadas.  

Figura 19: Logo do programa 

Fonte: TV Cultura 
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Apple foi o primeiro teórico a reavivar, de modo claro, o cunho político do ato 

educativo e curricular, um tema que surge bem demarcado logo nos seus primeiros 

textos que datam do final dos anos 1960. De acordo com o autor, uma das formas 

de desmontar o conhecimento difundido pelo intricado magistério educativo passa 

pelo uso da metáfora da distribuição nas formas culturais estabelecidas e 

disseminadas na sociedade. 

Gimeno Sacristán defende que é, no encontro entre cultura e sujeito, que o 

currículo ganha relevância e esse projeto educacional deve ser completado por um 

saber fazer prático que considere a presença do indivíduo em tais práticas e que 

isso, sobretudo, favoreça o estabelecimento de um compromisso pessoal com as 

causas sociais. 

 

 

6.1.1 O Currículo e as linguagens do programa 

 

O Programa Escola 2.0 traz em seu arcabouço as experiência acumuladas 

pela TV Cultura na idealização e produção de tantos outros programas voltados 

especificamente para a educação, tendo como público crianças e adolescentes. A 

linguagem de tal programa buscou se valer do ritmo mais acelerado imposto em 

comerciais e em videoclipes, da dinâmica apresentada nas animações, da mistura 

de conflitos inerentes à fase da adolescência. Nos episódios, observam-se 

elementos da cotidianidade dos adolescentes vinculados ao espaço da escola e tal 

cotidiano é aproveitado para veicular processos de construção de conhecimento e 

de aprendizagem. 

 
 
O currículo aberto, o currículo oculto, e a história de cada um deles, estão 
vinculados às categorias que utilizamos para dar tão facilmente significado à 
nossa atividade cotidiana, que por sua vez está vinculada aos interesses 
sociais e os justifica. Pode ser difícil ver os resultados de nosso trabalho 
programático e intelectual como contribuindo com a hegemonia. No entanto, 
vendo como esses elementos se ajustam, relacionalmente, às estruturas 
reais de dominação numa sociedade, podemos agora começar a entender 
os mecanismos por meio dos quais se dá nas escolas a reprodução 
econômica e cultural. (APPLE, 1982, p. 36) 
 
 

Tendo em vista o currículo conforme proposto por Apple em que se observa 

no ambiente escolar a reprodução econômica e cultural da sociedade, o “Escola 
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2.0”, apresenta dois contrastes que se fazem presentes nas instituições escolares 

contemporâneas: por ser gravado em uma escola pública de São Paulo, apresenta 

salas de aula amplas tais quais as construídas no início do século XX, com um 

número de alunos que denota lotação máxima e em que o professor só tem à frente 

o quadro negro e alguns corredores para se locomover, já os alunos aparecem 

“conectados” em tempo integral aos seus celulares, câmeras fotográficas ou 

filmadoras, ipods etc, ou seja, representa efetivamente uma escola pública 

tradicional. 

As cenas em sala de aula apresentam professores usando instrumentos 

tecnológicos igualmente tradicionais, como o quadro e o giz. Não se visualizam, 

neste ambiente, instrumentos como o projetor multimídia, computador, nem internet 

ou televisão. Os professores utilizam-se de aulas teórico-expositivas enchendo o 

quadro de informações e transmitindo conhecimento, já os alunos aparecem ora 

prestando atenção aos professores e ao conteúdo da aula, ora conversando com os 

colegas. Em certos momentos, percebe-se Cadu ou Mano divagando na fala dos 

professores, nestes momentos há uma quebra de cena marcada por algum recurso 

como uma vinheta, passando para um quadro diferente do programa que visa 

informar, de modo mais contundente, o que está sendo dito, mostrando cenas que 

elucidam tal fato abordado pelo professor, ou ainda, personagens que pertenciam à 

trupe da primeira temporada de Almanaque Educação, discutindo sobre o assunto. 

Novo jogo de câmeras e retorna ao ambiente da aula como se nada tivesse 

acontecido. 

Pode ser destacado ainda que o processo ensino-aprendizagem é enfocado 

por vezes no professor, na medida em que aparenta ser repassador de saberes 

prontos quando de sua atuação em sala de aula, outras vezes nos alunos que se 

mostram criativos, críticos e reflexivos, pesquisando, entrevistando, publicando 

temas pertinentes ao currículo escolar em seus blogs. Percebe-se enfoque também 

no próprio conteúdo que enfatiza temas concernentes à contemporaneidade. No 

caso do professor “transmissor de conhecimento”, verifica-se um conceito de 

currículo tradicional, já no caso dos alunos proativos e da discussão de temas 

atuais, observa-se maior aproximação ao conceito de currículo defendido por Apple 

ou Gimeno Sacristán, que anunciam a questão do currículo enquanto utilização 

prática do conhecimento na rotina de cada aluno. 
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Com relação ao elenco juvenil que compõe o programa, pode-se dizer que é 

eclético e apresenta, entre os personagens principais, a dupla conhecida já da 

segunda temporada, Cadu, um menino negro, bonito, vivaz, otimista, criativo, feliz e 

empático e Mano, um menino branco, também bonito, mas aparentemente menos 

“bonzinho” que Cadu, denotando uma personalidade menos preocupada com a 

felicidade dos demais, ou, como observado no conceito de currículo  defendido por 

Gimeno Sacristán, uma personalidade que parece não favorecer o estabelecimento 

de um compromisso pessoal com as causas sociais. Exemplo disso, é que quando a 

nova aluna Bia chega na classe, cena apresentada no primeiro episódio, a turma 

toda a olha com desprezo, Cadu logo se interessa em fazer amizade e Mano o 

aconselha a não intervir para que o resto da turma não o exclua também. 

A terceira personagem é a recém-chegada à escola (e, consequentemente ao 

programa) Bia, que a princípio é recebida com indiferença pelos demais alunos, que 

a estigmatizam com adjetivos como “esquisita” ou “estranha”, pois sua personagem 

está em desalinho com o estereótipo esperado pela maioria dos alunos da escola, 

indicando que o modo como se veste sugere um não pertencimento àquela 

comunidade. Os outros personagens são de fato, alunos da escola que se 

propuseram a participar das gravações em horários diversos ao período escolar e, 

desse modo, vestem-se e agem como se estivessem mesmo na escola, com roupas 

que invariavelmente incluem o jeans, camisetas, tênis e mochilas. 

A instituição escolar é, por excelência, o local de formação intelectual, porém,  

considerando-se os conceitos observados nas obras de  Apple e Gimeno Sacristán, 

deve ir além disso, cumprindo um papel de caráter político na formação moral e ética 

de seus alunos. O currículo é, sem dúvida, uma das estruturas mais importantes 

para organizar o conhecimento que se pretende construir e esse exige processos de 

escolhas e também de exclusões, pois o conhecimento, ao ser inserido em um 

currículo, obrigatoriamente sofrerá redução. A proposta do Programa Escola 2.0 é ir 

além do conhecimento que compõe o currículo escolar, preocupando-se 

notadamente com o cotidiano dos educandos. Exemplo disso pode ser visto já na 

abertura do programa que mostra os garotos voltando da escola de bicicleta e skate, 

porém devidamente equipados com capacetes, demonstrando a importância em se 

atentar com as questões de segurança dos adolescentes.  

A concepção de currículo apresentada neste estudo considera a cultura, o 

cotidiano e o contexto social em que vivem os alunos e estes devem ter uma 
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compreensão clara da realidade em que estão inseridos. Com relação a isso, o 

episódio, “Aproximação e Distanciamento”, traz a preocupação da diretora da escola 

em aproximar os pais, pois, nas últimas reuniões, não conseguiu atrair as famílias 

para a escola. Ela leva essa preocupação ao grupo de professores e solicita que a 

ajudem a encontrar uma solução. Há então a sugestão do professor de educação 

física, que propõe que os pais venham participar de atividades com seus filhos em 

um dia determinado. A atividade é um sucesso e, consequentemente, a reunião 

também.  

 

 

6.1.2 O Currículo e os conteúdos do programa 

 

O Programa Escola 2.0 busca efetivamente apresentar conteúdos de modo a 

se aproximar do conceito de currículo elaborado por Apple, quando explicita que é 

fundamental compreender o contexto no qual os alunos estão inseridos. Como o 

programa conta a história de adolescentes que frequentam o Ensino Médio em uma 

escola pública, intencionalmente se observa o universo em que os jovens se 

encontram mergulhados. Assim, no episódio: Gravidez na Adolescência, os 

professores da escola decidem organizar uma ação de conscientização sobre a 

gravidez na adolescência, já que um de seus alunos, o Tonhão, precisará conciliar 

trabalho e estudo para dar conta do bebê que está a caminho, pois sua namorada 

está grávida. Aqui se percebe claramente que o currículo não é neutro e que, de 

acordo com os interesses sociais, pode ser alterado à medida em que isso se faça 

necessário. 

Os problemas enfrentados pelo núcleo principal do programa (os três 

adolescentes) são igualmente encarados em histórias paralelas, ora vividos pelos 

professores da escola, ora vividos pelos familiares ou amigos do trio. Muitos 

conteúdos foram abordados ao longo do programa, e a maioria, senão todos, 

poderia completar o conceito de currículo proposto por Apple que enfatiza que os 

conteúdos não podem ser valorizados como um fim em si mesmo, assim como a 

intenção de produzir o conhecimento na escola deve estar intimamente relacionada 

com a possibilidade de consentir aos alunos uma maior compreensão da realidade 

em que estão inseridos. Entre os principais problemas encenados, cabe salientar a 

questão da adaptação logo no primeiro episódio, demonstrando que se acomodar 
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em um lugar ou uma situação, nem sempre é tarefa simples, tanto para jovens, 

quanto para pessoas maduras. Outro conteúdo debatido é o trabalho coletivo que 

frequentemente gera polêmica, pois dificilmente uma equipe trabalha de modo 

uniforme: uns trabalham mais, outros trabalham menos e outros não fazem nada. 

Essa temática é levada aos alunos da escola em forma de enquete e eles apontam 

que, para trabalhar em equipe, é preciso superar diferenças.  

O preconceito, a paixão, a mentira, o bullying e a marginalidade são outros 

exemplos de temas também discutidos com uma linguagem simples, clara, objetiva e 

muito próxima do universo adolescente. 

 

 

6.1.3 O Currículo e os conteúdos escolares apresentados pelo programa 

 

Nos episódios apresentados no “Escola 2.0”, foi possível perceber que, 

pretendendo assemelhar-se ao que ocorre em uma escola real, as aulas foram 

divididas em disciplinas, optando-se por apresentar apenas as disciplinas de 

matemática, história, química e educação física. 

Trazendo o aspecto assinalado por Taylor e Richards, que advertem para 

uma visão de currículo como um condutor de conteúdos, significados e valores 

(mensagem) ao receptor (aluno) por meio de um intermediário (o professor), verifica-

se que o programa “Escola 2.0” apresenta a mensagem, o intermediário e o receptor 

em todos os seus episódios, porém não ocorre envio e recepção de mensagem 

apenas no espaço escolar. Verifica-se tal questão em diversos quadros do programa 

que buscam trazer conteúdos curriculares que ampliem os conhecimentos de seus 

telespectadores. Os grandes quadros que se fazem presentes em todos os 

episódios são: 

 Grande reportagem – Dirigida por Cadu e Mano, a Grande Reportagem 

aborda temas que se acomodam perfeitamente ao currículo escolar, vistos 

pela ótica dos adolescentes com uma matiz documental. 

 Pílulas do saber – Ponderações engraçadas sobre fatos verdadeiros, porém 

curiosos, da história da civilização. Nesse quadro, faz-se bastante uso da 

computação gráfica como forma de atrair a atenção desse público 

acostumado a programas elaborados dessa forma. 
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 Túnel do tempo - Mostra fatos marcantes da história, como, por exemplo, a 

chegada do homem à Lua, por meio de imagens de arquivo e textos de fácil 

entendimento.  

 Fala aí – Em conexões durante o programa, de forma dinâmica e 

rápida,  alunos de diversas escolas da rede estadual paulista dão sua opinião 

sobre o tema em questão. 

 Viver e aprender – Utilizando-se de material produzido dentro e fora do 

colégio, mostra o cotidiano dos jovens, passando invariavelmente pela rotina 

escolar. A estrutura leva ao espectador experiências de aprendizagem bem 

sucedidas em diversos locais do Brasil e do exterior.   

 Como se faz? – Mostra o processo de criação e funcionamento de coisas 

que não são feitas dentro de uma fábrica, como o ciberativismo, a 

publicidade, uma transmissão ao vivo de televisão. 

Com isso, pode-se observar que, intencionalmente, o programa aborda 

situações e conteúdos pertinentes ao ensino médio no curriculo escolar. 

 

 

6.2  SEGUNDA SUBCATEGORIA: TECNOLOGIA 

 

As ideias dos três autores escolhidos para o presente estudo, Green (2009), 

Castells (2004) e Lévy (1999), entrelaçam-se tendo em vista que todos analisam as 

tecnologias de informação e de comunicação atentos às formas de socialização 

online, as questões de liberdade e de privacidade, assim como a exclusão social  

que tal tecnologia pode oferecer. O enfoque desses teóricos direciona-se à realidade 

tal como ela se revela socialmente constituída (APPLE, 1989), sob a perspectiva de 

uma reflexão sobre os significados dos acontecimentos e os desafios propostos pela 

sociedade. 

Sob a perspectiva do olhar desses autores, é necessário que haja uma 

redistribuição do poder de modo a tornar possível que se rompa o ciclo de pobreza e 

desigualdade em que muitos se encontram, permitindo igualdade de direitos àqueles 

que se encontram em situação de pobreza. 
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Garantir o acesso a conhecimentos e informações é absolutamente 
essencial para que pessoas em situação de pobreza superem as 
desigualdades em todo o mundo. Em âmbito nacional a capacidade de 
absorver, adaptar e gerar conhecimentos e transforma-los em tecnologia 
determina, cada vez mais, as perspectivas de uma economia. (GREEN, 
2009, p. 56). 
 
 

Ou seja, a economia de um modo geral, será melhor se houver possibilidade 

de contemplar as pessoas em situação de pobreza com o acesso ao conhecimento, 

superando, dessa maneira, as desigualdades impostas. 

 

 

6.2.1 As Tecnologias e as linguagens do programa 

 

A vinheta de abertura do Programa Escola 2.0 já anuncia a que veio: mistura 

rapidamente realidade a técnicas de animação, graças ao emprego de recursos 

gráficos computacionais. Tal vinheta começa mostrando o prédio da escola em que 

os garotos estudam, na sequência, apresenta Cadu saindo em um skate desenhado 

e Mano em sua bicicleta, também irreal, a caminho da casa de Cadu. Lá chegando, 

entram em disparada para o quarto do garoto, que mais parece um estúdio de 

televisão adaptado, de forma simples, com, por exemplo, iluminação especial e 

fundo para chroma key, e é aí que se instalam em frente ao computador que se 

encarrega de apresentar os demais participantes do programa, finalizando com Bia. 

Câmera de vídeo, celulares, computadores, ipods. O trio formado por Cadu, 

Mano e Bia, possui a sua disposição um arsenal de instrumentos que viabiliza a 

produção de seus blogs “Almanaque” e “Barulho da Bia” e é por meio deles que os 

adolescentes se expressam, emitindo opiniões, questionando, criticando, enfim, 

discutindo questões que levam à reflexão a respeito da liberdade e da privacidade 

que a tecnologia promove, tal qual exposto pelos teóricos neste estudo. 

De modo geral, na sociedade, os alunos encontram-se conectados e 

facilmente utilizam as tecnologias de informação e comunicação, produzindo blogs, 

vídeos, programas, entre outros. Porém, assim como na “vida real”, não se observou 

o uso de tais tecnologias pelo corpo docente da escola. Mesmo a chamada, 

realizada em um dos primeiros episódios do programa, ainda é feita na forma 

tradicional, ou seja, nem a parte administrativa da escola parece utilizar algum 

programa que facilite tais processos.  
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Ou seja, a tecnologia, por mais cara que possa ser, acaba sendo adquirida e 

imersa no ambiente escolar. No entanto, a necessária formação dos professores 

para poderem explorar e utilizar de tais tecnologias fica em segundo plano. Muda a 

tecnologia, permanece a metodologia: transformar o que seria escrito na lousa em 

slides, a não ser que sejam ricamente ilustrados, poucos benefícios trarão ao 

processo ensino-aprendizagem.  

 

 

6.2.2 A tecnologia e os conteúdos do programa 

 

A internet oferece uma gama de novas formas de socialização, porém, os 

autores estudados alertam para questões como o isolamento social ou a quebra de 

comunicação familiar, ou ainda os perigos de comunicação que a rede venha a 

oferecer, lembrando que podem efetivamente existir. Enfatizam, entretanto, que não 

se pode generalizá-los pois é “difícil chegar a uma conclusão definitiva sobre os 

efeitos que a rede pode ter sobre o grau de sociabilidade” (CASTELLS, 2004, p. 

154).  

Além disso, estes meios podem levar a uma interpretação errônea dos fatos, 

como ocorreu no episódio “Acusação”, em que Cadu é o principal suspeito de 

espalhar entre todos os alunos um vídeo intitulado “o funk do pegador”, insinuando 

que Bia e Tonhão teriam ficado juntos. Esse fato definirá de vez a relação de 

inimizade entre o trio de protagonistas ao final do episódio, Mano se encarregará de 

resolver o conflito ao descobrir que o vídeo foi planejado e elaborado pelo próprio 

Tonhão, que queria apenas se promover. Isso serve de alerta para que os 

adolescentes cuidem com suas postagens nas redes sociais ou com o uso indevido 

da imagem dos outros. 

A busca por pessoas conhecidas também se torna conteúdo do programa. 

Lévy (1999, p. 210) ao se referir a virtualização, traz a característica de 

desterritorialização, demonstrando que “a virtualidade vem reestruturar as relações 

sociais”, permitindo que, por intermédio da rede, as pessoas mantenham suas 

atividades familiares, de trabalho e de socialização. Assim, essa sociabilidade torna-

se possível à medida que novas possibilidades tecnológicas venham facilitar, apesar 

da distância espaço-temporal, tais relações. No  primeiro episódio, curiosos sobre a 

vida de Bia, Cadu e Mano também fazem uso de um site de busca e encontram seu 
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“Barulho da Bia” logo na primeira página. No capítulo Blogfusão, é por meio desta 

virtualidade que o trio procurará ajudar Tina, a moça da cantina, a encontrar seu pai 

biológico, sendo essa mais uma possibilidade que a tecnologia oferece.  

 

 

6.2.3 A Tecnologia e os conteúdos escolares apresentados pelo programa 

 

A base da base. Um ponto a ser ressaltado a respeito dos conteúdos 

escolares é que os jovens não precisam de uma disciplina no currículo para 

aprender a utilizar alguma tecnologia. Para isso, bastam alguns poucos minutos 

observando um colega mexer em um programa ou novo aparelho, ou ainda, 

possibilitar que se familiarize tateando tal tecnologia, para que a domine 

rapidamente. No entanto, a alfabetização é essencial: Como encaminhar uma 

mensagem de um celular a outro, como participar de redes sociais expondo opiniões 

e conceitos, ou ainda, como aprender no universo de informações que a internet 

possibilita, se o sujeito não for alfabetizado? A alfabetização torna-se cada vez mais 

importante face à multiplicidade de demandas das necessidades sociais 

emergentes; é o motivo pelo qual precisa a educação, como mediadora das 

transformações sociais e com o apoio das demais ciências, contribuir com maior 

rapidez e criatividade para a melhoria do ambiente social e humano das exigências 

que imperam na sociedade global. 

Novamente nesse caso, o blog, tecnologia bem explorada pelo programa, 

vem permitir ao menos duas possibilidades de socialização bem claras: a primeira 

mostrando que é por meio dele que os jovens costumam expor suas opiniões, 

críticas, reflexões, sentimentos, conceitos etc., exemplificando isso com o 

“Almanaque Educação” e com o “Blog da Bia”; a segunda, proporcionando aos 

telespectadores do programa que deixem de ser apenas telespectadores e possam 

efetivamente intervir, participando desses blogs. 

Com o estudo dessa subcategoria tornou-se possível perceber que, quando a 

tecnologia for, de fato, integrada em grandes áreas do conhecimento, professores 

crescerão em papéis, poderão produzir conteúdos especializados, ajudarão seus 

alunos a obterem novas experiências.  Desse modo, dois objetivos devem ser 

alcançados: o primeiro é o professor compreender e utilizar a tecnologia existente. O 

segundo é o de proporcionar sua integração de modo a torná-la “elemento de 
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ensino” em vez de “objeto de estudo”. Portanto, no programa em questão, as salas 

de aula poderiam ser melhor providas, não se apresentando apenas os laboratórios 

de informática como espaço para se fazer uso das tecnologias e os professores 

poderiam demonstrar maior intimidade, fazendo uso de outras mídias em suas 

aulas, tornando-as mais atrativas para os adolescentes. 

 

 

6.3 TERCEIRA SUBCATEGORIA: INTEGRAÇÃO DE SABERES 

 

Na fundamentação teórica desta tese, estabeleceu-se a comparação entre os 

dois períodos conhecidos na história da Educação como “Escola Tradicional” e 

“Escola Nova”. Isso interessa nesta subcategoria “Integração de saberes”, tendo em 

vista que, apesar de estarem carregadas de concepções antagônicas, continuam se 

fazendo presentes na escola e, sendo o programa analisado uma amostra do 

cotidiano escolar, esse antagonismo pode ser notado lá também, a começar pelo 

modelo de sala de aula com carteiras enfileiradas umas atrás das outras, tal qual na 

“Escola Tradicional”. Por outro lado, a dialogicidade entre professores e alunos, os 

trabalhos integrados propostos pelos professores remetem à “Escola Nova”. 

A escola tem por finalidade promover o desenvolvimento e a socialização dos 

educandos que a frequentam. Desse modo, é parte essencial de uma dinâmica em 

que o indivíduo organiza e interpreta suas relações com o mundo a sua volta. Nela 

se aprende a ler e a escrever, objetos fundamentais para viver em uma sociedade 

letrada em que não ler e não escrever aponta para a falta de ferramentas básicas 

que permitem a inclusão e a participação social, garantias para a constituição da 

cidadania. 

Para Morin, não há ambiente em que a fragmentação do conhecimento 

encontre-se tão explícita quanto na instituição escolar, com sua organização 

tradicional de divisão do tempo em função de disciplinas estanques. Contra essa 

ideia enraizada de que a decomposição do conhecimento se justifica pela suposta 

restrição cognitiva dos alunos, o autor afirma que esses têm as mesmas 

inquietações do resto da sociedade e escutá-los, construindo um programa de 

ensino focado no próprio aluno e em suas referências culturais, colaboraria, 

sobremaneira, não só com o desenvolvimento da compreensão por parte deles de 

seu lugar no mundo como da própria condição humana. O programa buscou retratar 
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fielmente a forma como ocorre essa divisão em disciplinas, demarcando o início e o 

final de cada aula com a campainha que lhe é própria e tão conhecida dos alunos. 

 

 

6.3.1 A integração de saberes e as linguagens do programa 

 

É objetivo da escola, em seu fazer cotidiano, a tarefa de levar o educando a 

compreender que suas ações no tempo presente, de certo modo, modificarão o 

tempo futuro. Cabe a essa instituição organizar da melhor maneira esses sujeitos de 

modo a levá-los a atuar com ética, respeitando a si, os outros, assim como o meio 

em que vivem. 

Essa é uma preocupação presente em grande parte (se não em todos) dos 

episódios do Programa “Escola 2.0”, que se preocupa em mostrar o quanto é 

importante se manter a ética em todas as relações estabelecidas e o quanto a falta 

dela pode ocasionar problemas de grandes proporções. 

O Programa “Escola 2.0”, como um todo, busca explorar bem essa questão 

da conexão do indivíduo com o mundo e o quanto tudo está próximo, apesar da 

distância espaço/temporal. Além da questão da tecnologia, mostrando a todo tempo 

o uso dessas pelos personagens, o programa combina em seus quadros, definições, 

história, entrevistas, que dão aporte para que os telespectadores possam formar 

seus próprios conceitos sobre os temas apresentados. 

Nessa última temporada do programa Escola 2.0, os professores são 

representados pelos atores que formavam a trupe na primeira e segunda 

temporadas. Para efeito de recriar a escola tal como ela é, a produção do programa 

elegeu quatro disciplinas para compor o “currículo” dessa escola: história, 

matemática, química e educação física. No episódio “Trabalho Coletivo”, os 

professores de história e educação física aparecem pesquisando na biblioteca a 

melhor forma de apresentar uma atividade aos seus alunos quando a diretora, que é 

também professora de matemática, aparece e sugere que esses convidem o 

professor de química para desenvolver um projeto único. Evidencia-se, assim, o 

desejo de demonstrar a possibilidade dessa integração de saberes. 
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6.3.2 A integração de saberes e os conteúdos do programa 

 

Morin (2005) afirma que as pessoas reagem de modo distinto com relação a 

um mesmo fato. Os olhos observam a mesma circunstância, porém a interpretação, 

de acordo com as disposições psíquicas ou culturais de cada indivíduo, induzirá a 

compreensões diferentes, permeadas de erro ou de ilusão. Observa-se claramente 

esse conceito em vários episódios do “Escola 2.0”. No episódio “Marketing”, por 

exemplo, Cadu e Mano sentem que seu “Almanaque Educação” está perdendo 

espaço para o “Blog da Bia” e decidem inovar, acreditando que, com isso, vão 

provocar a ira da colega. Bia, no entanto, fica muito animada e convida os dois para 

criarem um vídeo juntos.  Ou seja, os garotos esperavam uma reação e Bia 

respondeu com uma reação contrária ao esperado. 

No episódio “Preconceito”, Cadu e Mano decidem procurar alguma coisa que 

pudesse depor contra a imagem de Bia e, assim, encontram uma foto “romântica” da 

colega com um amigo. Com isso, travam diálogos interessantes demonstrando sua 

visão equivocada, pois, ao final do capítulo, Bia conta que o menino de tal foto é seu 

primo e que, consequentemente, nunca houve nenhum relacionamento amoroso 

entre eles. 

Ainda nesse sentido, no programa “Acusação”, a mãe de Cadu acredita que 

está sendo traída por seu namorado. Resolve, assim, começar a vigiá-lo e, com isso, 

só aumenta sua desconfiança. Ao final do episódio, ela acaba descobrindo que tudo 

não passou de um mal-entendido, portanto seu olhar e sua percepção a levaram ao 

erro. 

Outro ponto importante a ser abordado ao comparar a obra de Morin e o 

Programa “Escola 2.0”, é perceber como tal autor compreende “as incertezas” em 

seu quinto capítulo “Enfrentar as incertezas”: 

 
 
Os séculos precedentes sempre acreditaram em um futuro, fosse ele 
repetitivo ou progressivo. O século XX descobriu a perda do futuro, ou seja, 
sua imprevisibilidade. Esta tomada de consciência deve ser acompanhada 
por outra, retroativa e correlativa: a de que a história humana foi e continua 
a ser uma aventura desconhecida. Grande conquista da inteligência seria 
poder enfim se libertar da ilusão de prever o destino humano. O futuro 
permanece aberto e imprevisível. (MORIN, 2005, p. 79). 
 
 

Surge, assim, uma nova consciência: o ser humano, confrontado pela 

incerteza, vê-se em constante aventura. É urgente que se aprenda a trabalhar com a 
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incerteza, uma vez que se vive em um tempo de mudanças em que os valores se 

modificam e a realidade não se apresenta muito clara. De modo geral, o programa 

demonstra que o conhecimento está sempre por ser contestado, visto sob outro 

ângulo, descontruído e reconstruído. A incerteza é, pois, condição sine qua non para 

a construção do conhecimento. 

Morin (2005, p. 83) enfatiza que “Tão logo um indivíduo empreende uma 

ação, qualquer que seja, esta começa a escapar de suas intenções. Esta ação entra 

em um universo de interações e é finalmente o meio ambiente que se apossa dela, 

em sentido que pode contrariar a intenção inicial.” Nesse caso, o episódio “Mentiras” 

toca exatamente nessa questão: Cadu marca de assistir a uns filmes europeus em 

sua casa com a Bia e, ao mesmo tempo, combina de gravar a Grande Reportagem 

com Mano na pista de skate. Para tentar se sair bem nas duas situações criadas, 

Cadu inventa uma série de mentiras que acabam por provocar confusão maior do 

que se tivesse sido honesto consigo e com os colegas desde o início. Quando Cadu 

tomou a decisão de marcar compromisso com Mano e Bia, fez com a intenção de 

não magoar nenhum dos dois. Acontece que a situação fugiu de seu controle, ou 

seja, como afirma Morin “escapou de suas intenções” e acabou voltando “como um 

bumerangue” sobre a cabeça de Cadu, que tentou corrigir sua ação inicial, 

utilizando-se, para isso, de mentiras. 

 O episódio “Namoro e Amizade” também provoca essa reflexão. Cadu não 

sabe se vai ao cinema com Bia ou se faz o Almanaque com o amigo e, para ele, isso 

se configura em uma escolha: ou ele fica com Bia ou continua a amizade com Mano. 

Desse modo, essa escolha leva ao risco e à incerteza de poder perder um ou outro e 

essa, definitivamente, não é sua intenção inicial. 

Morin ressalta o valor de “Ensinar a compreensão”, destacando que “Nela 

encontra-se a missão propriamente espiritual da educação: ensinar a compreensão 

entre as pessoas como condição e garantia da solidariedade intelectual e moral da 

humanidade” (2005, p. 93). Trazendo esse olhar para o Programa “Escola 2.0”, 

verifica-se, no episódio “Marginalidade”, que Cadu, Mano e Bia se unem em prol do 

amigo Tonhão, ao perceber que esse enfrenta dificuldades, ausentando-se até 

mesmo dos treinos de basquete, o que gosta muito de fazer, o trio procura uma 

maneira de ajudá-lo a resolver seus conflitos. 

O episódio “Universo Adulto” também se volta para essa questão: O professor 

Lívio enfrenta problemas em conciliar a vida profissional e a vida particular. Cadu e 
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Bia, sensibilizados com essa dificuldade, tentam ajudá-lo, produzindo um material 

que o faz refletir e solucionar tal questão. 

Segundo Morin (2005), as relações que se estabelecem entre as três 

instâncias - razão/afeto/pulsão - são, além de complementares, contraditórias, pois 

admitem conflitos entre elas, não existindo hierarquia entre tais elementos, ou seja, 

nenhum se sobrepõe aos demais. Com isso, a racionalidade não dispõe de 

supremacia sobre as demais instâncias; por conseguinte, torna-se frágil, podendo 

ser dominada pela afetividade ou pela pulsão. Esse conflito pode ser percebido em 

quase todos os episódios estudados, principalmente nas cenas que apontam para o 

triângulo Cadu, Bia e Mano. A relação de amizade entre Cadu e Mano e a relação 

de amor entre Cadu e Bia é mergulhada nessas instâncias, assim como acontece 

“na vida real”. Os adolescentes ficam apreensivos no começo de um relacionamento 

por não saberem o que se espera deles e o que esperar do outro, assim, crenças e 

juízos de valor não mais dão conta da realidade e começam a ser percebidas as 

falhas que existem naquilo em que antes se acreditava e que, por muito tempo, 

serviu como referência para se pensar e tomar decisões. 

 

 

6.3.3 A integração de saberes e os conteúdos escolares apresentados pelo 

programa 

 

O programa, de maneira geral, busca abordar diferentes informações  

possibilitando que seus telespectadores adquiram conhecimento sobre uma gama 

de assuntos variados de forma lúdica e muitas vezes, sem perceber, como no 

Programa “Marketing” em que conta a história do forno de micro-ondas ou no 

Programa “Sabotagem” que conta o que foi o “Bug do Milênio”. Os diferentes 

quadros do programa como “Palavra de Mestre”, “Pílulas do saber”, “Grande 

Reportagem”, também proporcionam um debate que gera uma reflexão crítica, 

criativa e lúdica sobre várias questões da sociedade contemporânea, preocupação 

presente em toda a obra de Morin “Os Sete Saberes necessários à Educação do 

Futuro”. 

De modo especial, a questão da integração de saberes foi abordada no 

Programa “Criar ou copiar” em que houve uma preocupação dos professores Lívio e 

Saldanha, respectivamente de História e Educação Física, em juntar suas disciplinas 
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e realizar “A Cruzada”, utilizando RPG (Role-playing game), um tipo de jogo em que 

se assumem os papéis de personagens e se criam histórias colaborativamente. A 

aula integrada foi um sucesso e uma ideia interessante e criativa para ser aplicada 

por docentes que atuam com o ensino médio. Antes, porém, de chegar à conclusão 

da forma como abordariam o tema, os professores passaram por momentos de 

dúvida e incerteza sobre qual metodologia poderia ser a mais adequada para atrair a 

atenção dos adolescentes. Observa-se aqui novamente a premissa de Morin sobre a 

urgência em se aprender a trabalhar com a incerteza. 

 

 

6.4  QUARTA SUBCATEGORIA:  DIÁLOGO  

 

Abordar a questão do diálogo na educação não exprime novidade. Sócrates 

(469-399 a.C.) em seus escritos já revelava tal necessidade. “Conhece-te a ti 

mesmo”, não apenas no sentido de ter consciência racional de si mesmo, mas 

também a consciência da própria ignorância é o lema que sintetiza a vida de tal 

filósofo. Indefesso questionador, instituiu o método socrático  que, segundo Aranha 

(1996, p. 44), divide-se em duas partes: a primeira, “ironia (do grego eironeia, 

perguntar, fingindo ignorar) processo negativo e destrutivo de descoberta da própria 

ignorância”. A segunda parte, maiêutica “(de maieutiké, relativo ao parto) é 

construtiva e consiste em dar à luz novas ideias” (ARANHA, 2006, p. 44) 

Uma prática educativa sustentada na dialogicidade desfaz o jogo fictício da 

posse da verdade, dando lugar a uma sociedade mais tolerante e que consegue 

conviver com as diferenças de todos os gêneros. 

A obra de Paulo Freire foi eleita para a discussão a respeito da subcategoria 

“diálogo” inclusa na categoria “aprendizagem de valores” no Programa “Escola 2.0”. 

Fazendo uma “leitura” do programa “Escola 2.0” sob a ótica do diálogo em Paulo 

Freire, é possível observar que vários episódios se encontram “encharcados”, para 

utilizar uma expressão bem conhecida do autor, desse conceito, conforme se pode 

observar a seguir. 
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6.4.1 O diálogo e as linguagens do programa 

 

Freire aborda a importância da aprendizagem da leitura e da escrita como 

forma de se manifestar exprimindo conceitos e ideias. Desse modo, a palavra deixa 

de ser pensamento e passa a ser comunicada. No programa “Escola 2.0”, é possível 

verificar essa importância da leitura e da escrita enquanto prática dialógica, já que 

em vista que os personagens principais expõem suas opiniões, seus conceitos, suas 

dúvidas, em seus blogs27: “Almanaque Educação” e “Barulho da Bia”, assim como o 

fazem milhares de estudantes ao redor do mundo. 

O Programa “Escola 2.0” oferece a possibilidade de que seus telespectadores 

visitem os blogs e participem dele.  

A proposta dos blogs é ter posts diários com dicas e notícias do universo 

jovem e dos estudantes, além da clara diferença entre o mundo dos meninos e o das 

meninas. Assim, o programa evidencia a importância da participação de seus 

personagens nas redes sociais para atingir o atual universo adolescente. O site 

“Escola 2.0” também é um importante canal interativo, no qual os internautas podem 

enviar vídeos, fotos e manifestar suas opiniões. 

 

 

 

 

_______________  
 
27

 O termo blog é uma abreviação  de weblog (variação do termo Web log, em português diário da 
Web). Os elementos principais de um blog são as publicações (chamadas de artigos ou posts), os 
comentários e as pessoas que escrevem (“blogueiros”) e leem os posts. Os posts de um blog podem 
ser compostos de textos, imagens, vídeos e também de links e informações de outros locais da 
Internet. Geralmente, os textos publicados expressam a opinião daquele blogueiro sobre determinado 
assunto que está circulando na mídia. Existem também blogs em que o conteúdo é exposto para o 
leitor em forma de tutorial, ou seja, publicações no formato de aulas em que é possível aprender 
determinados assuntos da própria web e também para serem aplicados no dia a dia. Já os 
comentários são uma forma de interação do leitor com o assunto (não necessariamente com o 
blogueiro) em que é possível deixar uma opinião, agradecimento e até mesmo uma dúvida que ficou 
a respeito do assunto tratado que pode ser respondido pelo próprio autor do blog ou por outros 
leitores. Pode-se considerar o blog como uma ramificação de um site, ou seja, existem sites que 
possuem um blog agregado e também sites que são blogs. Com a popularização dessa modalidade, 
foram criados sistemas que facilitam a inclusão desses conteúdos nas páginas da Internet sem a 
necessidade de ter conhecimentos relacionados à linguagem de programação utilizada, por exemplo: 
o HTML

27
. Esse sistema de controle de conteúdo é conhecido como CMS

27
 e possui uma interface 

simples e intuitiva conhecida como WYSIWYG
27

, semelhante a um programa de edição de textos. 
Com o crescimento e popularização dos CMS, ficou mais fácil criar e gerir um blog, contribuindo ainda 
mais para o crescimento da modalidade. 
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6.4.2 O diálogo e os conteúdos do programa 

 

No Programa “Escola 2.0”, nota-se a busca pelo respeito às opiniões e 

conceitos de cada um. O trio – Cadu, Mano e Bia – muitas vezes se encontra às 

voltas com opiniões diferentes sobre diversos assuntos e, ao final de cada edição, 

as situações tendem a se resolver. Observa-se que, como todo adolescente, por 

vezes até concordam um com o outro, mas, para não se fragilizarem, preferem 

manter a posição inicial.  

Cabe aqui explicitar a relação estabelecida entre o diálogo na obra “Paulo 

Freire” e o Programa “Escola 2.0”, considerando-se o método construído por Freire a 

partir de sua prática pedagógica articulada aos problemas sociais e culturais de seu 

estado – Pernambuco. Pode-se dizer que esse método interferiu no mundo da 

educação em todos os continentes. “Os temas geradores podem ser localizados em 

círculos concêntricos, que partem do mais geral ao mais particular” (FREIRE, 1987, 

p. 94). Assim, partem-se de temas mais amplos, de caráter universal e círculos 

menos amplos, com temas e situações-limites próprios de sociedades que têm 

nesses temas, similaridades históricas. 

Os “temas geradores” tinham por finalidade uma reflexão sobre os problemas 

sociais enfrentados por cada indivíduo, assim como a necessidade de se posicionar 

sobre tais questões, expressando-se por meio da oralidade. O programa 

frequentemente leva os adolescentes a refletirem sobre seu universo, seja por meio 

de enquetes realizadas com os alunos (reais) de escolas estaduais, seja por meio 

dos diálogos entre os personagens ou proporcionando diferentes conceitos em seus 

diversos quadros apresentados. 

É por meio do diálogo também que o trio tenta ajudar o amigo Tonhão quando 

este descobre a gravidez da namorada. As histórias defendem o diálogo como 

solução para os conflitos e sugerem alternativas aos adolescentes telespectadores 

em muitas situações rotineiras, como as questões de relacionamento, o primeiro 

emprego, as mentiras, o preconceito, as drogas e tantos outros. 

Apenas a titulo de exemplo, foram elaboradas diversas enquetes com os 

alunos de escolas da rede estadual de São Paulo, convidando-os a expor suas 

opiniões a respeito de várias questões contemporâneas: o lanche da escola, os 

relacionamentos amorosos, o desenvolvimento dos trabalhos em equipe, a opção de 

criar ou de copiar, o consumismo desenfreado. Essa pequena amostra acaba por 
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refletir a ótica dos adolescentes sobre diversos assuntos , assim como demonstra 

como eles se percebem na sociedade. 

 

 

6.4.3 O diálogo e os conteúdos escolares apresentados pelo programa 

 
 

Sob a ótica dos conteúdos escolares propriamente, percebe-se que os 

“alunos” do Programa “Escola 2.0” estão afiados e conectados ao mundo e ao seu 

tempo. Eles utilizam as possibilidades ofertadas pelas tecnologias para compartilhar 

conceitos, discutir ideias, observar tendências, analisar opiniões, aprender e 

empreender, enfim, convergir e divergir. Almeida afirma que: “A virtualidade da 

imagem e das relações quase substitui a realidade” (2009, p. 30). Isso é perceptível 

não apenas no Programa, pois esse em muito se assemelha à realidade das 

escolas. Mesmo no período de férias, os colegas de classe das escolas se mantêm 

quase que diariamente conectados e sabem o que está acontecendo com seus 

amigos por meio de suas redes de relacionamento, utilizando-se, para isso, do 

facebook, twitter, msn e outras tantas ferramentas disponíveis. 

Nos episódios sequenciais, “Preconceito” e “Marginalidade”, um aluno – o 

Tonhão – começa a apresentar problemas de disciplina. Isso preocupa não apenas 

o grupo de professores, e em especial o professor Lívio (de história), mas também o 

trio Cadu, Mano e Bia que percebe a ausência do colega. Nos diálogos 

estabelecidos pelo grupo de adolescentes, verifica-se que eles tentam convencer o 

colega, apontando que consideram a escola uma instituição essencial enquanto 

disponibilizadora dessa liberdade que possibilita que se viva melhor, tornando 

possível que o indivíduo participe ativamente das atividades econômicas e políticas 

oferecidas pela sociedade. 

Os “temas geradores” propostos por Freire podem ser vistos em muitos 

momentos no programa, relacionando o dia a dia dos alunos da escola com a 

história, com a física, com a língua e tantos outros temas, sendo utilizados, para 

isso, os vários quadros que compõem o programa: pílulas do saber, grande 

reportagem, túnel do tempo e outros. Eles permitem que Cadu, Mano, Bia e os 

demais alunos, tanto quanto os telespectadores do programa, compreendam um 

assunto curricular qualquer – como a Segunda Guerra Mundial – assim como outros 

assuntos pertinentes à nossa rotina diária, como o que ocorre com o nosso corpo 
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quando colocado em situação de estresse, como a de ser convocado a ir conversar 

com a diretora da escola por ter feito alguma coisa errada. 

 

 

6.5 QUINTA SUBCATEGORIA: LIBERDADE 

 

Amartya Sen, autor escolhido para embasar a questão da liberdade neste 

estudo, esclarece que se vive um paradoxo: o modelo de organização política é o 

regime democrático e participativo, as pessoas vivem em média, mais tempo do que 

no passado, a globalização permitiu uma aproximação nunca antes pensada, no 

entanto, há ainda muita “privação, destituição e opressão” (SEN, 2000, p. 9). 

A pobreza persiste e, com ela, necessidades essenciais não satisfeitas. Cabe 

ao processo de desenvolvimento, superar tais questões. O autor salienta que é 

preciso reconhecer o papel das diferentes formas de liberdade no combate a esses 

males, considerando a liberdade individual um comprometimento social. 

Visto assim, o desenvolvimento consiste na eliminação de privações das 

liberdades que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer sua 

cidadania. A eliminação de privações de liberdades substanciais, argumenta-se aqui, 

é constitutiva do desenvolvimento, ou seja, ao vencer as privações de liberdade, 

tem-se a perspectiva de se chegar a um processo de desenvolvimento. 

 

 

6.5.1 A liberdade e as linguagens do programa 

 

Sen analisa a importância da privação de liberdades políticas para uma 

concepção adequada do desenvolvimento salientando que essa não pode ser 

estabelecida por meio de sua contribuição indireta a outras características do 

desenvolvimento. Tais liberdades fazem parte do enriquecimento do processo de 

desenvolvimento. Concentrando-se nas liberdades políticas, o autor evidencia que 

são as oportunidades que os indivíduos têm para resolver quem irá governar e a 

partir de que princípios. Isso inclui ainda a possibilidade de que se possa fiscalizar e 

criticar tais autoridades; havendo, portanto, liberdade de expressão, assim como, 

uma imprensa sem censura. 
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Voltando o olhar para o programa Escola 2.0, verifica-se que há uma 

preocupação principalmente com a liberdade de expressão, pois o trio de 

protagonistas sempre expõe suas críticas, reflexões, ponderações acerca dos temas 

apresentados, principalmente em seus blogs, encorajando os telespectadores a 

fazerem o mesmo. Visitando os dois blogs do programa, é possível perceber que os 

jovens se sentem convidados a participar dos enredos, trazendo questionamentos, 

apontando sugestões, assinalando seu modo de ver e pensar as situações 

apresentadas. 

 

 

6.5.2 A liberdade e os conteúdos do programa 

 

Ao pensar nas facilidades econômicas, segundo ponto levantado por Sen, 

verifica-se que são as oportunidades que se tem para utilizar o dinheiro com 

finalidade de consumo. O autor destaca que “à medida que o processo de 

desenvolvimento econômico aumenta a renda e a riqueza de um país, estas se 

refletem no correspondente aumento de intitulamentos econômicos da população”. 

(SEN, 2000, p. 55). Disponibilizar acesso a financiamentos gera uma influência 

essencial sobre os intitulamentos que as entidades financeiras são capazes de 

assegurar tanto a grandes estabelecimentos quanto àqueles que necessitarão 

apenas de microcrédito. Um arrocho em tal crédito acabará afetando os 

intitulamentos que dependam desses créditos.  

O episódio “Marketing” clarifica bem essa questão ao mostrar D. Maria da 

Conceição, mãe de Cadu, enlouquecida com as compras no shopping. Ela decide 

comprar todas as coisas que vê pela frente, pois as vendedoras cumprem seu papel 

esclarecendo as inúmeras vantagens em se adquirir tal bem e ainda a convencem 

que quase não há juros e que as parcelas vão ficar muito pequenininhas, portanto 

ela nem sentirá que fez tais gastos. Ao somar todas as compras ao chegar a sua 

casa, Maria da Conceição, verifica que gastou além do que deveria e sente que 

perdeu as rédeas do orçamento, comprometendo seu dinheiro a longo prazo, com 

utensílios de que não precisava. Os dois garotos elaboram um vídeo com a história 

de D. Maria e apresentam na escola com a intenção de demonstrar a importância de 

dizer não ao consumismo desenfreado. 
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Ao analisar as “Garantias de transparência” apresentadas por Sen, verifica-se 

que os indivíduos interagem com base em “alguma suposição sobre o que lhes está 

sendo oferecido e o que podem esperar obter.” (SEN, 2000, p. 56). Dessa forma, 

percebe-se que a sociedade age com “alguma presunção básica de confiança”. 

(SEN, 2000, p. 56). Ou seja, as garantias de transparência estão atreladas às 

necessidades de sinceridade que as pessoas esperam: a liberdade de agir uns com 

os outros de modo claro. Essas garantias são inibidoras de corrupção, 

irresponsabilidade financeira e transações ilícitas. 

Aqui caberia trazer o episódio “Marginalidade”, pois ele se reporta a um 

“Tonhão” que se encontra entre dois caminhos: o que é considerado ”bom”, que é a 

escola e as relações lá estabelecidas e ainda a certeza das “liberdades sociais” 

garantidas e, de outro lado, o caminho das drogas e da marginalidade que poderia 

levá-lo a uma vida isolada, corrupta, ilícita e irresponsável, ou seja, sem a garantia 

de transparência. Os episódios sequenciais, “Universo Adulto” e “Mentira”, também 

são exemplos nesta categoria “Garantia de transparência” estabelecida por Sen. No 

primeiro, observa-se o professor Lívio tendo enormes dificuldades em conciliar a 

vida profissional com a vida particular, pois em ambos os casos assumiu muitos 

compromissos, não conseguindo ter clareza do que é prioritário. Angustiado por 

pensar que não está conseguindo fazer nada direito, ele busca ajuda com os 

colegas e com os alunos, confiando a eles seus problemas. Cadu e Bia resgatam 

um vídeo produzido por Bia que pode ajudar o professor. Isso só aconteceu porque 

Lívio relatou a eles que estava passando por uma crise pessoal. Se ficasse calado, 

não haveria a possibilidade de alguém poder ajuda-lo.  

Em “Segurança Protetora” o autor esclarece que sua relação com a 

vulnerabilidade que algumas pessoas possam se encontrar levando-as a sucumbir a 

uma privação em relação a mudanças materiais que afetem adversamente suas 

vidas. Sen esclarece ainda que nessa esfera estão inclusas as disposições 

institucionais fixas, como benfeitorias aos desempregados e complementos de renda 

regulamentares para os carentes, assim como, medidas que possibilitem a geração 

de renda para os necessitados. 

Nessa categoria caberia novamente a situação de Tonhão ao se descobrir 

futuro papai no episódio “Gravidez na adolescência”. Ele percebe que precisará 

trabalhar para dar conta da nova família que surge e, para isso, precisará se dedicar 

aos estudos e ao trabalho, tarefa nada fácil para um adolescente. Começarão aqui 
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suas preocupações para que a esposa e o filho não passem necessidades e precisa 

trabalhar para suprir a questão da “segurança protetora” exposta por Sen. 

Outra questão fundamental abordada por Sen é a desigualdade entre os 

sexos. Para o autor, “esse viés antifeminino parece ser influenciado pela posição 

social e pelo poder econômico das mulheres em geral.” (SEN, 2000, p. 226). A 

predominância do sexo masculino relaciona-se a inúmeros fatores, inclusive à 

posição de ser o “arrimo de família” que, com seu maior poder econômico, impõe 

respeito até mesmo no seio da família. 

Em “Liberdade individual como um comprometimento social” (SEN, 2000, p. 

320), o autor explica que as pessoas têm o dever e a responsabilidade de 

desenvolver e melhorar o mundo em que vivem. Desse modo, não apenas observar 

a vida do outro, mas contribuir para minimizar os problemas que afligem o outro e, 

consequentemente a sociedade como um todo, é responsabilidade de cada um. No 

programa Escola 2.0, de modo geral, observa-se claramente essa intenção de 

sempre “estar ao lado” no sentido de ajuda mútua. Já no primeiro programa exibido, 

a mãe de Cadu tenta conhecer melhor seu vizinho e, para isso, prepara-lhe um bolo. 

No programa “Acusação”, que mostra um suposto envolvimento amoroso entre Bia e 

Tonhão, é Mano quem se encarrega de resolver tal conflito. Em “Preconceito”, o 

professor Lívio se junta ao trio Bia, Mano e Cadu para resolver o problema de 

Tonhão. Em “Colocando-se no lugar do outro”, o professor Lívio tenta se aproximar 

mais da turma de modo a melhorar seu relacionamento com os alunos. Em 

“Reaproximação”, Cadu reaparece para ajudar quando Mano cai do skate e quebra 

o braço. Assim, sequencialmente em quase todos os episódios, nota-se que há essa 

preocupação com o outro. 

 

 

6.5.3 A liberdade e os conteúdos escolares apresentados pelo programa 

 

Considerando esta última subcategoria – a liberdade - de modo geral, o 

programa traz à tona diversos assuntos que podem compor o currículo escolar. 

Tendo em vista, por exemplo, as facilidades econômicas e a questão do 

consumismo desenfreado, caberia discutir no currículo de que modo os jovens 

podem influenciar a sociedade a preocupar-se mais com as questões ambientais 

que se encontram diretamente relacionadas a tal consumismo pois, comumente, 
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quando se adquire um equipamento, utensílio, objeto novo, descarta-se algo velho. 

E qual o trajeto percorrido pelo que foi descartado? Sob o ponto de vista do 

consumismo, a matemática pode também ser largamente explorada, conforme 

apontado no episódio “Marketing” em que a mãe da Cadu faz muitas compras e 

acaba com muitos carnês e uma preocupação: Como pagar todas as contas 

adquiridas? 

Voltando o olhar para a questão das “garantias de transparência”, tal tema 

pode ser abordado em ética, visto que ela constitui um dos temas transversais 

propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e se propõe a refletir a 

preocupação com a constituição de valores de cada educando, colaborando para 

que se posicionem nas relações sociais tanto no ambiente escolar, quanto na 

comunidade como um todo. O programa de modo geral contempla essa demanda, 

pois procura evidenciar a importância do respeito mútuo, da solidariedade e da 

justiça. 

Com relação à desigualdade entre os sexos, cabe à escola levar à reflexão de 

que, homens e mulheres, cada qual ao seu modo, têm direitos e deveres na 

sociedade. Ainda que no programa, conforme citado no item anterior, por vezes 

pareça caber à mulher um “segundo plano”, no primeiro episódio dessa terceira 

temporada, foi elaborada uma apresentação com a história da socialite Leila Diniz, 

como mulher à frente de seu tempo, símbolo irreverente da resistência à ditadura 

dos anos 1960, e que, por ter um comportamento diferente do que caberia à mulher 

de tal época, foi considerada estopim da lei de censura prévia à imprensa, mais 

conhecida como Decreto Leila Diniz. A apresentação se encerra afirmando que, 

durante a década de 1970, Leila fez e falou o que muitas mulheres desejavam, mas 

não tinham coragem de fazer. Do ponto de vista do currículo, com esse episódio, 

muitos temas que compõem o currículo escolar poderiam ser explicitados: em 

história, o que foi a Ditadura ou qual o papel da mulher naquela sociedade. Em 

língua portuguesa ou educação artística, como eram os textos ou obras da época, 

que recursos os autores, compositores, artistas de modo geral, precisavam usar 

para exporem suas opiniões. 

Com essa categoria, encerra-se esta análise de dados e passam-se a se 

apresentar as considerações finais desta tese. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
 
A escola é um ambiente privilegiado de 
aprendizagem. Nela, o currículo, a 
formação dos professores, a 
administração do tempo, do espaço, o 
material didático, estão planejados para 
ajudar a constituir um ambiente de 
aprendizagem. Ela é muito eficaz para o 
fim a que se propõe. Bilhões de seres 
humanos passaram por suas salas, por 
sua estrutura e pelas práticas de seus 
mestres. Formaram-se cidadãos. 
Melhores uns, piores outros, mas a 
verdade é que sua prática mudou o rumo 
da sociedade. Humanizou os jovens que 
por ela passaram. 
 

(Fernando José de Almeida) 
 

 

 

 

 

Este estudo teve por propósito mergulhar em dois universos distintos, cujos 

contextos se circunscrevem em torno de questões concebidas nas relações que se 

estabelecem entre as pessoas nos diversos segmentos da sociedade: a televisão 

pública e a escola pública, por meio do olhar de um programa de televisão que é o 

Escola 2.0, idealizado e produzido pela TV Cultura. 

Vou ver televisão. Essa é uma das frases mais usadas tanto por crianças 

quanto por adultos ao redor do mundo, trata-se de uma das fontes de 

entretenimento mais populares que existem e, consequentemente, uma das mais 

influentes. 

Ver televisão parece algo muito despretensioso, ou seja, além do tempo, não 

exige nada de ninguém. Muitas pessoas dizem ligar a televisão apenas para “ter 

companhia”, ouvir alguém falando enquanto fazem outras coisas. Outras pessoas 

sentam em frente à televisão com o intuito de se deleitar ao assistir um programa de 

que gostam. Outros ainda ligam a televisão para dormir e afirmam que a telinha 

provoca sono. Independente do motivo alegado pelo telespectador, as pessoas 

envolvidas com a elaboração de um programa sabem bem quais os objetivos que 

Figura 20: Turma de alunos que participam do 

programa, na abertura. 

Fonte: TV Cultura 
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pretendem atingir junto ao seu público, seja ele qual for. Portanto, de caráter 

despretensioso, ou ainda de neutro, os programas não têm nada. 

Neutra também não é a educação que estreita laços com as políticas públicas 

para atingir seu objetivo de permitir às novas gerações o acesso ao mundo do saber 

sistematizado possibilitando que o aluno tenha atitude reflexiva, curiosidade 

científica, hábito de análise e de crítica diante de um conhecimento e, com isso, 

possa melhorar suas chances de sucesso na economia do mundo contemporâneo, 

como uma questão de sustentação de seu crescimento e o de outros, tanto quanto 

uma questão de justiça e inclusão, em que as oportunidades sejam disponibilizadas 

a todas as raças, origens e aptidões iniciais.  

 
 
Este compromisso da educação com a construção de uma sociedade na 
qual a vida individual seja marcada pelos indicadores da cidadania, e a vida 
coletiva pelos indicadores da democracia, tem sua gênese e seu 
fundamento na exigência ético-política da solidariedade que deve existir 
entre os homens. É a própria dignidade humana que exige que se garanta a 
todos eles o compartilhar dos bens naturais, dos bens sociais e dos bens 
culturais. O que se espera é que, no limite, nenhum ser humano seja 
degradado no exercício do trabalho, seja oprimido em suas relações sociais 
ao exercer sua sociabilidade ou seja alienado no usufruto dos bens 
simbólicos, na vivência cultural. (SEVERINO, 2007, p. 23). 
 
 

Nossa qualidade de vida no futuro, depende de nossa criatividade, nossa 

competência em aproveitar e ampliar nossa inteligência coletiva para as 

características essenciais da economia do conhecimento, isto é, a inventividade, a 

resolução de problemas, a colaboração, a flexibilidade, a habilidade de organizar 

redes e de trabalhar com as transformações e o comprometimento com a 

aprendizagem para a vida toda.  

A televisão pública nasceu com o propósito de melhorar a qualidade da 

educação brasileira; por conseguinte, tem um compromisso estabelecido com a 

escola pública. Assim, a TV Cultura criou o Núcleo Cultura Educação que comporta 

educadores, pedagogos, comunicólogos e sociólogos que trabalham em prol de 

idealizar e produzir programas que possam atingir tal objetivo. 

O Escola 2.0 é, pois, fruto deste trabalho colaborativo, pois cada episódio 

apresentado demonstra preocupação em alinhar escola, aluno, família e sociedade, 

enfatizando que a escola é uma instância de socialização que tem a missão de 

preparar os jovens para uma vida em coletividade. È nesse espaço que os alunos 

entram em contato com a tradição, apresentada no Escola 2.0 por meio de seus 
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vários quadros, como por exemplo, em “Trabalho coletivo” quando no quadro Pílulas 

de sabedoria, explica-se o significado do termo “um minuto de silêncio”. Também à 

escola é atribuída a função de socializar valores e saberes. Nesse aspecto, apenas 

para citar um exemplo, o Escola 2.0 apresentou no quadro “Fala aí” do episódio 

“Acusação” o que é cyberbullying, questionando aos adolescentes de que modo isso 

acontece e como poderia ser evitado.Um último aspecto a se evidenciar é que a 

escola sustenta-se na arte de ensinar a todos indistintamente, precisando estar 

atenta às necessidades e instabilidades psicológicas de cada um dos educandos 

que despontam como sujeitos em uma sociedade complexa. Nesse aspecto, o 

programa demonstra em vários episódios a preocupação em tornar a vida de todos o 

mais harmônica possível. Isso é notado tanto entre os três protagonistas como com 

relação ao grupo docente e aos demais alunos que compõem o programa. 

De modo a poder responder ao questionamento levantado por esta tese, qual 

seja: de que maneira a televisão pública consegue efetivamente contribuir para a 

melhoria da educação pública, considerando a produção da terceira temporada do 

Programa Escola 2.0, um produto bem delimitado e restrito a vinte e seis episódios 

de trinta minutos e que apresenta o cenário da escola, os alunos e os profissionais 

que nela atuam, foi necessário traçar um percurso que envolveu uma 

contextualização histórica, procurando estabelecer qual o compromisso da televisão 

pública com a educação pública. Nesta caminhada, foi possível perceber os diversos 

matizes pelos quais educação e televisão passaram tendo em vista o cenário político 

de cada época e as transformações que ambas foram sofrendo. 

 
 
Partindo do pressuposto de que a educação só pode ser compreendida em 
determinado contexto histórico, torna-se evidente a atenção aos novos 
rumos a serem perseguidos daqui em diante, considerada a especificidade 
das mudanças ocorridas na segunda metade do século XX. Não se trata de 
uma simples encruzilhada, que pede desvios de percurso ou pequenas 
reformas, como acontece em crises menores. O momento exige inovação, 
com ousadia de imaginação para criar o novo. (ARANHA, 2006, p. 357). 
 
 

Essa constante busca por “criar o novo” possibilitando novos caminhos para a 

educação torna-se a inspiração de educadores preocupados em intervir de modo 

saudável na vida dos adolescentes, lembrando que a educação exige 

intencionalidade e comprometimento com a democracia. 

Depois de se apropriar do contexto histórico em que o problema se encontra, 

a pesquisadora se deparou com um dilema: como perceber se por meio de um 



 
 

139 

programa de televisão específico é possível contribuir com a melhoria da educação 

pública? 

Para resolver essa questão, buscaram-se, na literatura, categorias que 

pudessem ser essenciais à educação contemporânea, definindo-se duas como 

principais: a construção de conhecimento e a aprendizagem de valores. Dentro 

dessas categorias, foram eleitas cinco subcategorias que imprimem efetivamente a 

preocupação com a qualidade da educação, sendo essas: o currículo, as tecnologias 

e a integração de saberes; o diálogo e a liberdade. 

Com essas categorias fundamentadas em autores estudados durante o 

percurso do doutorado, o próximo passo foi compreender o que é o programa Escola 

2.0, onde foi idealizado, quem o concebeu, que objetivos pretende atingir, como e 

quais são seus cenários, quem são os seus personagens, que outros programas 

podem ter sido fonte de inspiração para a produção dele. Esse foi um primeiro 

momento de mergulho nas três temporadas do programa até se definirem os vinte e 

seis episódios da última temporada como objeto do estudo, tendo em vista que a 

cada temporada havia também uma depuração por parte do núcleo responsável por 

sua produção para se chegar mais próximo do objetivo do programa e de seu 

público-alvo. 

Assistiu-se a cada um dos vinte e seis episódios primeiramente de um modo 

mais superficial, apenas como uma telespectadora em busca de entretenimento. 

Num segundo momento, houve um aprofundamento buscando-se vislumbrar se e de 

que modo as categorias pensadas eram apresentadas no programa, e ainda, sob 

quais aspectos poderiam ser analisadas.  

Estabelecendo uma conexão com as leituras realizadas a respeito da 

apreciação de programas de televisão e suas contribuições à educação, é que se 

instituiu um consenso em analisar o programa sob as três diretrizes explicitados na 

metodologia.  

Após isso e com o olhar mais apurado e minuncioso, assistiram-se os 

programas novamente, entrecruzando subcategorias e diretrizes. 

O primeiro viés, “as linguagens do programa”, foi escolhido porque, antes de 

conhecer o conteúdo de um programa, o telespectador é fisgado pelas imagens que 

apresenta, pelos sons, pelas formas e cores oferecidas. Segundo Magaldi (2001, p. 

114), 
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A leitura audiovisual mais qualificada expande a capacidade de 
compreender, distinguindo e ao mesmo tempo integrando substâncias e 
formas. Apura a percepção visual e auditiva, permitindo identificar e apreciar 
a composição imagem/som/texto, que é a própria essência dessa linguagem 
e fonte de sua atração. 
 
 

Essa linguagem que se fundamenta na mixagem de imagens, sons, cores, 

formas e palavras são captadas pelos sentidos, e só então são refinadas, 

compreendidas, interpretadas, transformando-se possivelmente em emoções. 

Visto por esse aspecto, o programa cumpre efetivamente com seu objetivo, 

pois se observa uma linguagem que se vale de um ritmo acelerado bem ao gosto 

dos adolescentes que estão sempre inquietos e antenados com as tecnologias, 

conectados a várias atividades ao mesmo tempo como uma mensagem no celular, 

uma publicação no facebook, uma “twittada”, uma partida de um novo game  e um 

videoclipe no youtube. Além disso, mistura animações a cenas do dia a dia, 

acrescentando um “tempero” diferente dos propostos pelas novelas assistidas por 

um público mais maduro, numa abordagem mais leve e bem-humorada.  

O currículo se faz presente ao elencar elementos da cotidianidade dos 

adolescentes vinculados ao espaço da escola, completando-se tal viés, pois, 

analogamente, é neste local que o público alvo se defronta com suas angústias, 

suas alegrias, suas emoções, assim, sentem-se em casa assistindo na telinha aquilo 

que vivem na “vida real”.  

Percebe-se a preocupação com a integração de saberes quando o programa 

busca combinar em seus quadros: sentidos, significados, histórias, contextos, 

entrevistas, que contribuem para que os jovens telespectadores possam formar suas 

próprias considerações sobre os temas apresentados. Um mesmo saber é 

apresentado por diferentes ângulos e em variadas linguagens. 

Os diálogos são curtos e diretos, promovendo maior facilidade de 

compreensão, considerando-se que este público é mais imediatista. Permite-se 

ainda um diálogo mais próximo com os telespectadores ao se considerar a 

possibilidade de que estes façam suas contribuições, teçam elogios, estabeleçam 

críticas, por meio dos blogs dos personagens. 

Ao relacionar esse viés à questão da liberdade percebe-se que houve uma 

preocupação não só em situar a importância da liberdade de expressão entre os 

protagonistas do programa, como também em possibilitar que  seu público pudesse 

ter tal liberdade, utilizando como meio para isso, os blogs “Barulho da Bia” e 



 
 

141 

“Almanaque Educação”. Isso pode ser avaliado tendo em vista o número de visitas e 

de participações em ambos, verificando que os jovens os acessam para apresentar 

dúvidas, sugestões e reflexões acerca de cada episódio e da trama como um todo. 

O segundo viés eleito, foi o de conteúdos do programa de um modo geral, 

pois, após gostar do que se vê e do que se ouve, o público se prende pelo conteúdo 

apresentado. Nessa análise, não se buscaram conteúdos que pertencessem ao 

currículo, mas que, de algum modo, enriquecessem a formação dos adolescentes. 

Fischer (2001, p. 101) ressalta que  

 
quando o estudo da televisão se torna uma prática frequente no espaço 
escolar – em qualquer nível -, é possível que professores e alunos se deem 
conta de como assumem relevância certos temas na sociedade, na medida 
em que se tornam públicos, debatidos nesse espaço amplo da televisão. 
 
 

 Há que se salientar que por meio desse viés e considerando a primeira 

subcategoria analisada, o currículo, o programa cumpre com seu objetivo, pois 

procura oferecer conteúdos que buscam envolver os contextos nos quais os alunos 

estão inseridos. Segundo Apple, esse é um conceito fundamental na composição de 

um currículo. O autor ressalta, ainda, que os conteúdos não podem ser valorizados 

como um fim em si mesmo, assim como a intenção de construir o conhecimento 

sistematizado na escola deve estar densamente relacionada com a possibilidade de 

permitir aos educandos uma maior apreensão da realidade na qual estão inseridos.  

A questão das tecnologias foi fartamente trabalhada no programa. 

Especificamente nesse viés dos conteúdos, a produção demonstrou inúmeras 

possibilidades que ela oferece em todos os aspectos da vida cotidiana, seja para 

localizar pessoas desaparecidas, para estabelecer contatos, aprender coisas novas, 

expor ideias, encontrar soluções para o dia a dia, demonstrar sentimentos. A todo  

momento, percebe-se que a juventude está mesmo conectada e sabe utilizar os 

benefícios apresentados por tais tecnologias: todo o aparato tecnológico que a 

juventude facilmente manuseia, encontra-se nas mãos dos protagonistas, sejam 

câmeras de vídeo, celulares, computadores, ipods. O trio se utiliza de todos esses 

instrumentos com o intuito de viabilizar a produção de seus blogs “Almanaque” e 

“Barulho da Bia” e, através desses, se expressam, enunciam conceitos, questionam, 

criticam, enfim, discutiem questões que levam à reflexão a respeito da liberdade e 

da privacidade que a tecnologia promove, tal qual exposto pelos teóricos neste 

estudo. 
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A integração de saberes pode ser observada em vários episódios 

apresentados, atendo-se principalmente ao trio de protagonistas que buscam aliar 

seus conhecimentos para ajudar a solucionar os problemas de outros personagens e 

até deles mesmo. Isso pode ser visto claramente no episódio “Marginalidade”, que 

apresenta Cadu, Mano e Bia unidos para ajudar o amigo Tonhão, ao verificar que 

esse enfrenta problemas, ausentando-se até dos treinos de basquete, o que gosta 

de fazer. O trio propõe um modo de ajudá-lo a resolver seus conflitos. Em outro 

programa, os protagonistas colaboram com o professor Lívio que está com 

dificuldades em harmonizar sua vida pessoal com a professional. 

Percebe-se constantemente a busca pelo respeito às opiniões e conceitos de 

cada um, por meio dos diálogos travados. Tal qual no “mundo real”, o trio – Cadu, 

Mano e Bia – muitas vezes se depara com opiniões díspares sobre diversos 

assuntos e, ao final de cada edição, as situações tendem a se resolver. Com isso, 

denota-se a importância de haver divergência de opiniões, pois é nesse confronto 

que surgem novas ideias, novos conceitos, novas reflexões e é aí que o 

conhecimento se constrói. 

Muitos conteúdos apresentados nos episódios relacionam-se diretamente à 

liberdade nas categorias apresentadas por Sen. Evidenciou-se principalmente a 

questão das facilidades econômicas, as garantias de transparência, a segurança 

protetora e, de forma especial, a liberdade individual como um comprometimento 

social. (SEN, 2000, p. 320), em que o autor explicita que as pessoas têm a 

obrigação e a responsabilidade de desenvolver e aprimorar o mundo em que vivem. 

Com isso torna-se imprescindível contribuir para minimizar os problemas que afligem 

o outro e, desse modo, colaboração é essencial. No programa Escola 2.0, observa-

se nitidamente a busca por contribuir no sentido de melhorar a vida do outro e, 

consequentemente, da sociedade. 

O terceiro e último viés analisado relaciona-se aos conteúdos que compõem o 

currículo escolar considerando não uma finalidade de instrução, porém a busca por 

temas que possam integrar esse currículo, melhorando a bagagem cultural e de 

conhecimento do telespectador. De acordo com Gimeno Sacristán (1998, p. 154), 
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Muitos conteúdos, não estritamente acadêmicos, não correspondem a 
nenhuma especialização curricular ou disciplina, enquanto que outros estão 
relacionados com todas. Em muitos casos se referem a processos 
educativos ligados ao ensino de conhecimentos a serem assimilados (a 
cultura como produto). Em outros, exigem o estímulo de atitudes, hábitos de 
comportamento e habilidades que só são obtidas depois de experiências 
continuadas, que dependem estreitamente do tipo de processos de 
aprendizagem que se desenvolvem e das condições em que estas 
acontecem (referência à cultura como processo). Os conteúdos do currículo 
caracterizam-se como um processo social e pedagógico, no qual a cultura 
acadêmica de tipo intelectual é apenas uma parte, ganhando uma especial 
relevância o meio escolar global. A experiência de aprendizagem em si 
torna-se conteúdo curricular, daí a importância de sensibilizar o 
professorado sobre as condições dessa experiência, sobre a 
transcendência de planejar as condições ambientais, selecionar e facilitar 
atividades que permitam processos ricos de aprendizagem.   
 
 

Sob essa ótica de que o conhecimento se constrói tanto por meio da cultura 

enquanto produto quanto da cultura como processo, que avalia que os conteúdos 

que compõem o currículo distinguem-se como processo social e pedagógico e, 

principalmente, que considera a experiência de aprendizagem como conteúdo 

curricular, pode-se afirmar que, por esse terceiro viés, ao se analisarem as cinco 

subcategorias elencadas, o programa “Escola 2.0” atinge seu objetivo.  

Tendo em vista inicialmente o currículo, observou-se que os grandes quadros 

presentes em todos os episódios, dão conta de diversos conteúdos curriculares, 

apresentados das mais variadas formas, seja por meio de entrevistas, reportagens, 

passagens histórias, cenas do dia a dia, processos de criação. Dessa forma, 

ressalta-se que intencionalmente o programa apresenta circunstâncias e conteúdos 

relacionados ao ensino médio no currículo escolar. No primeiro programa, ao se 

falar a respeito da importância da política da boa vizinhança, apresenta-se através 

do “Túnel do tempo” a influência não apenas política do presidente Roosevelt dos 

Estados Unidos no resto do mundo, relacionando a isso, a criação do personagem 

Zé Carioca por Walt Disney, em uma clara homenagem ao Brasil.  Em “Criar ou 

Copiar” conta-se, através das Pílulas do Saber, a história da ovelha Dolly, famosa 

nos anos 90 do século XX, por ter sido o primeiro mamífero a ser clonado. A Grande 

Reportagem do programa “Aproximação e Distanciamento” apresenta as 

Comunidades indígenas do Mexico e sua “Festa para os mortos” característica 

marcante de sua cultura.  

A tecnologia é intrinseca ao programa analisado. Em todos os episódios, ela 

se faz presente. Sugere-se, a todo tempo, maneiras de utilizá-la em vários sentidos, 

propondo que se pode construir conhecimento tirando proveito das mais variadas 
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probabilidades que oferece. A pesquisa, a auto-aprendizagem, as conexões que se 

estabelecem, sem dúvida, as tecnologias auxiliam na criação de ambientes ricos em 

possibilidades de aprendizagem, em que os interessados e motivados podem 

adquirir quase qualquer conhecimento sem precisar entrar em um processo formal 

de ensino. No episódio “Trabalho Coletivo” a Grande Reportagem é sobre manobras 

radicais de skate, demonstrando um passo-a-passo de como elas podem ser 

realizadas. No especial “Jornada da Matemática” apresentam-se alguns conceitos 

fundamentais de física e suas infuências nos games, a história do atari e um tutorial 

simples, porém completo, de como elaborar um game. 

A integração de saberes foi enfaticamente abordada, sugerindo inclusive 

formas de trabalhar um mesmo tema em diversas disciplinas que compõem o 

currículo escolar. 

Sob o olhar dos conteúdos escolares, percebe-se que o diálogo está presente 

em todos os episódios, apresentando alunos conectados ao mundo e ao seu tempo, 

partilhando opiniões, debatendo conceitos, ressaltando tendências, ponderando 

ideias, enfim, construindo conhecimentos. A título de exemplo, é por meio dos 

diálogos estabelecidos entre os participantes do programa que se relaciona o dia a 

dia dos alunos da escola com a história, com a física, com a língua e tantos outros 

temas, sendo utilizados, para isso, os vários quadros que compõem o programa: 

pílulas do saber, grande reportagem, túnel do tempo e outros. Eles permitem que 

Cadu, Mano, Bia e os demais alunos, tanto quanto os telespectadores do programa, 

compreendam um assunto curricular qualquer – como a Segunda Guerra Mundial ou 

a chegada do homem à Lua. Especificamente no episódio “Aproximação e 

Distanciamento” ocorre uma reunião de pais sem sucesso, pois eles não 

comparecem ao chamado da diretora. Ela fica muito preocupada e esclarece que a 

educação só se constrói por meio do diálogo, propondo a todo o corpo docente que 

pensem estratégias que viabilizem uma próxima reunião com pais presentes. 

Com relação à liberdade, pode-se afirmar que, em diversos episódios, tal 

tema é apresentado, abalizando o quanto o seu debate é importante no currículo 

escolar. Um dos principais pontos constantemente levantados é a questão da ética 

(um dos temas transversais propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais), 

demonstrando-se a importância da solidariedade, do respeito as opiniões, da justiça, 

de modo geral. 
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No programa Escola 2.0, observa-se visivelmente essa intenção de sempre 

colaborar com o outro. No primeiro episódio, a mãe de Cadu tenta aproximar-se de 

seu novo vizinho, oferecendo-lhe ajuda. No capítulo “Acusação”, que apresenta um 

suposto romance entre Bia e Tonhão, é Mano quem se dispõe a resolver tal conflito. 

Em “Preconceito”, o professor Lívio se junta ao trio de protagonistas para resolver o 

problema de Tonhão. Em “Colocando-se no lugar do outro”, o professor Lívio tenta 

se aproximar mais da turma de modo a melhorar seu relacionamento com os alunos.  

Fechando a análise dos dados, considera-se que um programa dessa 

natureza, do modo como foi idealizado, concebido e produzido é capaz de trazer 

uma contribuição efetiva à educação. O desenho e a lógica propostos pelo Núcleo 

Cultura Educação da TV Cultura para o Programa Escola 2.0, contemplam aspectos 

primordiais levantados neste estudo, revelando um compromisso com as políticas 

públicas para que se consolide uma educação de qualidade, podendo se tornar um 

indicador para produção de programas educativos.  
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ANEXO A 

FICHA TÉCNICA DOS PROGRAMAS 

 “ALMANAQUE EDUCAÇÃO” E “ESCOLA 2.0” 

 

CRIAÇÃO 

 
Fabio Azevedo – Criação - 1ª Temporada 

 
Figura 21: Fábio Azevedo 
Fonte: Twitter 

 
Fábio Azevedo é ator, diretor, apresentador, produtor e dublador brasileiro, tendo 
sido responsável pela criação e direção da primeira temporada do programa 
Almanaque Educação. Nascido em São Paulo em 1979 é conhecido nacionalmente 
por sua participação como ator em programas como Sandy e Junior, Malhação, A 
Turma do Didi e Floribela. 
 

Caetano Caruso – Criação e Direção Geral 2ª Temporada e Escola 2.0  

 
Figura 22: Caetano Caruso 
Fonte: Blog de Caetano Caruso 
 

Filho dos atores Marcos Caruso e Jussara Freire, Caetano criou e dirigiu a segunda 
temporada de Almaque Educação e a Primeira temporada de Escola 2.0. Formado 
em cinema pela FAAP e Pós graduado em cinema documental na Escola Superior 
de Cinema e Audiovisual (ESCAC), Barcelona., recebeu em 2001 prêmio de melhor 
montagem no 34 Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, com o filme “Bípedes” e 
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em 2004, melhor filme na II Mostra Internacional del Documental Independente 
Cádiz Doc Espanha com o documentário “Desconcierto”28 
Dirigiu os programas “Básico”, para o canal Multishow, em 2008, “Saideira 2007”, 
também para  o Multishow em 2007,  200 episódios de 3 minutos do programa “Teca 
na TV” para o Canal Futura, em 2007, Em 2005 foi assistente de direção dos 
episódios de “Carandirú – Outras histórias”, para a Rede Globo. Promoveu diversas 
mudanças no “Almanaque”, como veremos na descrição das fases do programa. 
 

 

EQUIPE DE CRIAÇÃO 

 

Edu Salemi 
Enéas Pereira 
Laine Milan 
Marcelo Sirangelo 
 

 

ELENCO DA TERCEIRA TEMPORADA 

 

Glauko Dias – Ator – interpreta Cadu 

 
Figura 23: Glauko Dias 
Fonte: TV Cultura 

 
Apaixonado por skate, o jovem ator Glauko Dias gasta a maior parte do seu tempo 
entre o esporte, a escola e as gravações do Almanaque Educação. Em seu primeiro 
trabalho de ficção para a telinha, interpreta o esperto Cadu: „ele é um cara que tem 
várias idéias e eu sou assim também. Adoro ter idéias e colocar tudo em prática 
 
 
 
 
 

_______________  
 
28

 Dados do site do diretor, disponível em http://caetanocaruso.com/caetanocaruso.com/curriculo.html 
Acesso em 07/08/2011 

http://caetanocaruso.com/caetanocaruso.com/curriculo.html
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Fabio Baldacci – Ator – interpreta Mano 

 
Figura 24: Fabio Baldacci 
Fonte: TV Cultura 
 

Games e natação são as coisas que Fábio Baldacci mais gosta. Fera no inglês, pra 
ele é muito fácil se dar bem na escola: „é só estudar um pouco de tudo todos os 
dias‟. Em sua estreia na televisão, o jovem ator interpreta o descolado Mano: \'ele 
encara tudo com muita responsabilidade. Eu sou fã dele 
 

Isabela Guasco – Atriz – interpreta Bia 

 
Figura 25: Isabela Guasco 
Fonte: TV Cultura 
 

Com um estilo totalmente diferente do da Bia, Isabela Guasco é apaixonada pelo 
que faz. Já trabalhou com curtas, dublagens, comerciais e no longa Durval Discos. 
Dividida entre a escola e as gravações, ela tenta arranjar tempo para a internet e a 
música, suas maiores paixões. Essas, sim, semelhantes às de sua personagem 
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Fabiano Geuli – Ator – interpreta professor Lívio 

 
Figura 26: Fabiano Geuli 
Fonte: TV Cultura 

 
Ator cômico e popular, Fabiano é formado pela Fundação das Artes de São Caetano 
do Sul. Trabalhou com a Cia. Pic Nic durante 10 anos e participou do Teatro Rá Tim 
Bum com as peças “O menino que virou história” e “Beterrabas, Segredos e 
Patacoadas”. Hoje, integra a Confraria do Beco. 
 

Ju Colombo – Atriz – Interpreta a mãe de Cadu 

 
 
Figura 27: Ju Colombo 
Fonte: Teatro de Revista do Bixiga 

 
Cantora e atriz, Ju começou sua carreira no palco da escola. Já participou de muitas 
peças e programas de televisão, entre eles, o espetáculo “Dom Quixote Mula 
Manca”, o seriado “Retrato Falado”, a novela “Belíssima”, além do filme 
“Domésticas”. Há 15 anos trabalha com arte educação no Projeto Makiguti em Ação, 
inciativa que ministra oficinas em escolas públicas 
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Marcia de Oliveira – Atriz – Interpreta Tina 

 
Figura 28: Marcia de Oliveira 
Fonte: Dois Córregos 

 
A atriz paulistana, formada na Universidade São Judas Tadeu, atuou nos filmes 
“Xuxa Requebra”, “Garotas do ABC” e “Bens Confiscados”. Márcia integrou o Núcleo 
Experimental do SESI nas peças “O que eu entendi do que o Tom Zé disse” e 
“Quem Nunca”. Ainda no teatro, encenou “Castelo Rá Tim Bum” e “Auto da Infância”, 
com a Cia Fraternal de Arte e Malasartes 
 

Melissa Nascimento – Atriz – Interpreta a Diretora 

 
Figura 29: Melissa Nascimento. 
Fonte: TV Cultura 

 
O teatro faz parte da vida de Melissa desde a infância. Ela começou no grupo de seu 
pai, em Ilha Solteira, interior de São Paulo. Formada em Artes Cênicas pela 
Universidade Anhembi/Morumbi de São Paulo, ministra aulas em escolas e centros 
culturais. Atuou no Teatro Rá Tim Bum com as peças “O menino que virou história” e 
“Beterrabas, Segredos e Patacoadas. 
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Paulo Henrique Jordão – Ator - Interpreta prof. de Educação Física 

 
Figura 30: Paulo Henrique Jordão 
Fonte: TV Cultura 

 
Ator, roteirista e produtor teatral, Paulo é outro integrante da trupe. Começou a atuar 
ainda na escola e, em seguida, cursou Artes Cênicas no Conservatório de Tatuí. 
Também estudou Rádio e TV na Universidade Bandeirantes, escreveu e adaptou 
diversos textos para teatro e TV. Participou de várias peças e hoje integra a 
Confraria do Beco 
 

ELENCO DE APOIO 

Thiago Pedroso 

Vinícius Montovanelli Seraco 

ESTAGIÁRIA DE PRODUÇÃO 

Maria Montesanti 

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO 

Vinícius Costa 

ASSIST. DE PRODUÇÃO EDIÇÃO  

Herbert Gondo 

PRODUÇÃO 

Bruna Lapate 

Ícaro Ripari 

Rogério Corrêa 

Sabrina Franzoi 

Samantha Dearo 
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COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO 

Célia Lima 

PAUTA 

Carla Antoniazzi 

PREPARADOR DE ELENCO 

Vinícius Mantovanelli Seraco 

CONTINUÍSTA 

Martha Souto 

ROTEIRO 

Edu Salemi 

Enéas Pereira 

CONSULTORIA DE CONTEÚDO 

Elton Mattos 

DIREÇÃO 

Rodrigo Diaz Diaz 

Rodrigo T. Marques 

DIREÇÃO GERAL 

Caetano Caruso 

FONOAUDIÓLOGA / PSICOPEDAGOGA 

Márcia Simões 

AUXILIAR DE ELÉTRICA 

Luizinho 

ELETRICISTA 

Demetrius Guedes 

OPERADOR DE ÁUDIO 

Ubiratan Guidio 

Pixuto 
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AUXILIAR DE ÁUDIO 

Anderson Andrade 

SONOPLASTA 

Adriana Masiero 

José Antonio Lippo 

TRILHA SONORA 

Maloca Estúdio 

MAQUINISTA 

Roberto Lemos 

ASSIST. CÂMERA 

Fernando Cunha Campos 

Pedro Pipano 

OPERADOR DE CÂMERA 

André Sigwalt 

Enrico Francini 

DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA  

André Sigwalt 

SUPERVISÃO DE OPERAÇÕES 

Luis Carlos Facca 

Wladimir de Angelis Jayme 

CABELO 

Elbi Juliana dos Reis 

MAQUIAGEM 

Gabriela Domiciano 

CAMAREIRAS 

Fátima Silva 

Valéria Oliveira Sales 



 
 

162 

COSTUREIRA 

Nilza Félix 

ASSIST. FIGURINO 

Andrêssa Faiad 

FIGURINO 

Lívia Bellotto 

COORDENAÇÃO FIGURINOS 

Isabela Teles 

EFEITOS ESPECIAIS 

Edna Nogueira  

Evelin Cristina 

Flávio H Fabiano 

Julio César Souza 

Luis Embrizi 

Lourenço Raposo  

Thiago Martins 

ARTE 

Daniel Suato 

José Paulino do Nascimento 

Mário Cardoso 

Paula Buschinelli 

CONTRA-REGRA 

Rodrigo Gonçalves 

PRODUÇÃO DE OBJETOS 

Val Fernandes 

ASSIST. CENOGRAFIA 

Mariana Cucolicchio 

Naíza Vieira 
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CENOGRAFIA 

Luciana Nascimento 

EDIÇÃO NÃO LINEAR 

Guilherme Outsuka 

Rafael Larangeira 

COLORISTA 

Douglas Ninja Guedes 

CONTEÚDO VIRTUAL 

Helena Prates 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

Aline Góis 

Andressa Hell 

Flávio Suete 

SUPERVISÃO COMPUTAÇÃO GRÁFICA 

Fernanda Chamlian 

COORDENAÇÃO EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO 

Odailton Mendes 

COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO 

Maria Fernanda Ortiz 

DIREÇÃO DE ARTE 

Inês Schertel 

GERÊNCIA DE APOIO À PRODUÇÃO 

Juliana Santonieri 

GERÊNCIA DE PRODUÇÃO 

Leila Maria de O. Russo 

DIRETORIA DE PRODUÇÃO 

Marcelo Amiky 
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DIRETORIA DE PROJETOS EDUCACIONAIS 

ASSESSORA DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS 

Fabiana Carvalho 

COORDENAÇÃO GERAL DE AUDIOVISUAL DE EDUCAÇÃO 

Maria Inês Landgraf 

 
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO 

 

Figura 31: Fernando José de Almeida 

Fonte: Revista Nova Escola 

 

A pasta de Diretoria de Educação da Fundação Padre Anchieta é ocupada pelo Dr. 
Fernando José de Almeida que possui graduação em Filosofia e Pedagogia pela 
Faculdade Nossa Senhora Medianeira (1970), mestrado em Educação: Filosofia, 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1977) e doutorado em 
Educação: Filosofia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1984). Pós-
doutorado bolsa CNRS/CAPES, em Lyon, França (1987). foi secretário de Educação 
da cidade de Sao Paulo (2001-2002) Vice-Reitor Acadêmico da PUC-SP (1994-
1996) onde é professor titular do curso de pós-graduação em Educação: Currículo. 
Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Informática, atuando 
principalmente nos seguintes temas: educação, informática, gestão pública, 
currículo, formação de professor e ensino-aprendizagem. Vice-Presidente da 
Fundação Padre Anchieta - rádios e TV educativas de São Paulo (2007-2010), 
atualmente Diretor de Educação da mesma instituição. 
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GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO 

 

Figura 32: Monica Gardelli Franco 
Fonte: Facebook 

 
Dra. Monica Gardelli Franco possui graduação em Pedagogia pela Universidade de 
São Paulo (1986), mestrado em Educação: Currículo pela Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (2003) e doutorado em Educação (Currículo) pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (2009). Atualmente é Diretora da DCE – 
Diretoria de Formulação de Conteúdos Educacionais da Secretaria de Educação 
Básica do MEC, gerente executiva da Diretoria de Projetos Educacionais da 
Fundação Padre Anchieta, professora no Curso de especialização em Tecnologias 
Aplicadas à Educação da PUCSP e professora do MBA em Gestão Escolar. Foi 
professora alfabetizadora por 20 anos.  

 

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO 

 

Figura 33: Julio Moreno 

Fonte: More Consultoria
 

O gerente administrativo de Educação da Fundação Padre Anchieta é Julio Moreno, 

jornalista formado pela Escola de Comunicações e Artes da USP. Foi repórter da 

Folha de São Paulo e do Jornal da Tarde, diretor adjunto da Agência Estado e 

diretor de planejamento estratégico do Grupo Estado. Coordenou o curso de 

Comunicações da Universidade São Marcos. Atualmente trabalha na FPA, onde 

coordenou o Jornalismo e hoje ocupa a Secretaria-Executiva da Presidência. 

Especialista na discussão de temas urbanos, escreveu o livro "O futuro das cidades", 

lançado em segunda edição em 2010 pela Editora SENAC-SP.  
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ANEXO B 

SÍNTESE DOS VINTE E SEIS EPISÓDIOS DO PROGRAMA ESCOLA 2.0 

 

   Importante ressaltar que as vivências promovidas pela TV compõem parte da 

vida real dos jovens e que, assim sendo, instituem condicionantes ao seu 

desenvolvimento tanto cognitivo quanto emocional para a vida em sociedade, 

precisamente, essa é a tarefa que a escola se propõe a estabelecer e sistematizar. 

Os programas da Terceira Temporada são, especificamente, os capítulos 

analisados nesta tese e, portanto, merecem destaque, sendo apresentados 

resumidamente um a um, conforme segue.  

 

 Programa 51: Adaptação 

 

Cadu e Mano resolvem controlar de perto as atividade de Bia, a nova e 

excêntrica aluna da escola, que em seu primeiro dia de aula já se mete em uma 

confusão na cantina. A situação torna-se mais estranha quando os dois a flagram 

assistindo aos vídeos do Almanaque. Para piorar, Bia não pega nada leve na crítica 

ao conteúdo de uma Grande Reportagem. Intrigados e inconformados com a atitude 

de Bia, Cadu e Mano decidem investigar sobre a garota e descobrem que ela é uma 

super blogueira, que faz vídeos irados! Na história paralela, Maria da Conceição 

enfrenta problemas com o novo vizinho. 

 

 Programa 52: Ameaça 

 

Por causa do sucesso do Barulho da Bia entre os alunos da escola, Cadu e 

Mano acham que o Almanaque Educação está ameaçado pela nova aluna. 

Pressionados, decidem inovar na linguagem da Grande Reportagem, numa matéria 

muito animada na Rua 25 de Março. Essa disputa se tornará mais acirrada depois 

que eles postam um comentário no blog da rival criticando um vídeo feito por ela. Na 

história paralela, Tina enfrentará problemas de abastecimento na cantina e terá de 

resolvê-los antes que alguém pense em substitui-la. 
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 Programa 53: Criar ou copiar 

 

O conflito está declarado! Bia acusa Cadu e Mano de copiarem a linguagem 

do seu blog. Com os brios feridos, eles buscam novas inspirações para os vídeos do 

almanaque. No fim do episódio, envolvidos em um projeto interdisciplinar, os três 

são colocados frente a frente numa batalha histórica do tempo das cruzadas, 

realizada na quadra. Na história paralela, os professores Lívio e Saldanha decidem 

realizar uma atividade interdisciplinar, utilizando RPG para juntar as disciplinas de 

História e Educação Física. 

 

 Programa 54: Marketing 

 

O Almanaque Educação está perdendo visitantes para o Barulho da Bia. 

Diante da situação, Cadu e Mano decidem investir no marketing de guerrilha: eles 

divulgam um grande evento no qual apresentarão para todos o novo formato da 

Grande Reportagem. Ao final da apresentação, Bia surpreende os dois ao convidá-

los para criarem um vídeo juntos. Na história paralela, a mãe de Cadu sucumbe à 

febre do consumismo e perde as rédeas do orçamento. 

 

 Programa 55: Trabalho Coletivo 

 

Cadu, Mano e Bia tentam fazer um vídeo juntos, mas não conseguem chegar 

a um acordo sobre o tema. Os meninos preferem falar sobre esportes radicais, mas 

Bia quer produzir um vídeo sobre o comportamento dos jovens numa balada. Entre 

trancos e barrancos, conseguem finalizar a tarefa, mas fica claro que, para formarem 

uma equipe, terão de superar as diferenças. Na história paralela, os professores da 

escola também enfrentam alguns problemas de relacionamento. 

 

 Programa 56: Acusação 

 

Cadu é o principal suspeito de espalhar entre todos um vídeo intitulado “o 

funk do pegador”, insinuando que Bia e Tonhão teriam ficado juntos. Esse fato 

definirá de vez a relação de inimizade entre eles. No fim do episódio, Mano se 

encarregará de resolver o conflito, ao descobrir que o vídeo foi feito pelo próprio 
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Tonhão, que queria apenas se promover. Na história paralela, Maria da Conceição 

desconfia de que o namorado Gilberto a está “passando para trás”, mas descobre 

que sua desconfiança nasceu de um grande mal entendido. 

 

 Programa 57: Sabotagem 

 

O blog da Bia faz cada vez mais sucesso entre os alunos e Cadu não sabe 

mais o que fazer. Ou melhor, sabe sim: ele envia um falso vírus para o computador 

da concorrente, esperando com isso manter o blog dela desatualizado por alguns 

dias. Mas o feitiço vira-se contra o feiticeiro. Bia pede para usar o computador de 

Cadu enquanto o dela está no conserto e, assim, irá descobrir a sabotagem armada 

contra ela. Na história paralela, a diretora investigará o estranho fato de todos os 

alunos terem tirado dez na prova de matemática. 

 

 Programa 58: Preconceito 

 

Cadu e Mano descobrem que o gabarito da prova de matemática vazou e 

contam para a diretora. Os dois, porém, não falam nada para a turma, pois não 

querem ficar com a fama de traíras. O problema é que Bia sabe que foram eles e 

isso se torna uma ameaça aos meninos. Para revidarem, Cadu e Mano descobrem 

no blog da Bia uma foto “romântica” dela e um amigo. Sem perder tempo, propõem 

um acordo: Bia esquece a história da prova de matemática e eles não espalham a 

foto. E agora? Será que Bia cairá nesse jogo? Na história paralela, o professor Lívio 

começa a enfrentar problemas de disciplina de um de seus alunos, o Tonhão. 

 

 Programa 59: Marginalidade 

 

Tonhão, o garoto problema, começa a dar problema novamente: ele passa a 

andar com garotos mais velhos e a faltar às aulas para ficar de papo furado com 

eles. Ele começa a se ausentar, inclusive, do treino de basquete, uma de suas 

paixões! Diante dessa situação, Cadu, Mano e Bia decidem juntar as forças 

novamente e ajudar o amigo. Na história paralela, Maria da Conceição tem seu 

fusca roubado. Por conta disso, ela vai se meter numa pequena confusão. 
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 Programa 60: Colocando-se no lugar do outro 

 

Cadu começa a andar mais com Bia: ele está animado com a nova amizade. 

Mas ele não admite isso para Mano e confirma a história de que está apenas 

espionando a adversária do Almanaque Educação. Seguindo essa estratégia, os 

dois tentam dar um furo de reportagem; descobrem o tema do próximo vídeo de Bia 

e produzem uma Grande Reportagem sobre o mesmo assunto antes dela! Será que 

vai dar certo? Na história paralela, o professor Lívio tenta se aproximar da turma e 

ser um professor mais amigo dos alunos.  

 

 Programa 61: Aproximação e Distanciamento 

 

A mãe de Cadu tem de viajar às pressas para o interior e, por conta disso, ele 

terá de ficar sozinho por uns dias. Além de descobrir a falta que ela faz, Cadu vai  ter 

de encarar as tarefas domésticas com muita responsabilidade. E se, em casa, ele 

enfrenta uma situação totalmente nova, o mesmo acontece na escola: Cadu se 

aproxima cada vez mais de Bia; e este seu comportamento é constantemente 

questionado por Mano. Na história paralela, a diretora da escola enfrenta um 

desafio: como aproximar os pais da escola? 

 

 Programa 62: Universo Adulto 

 

Cadu e Bia estão sensibilizados com os “problemas de adulto” enfrentados 

por Lívio, o professor de História: ele está com dificuldade em conciliar as 

responsabilidades da vida profissional com sua vida particular. O casal de amigos 

decide, então, resgatar um vídeo da Bia para produzir um material que possa ajudar 

o professor. O único que não gosta da ideia é Mano, que se sente cada vez mais 

excluído. Na história paralela, o professor Lívio tem de se virar para conciliar a vida 

particular com a profissional. 

 

 Programa 63: Mentira 

 

Cadu marca dois compromissos ao mesmo tempo: assistir a uns filmes 

europeus em sua casa com a Bia e gravar a Grande Reportagem com Mano na pista 
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de skate. Pra não magoar o melhor amigo e não dispensar a menina que ele está a 

fim, Cadu inventa uma série de mentiras pra tentar contornar a situação. Na  história 

paralela, Maria da Conceição não sabe como contar ao filho que Arlindo, o pai de 

Cadu, vai se casar de novo. 

 

 Programa 64: Paixão 

 

Cadu começa a pisar na bola com o Almanaque Educação: ele não faz as 

pesquisas pra Grande Reportagem, deixando a tarefa só pro Mano e se esquece da 

gravação do Museu do Futebol. Mas esse comportamento  tem uma razão: Cadu 

está apaixonado por Bia e passa a ficar mais tempo com ela. Na história paralela, 

Tina tem de lidar com a paixão ciumenta de seu namorado. 

 

 Programa 65: Namoro e Amizade 

 

Cadu está numa encruzilhada: ir ao cinema com a garota por quem está 

apaixonado ou fazer o Almanaque com o melhor amigo? Essa situação o deixará 

completamente dividido: gostar da Bia significa deixar de ser amigo do Mano? Na 

história paralela, o treinador Saldanha recebe uma proposta para treinar um time de 

basquete e fica dividido entre aceitar o novo cargo e ter de abando as aulas na 

escola. 

 

 Programa 66: Rompimento 

 

Mano encosta Cadu na parede: “ou a Bia, ou o Almanaque”. Sentindo-se 

pressionado, ele acaba se afastando dos dois. No fim do episódio, porém, ja sem 

amigo e sob a ameça de ficar sem a namorada, Cadu faz a sua escolha. Na história 

paralela, a mãe de Cadu também é colocada contra a parede: Gilberto, seu 

namorado, vai morar em outra cidade por causa do emprego e a chama para ir 

morar com ele. 
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 Programa 67: A briga 

 

Cadu e Mano brigam feio e terminam definitivamente a parceria entre eles: a 

partir de agora, será cada um pro seu lado. Isso no entanto, não encerra os conflitos, 

que continuarão quando eles formarem duplas com novos parceiros para fazerem 

trabalhos de química. Na história paralela, Tina omite um importante recado de 

Gilberto para Maria, o que desencadeará o fim da amizade entre elas. 

 

 Programa 68: Salvando um velho amigo 

 

Cadu e Bia curtem o inicio do namoro. E aprendem que, apesar do desejo de 

agradarem um ao outro em tudo, algumas coisas só mesmo um amigo pode fazer 

por nós. É justamente isso o que Cadu vai provar pro Mano, ao salvar  o velho 

parceiro de uma grande roubada. Na história paralela, Maria da Conceição descobre 

o mal entendido causado por Tina e tenta recuperar sua amizade. 

 

 Programa 69: Reaproximação 

 

Mano é convidado a fazer uns vídeos para um site de esportes radicais, mas 

vê essa grande oportunidade se desmoronar quando cai de skate e quebra o braço. 

O que ele não contava, era que esse pequeno drama iria reaproxima-lo do amigo 

Cadu. Na história paralela, Lívio e Saldanha entram em conflito por conta do barulho 

dos treinos de basquete, que atrapalham as aulas de História. 

 

 Programa 70: Blogfusão 

 

O Almanaque e o Barulho da Bia se fundem finalmente! E o trio decide o 

papel de cada um nessa nova fase: Bia cuidará dos textos, Mano da gravação e 

Cadu será o apresentador. E apesar do empenho de todos para o sucesso dessa 

fusão, o primeiro grande feito não será realizar um super vídeo, mas sim ajudar uma 

super amiga: a Tina. Na história paralela, Tina descobre que o pai, falecido há 

alguns anos, é seu pai adotivo. Agora, ela contará com a ajuda de Cadu, Mano e Bia 

para encontrar o pai biológico. 
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 Programa 71: Gravidez na Adolescência 

 

Pela primeira vez, os amigos Cadu, Mano e Bia não serão os protagonistas! O 

trio acompanhará de perto o drama vivido por um amigo: a namorada do Tonhão 

descobre que está grávida. Na história paralela, os professores da escola decidem 

organizar uma ação de conscientização sobre a gravidez na adolescência. 

 

 Programa 72: Quase separados 

 

O pai de Bia perde o emprego na capital e decide voltar para o interior. Com 

isso, o namoro de Cadu e Bia corre sério risco de acabar. O que eles não imaginam 

é que Mano colocará em prática um criativo plano para mantê-los juntos. Na história 

paralela, Tonhão consegue um emprego de office boy e  agora terá de conciliar os 

estudos com o trabalho. 

 

 Programa 73: Retrospectiva I 

 

Quando Cadu sugere trocar a trilha de um vídeo, Bia só concorda se o Mano 

aprovar. Em contrapartida, Mano só aceita a troca depois de saber a opinião de Bia. 

Agora totalmente entrosado, o trio relembra a época em que essa harmonia não 

existia, logo após a chegada de Bia. Na história paralela, Tina e Maria relembram os 

apuros em que se meteram: os problemas de fornecimento da cantina, as brigas 

com o vizinho novo e a espionagem a Gilberto. 

 

 Programa 74: Retrospectiva II 

 

Cadu, Mano e Bia gravam um vídeo em frente à escola e veem a galera barra 

pesada com quem o Tonhão andou por um tempo. Eles, então, relembram os 

momentos nos quais o amigo teve problemas de comportamento, quando chegou a 

brigar com o professor de história. E como um assunto puxa o outro, relembram as 

vezes em que o tempo fechou entre eles também. Na história paralela, a diretora 

reúne os professores para definirem as diretrizes do semestre seguinte. Lívio propõe 

relembrarem as ações e situações que ajudaram a melhorar a escola. 
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 Programa 75: Retrospectiva III 

 

Cadu está na pista de skate quando Bia liga para o seu celular: ele combinou 

de ir até a casa dela, mas está bem atrasado para o compromisso. O que ele faz? 

Enrola a namorada e diz que já está chegando. Após presenciar a cena, Mano 

relembra o amigo todas as vezes em que ele se deu mal por ter enrolado alguém. 

Na história paralela, Lívio conversa com Saldanha na biblioteca e relembra o tempo 

em que não conseguia conciliar a vida profissional e a vida particular. 

 

 Programa 76: Retrospectiva IV 

 

Cadu pede a ajuda de Mano para escolher um livro para Bia, que está de 

cama por conta de um resfriado. Enquanto escolhem um título na biblioteca da 

escola, os dois relembram os principais momentos da amizade deles durante a 

temporada: da separação à reconciliação. Na história paralela, Maria da conceição e 

Tina relembram as confusões que quase fizeram a amizade delas terminar. 


