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Resumo 

 

Este artigo procura refletir sobre as novas relações entre a Rede Globo de Televisão e a 

audiência mediada pela internet no programa Como Será?, que une entretenimento e 

educação em sua temática. A proposta deste estudo é fazer uma Análise Televisual do 

quadro Meu Professor é o Cara para compreender quais são os elementos narrativos e quais 

ideologias estão presentes na sua construção. Para isso teremos como base teórica os 

trabalhos dos autores Norman Fairclough, Muniz Sodré, Beatriz Becker, Guilhermo Orozco 

entre outros, para chegamos a uma reflexão que possa iluminar nosso objeto. O objetivo é 

compreender as novas dimensões de interação e participação popular possibilitada pela 

internet em programas televisivos. 
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Introdução 

 Este estudo nasceu a partir das reflexões construídas durante as disciplinas cursadas 

na pós-graduação lato sensu em Docência Universitária cursada na Faculdade Araguaia, em 

Goiânia-Goiás, e dos estudos no mestrado stricto sensu na disciplina Jornalismo e 

Construção de Sentido do Programa de Pós Graduação em Comunicação da Escola de 

Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ). As inquietações 

foram lançadas em um dos quadros do programa analisada em uma pesquisa de dissertação 

de mestrado desenvolvida no PPGCOM da Universidade Federal de Goiás. 

 A proposta é lançar um olhar, por meio da análise televisual e com base em 

obras que versão sobre Educação e Televisão, sobre o quadro Meu Professor é o Cara que 

foi veiculado somente na primeira temporada (de Julho de 2014 até Março de 2015) do 

semanário da Rede Globo, o programa Como Será?. Segundo informações divulgadas no 

site oficial do programa, em síntese, a proposta do quadro é a valorização da figura de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP - Estudos de Televisão e Televisualidades - do XVI Encontro dos Grupos de Pesquisa em 

Comunicação, evento componente do XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de 

Goiás (PPGCOM FIC-UFG), email: felipe.fulquim@gmail.com 

 
3 Orientadora do trabalho. Professora pós-doutora no PPGCOM – FIC/UFG. email: anacarolina.temer@gmail.com 

 

mailto:felipe.fulquim@gmail.com
mailto:anacarolina.temer@gmail.com


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – São Paulo - SP – 05 a 09/09/2016 

 
 

 2 

professores(as) que se dedicam ao ofício da formação cidadã de crianças e jovens por 

acreditarem na educação como válvula de mudança na sociedade com metodologias de 

ensino que se diferenciam da prática docente comum. 

 O Como Será? em sua primeira temporada exibiu 7 quadros temáticos, sendo que 

três deles possibilitavam a participação popular por meio do envio de sugestões de histórias 

a serem contadas via internet conforme a linha editorial dos quadros, fotos, vídeos e textos 

que podiam ser postados em seu site oficial. O programa também é reprisado semanalmente 

na Globo News e no Canal Futura aos domingos, às 06h05 e às 15h, respectivamente. 

 O quadro Meu Professor é o Cara foi um destes quadros que possibilitou ao 

telespectador se colocar como protagonista do quadro ao contar sua experiência (seja como 

professor ou como aluno participante da disciplina de uma destes professores escolhidos 

pela produção com perfil do quadro). O quadro em destaque tem duração média de 2 a 5 

minutos e apresenta uma uniformidade editorial sendo que os tipos de personagens 

entrevistados, as locações e as perguntas que norteiam o que se quer extrair já estão 

preestabelecidas pela produção do programa. É exibido semanalmente aos sábados no 

horário das 7 às 9 da manhã, nacionalmente pela Rede Globo de Televisão e disponível na 

íntegra no site da emissora (www.redeglobo.globo.com/como-sera). Dada as características 

de produção do quadro separamos quatro edições para discorremos neste artigo.  

 

Discurso Social, Reinvenção da Educação e a Análise Televisual 

 Em nossa base teórica usaremos o conceito de Discurso Social (FAIRCLOUGH, 

2008), a televisão e a internet nas relações entre telespectadores e emissoras (OROZCO, 

2014) e a reinvenção com diversidade da Educação (SODRÉ, 2012) para refletir sobre a 

relação entre televisão e educação no quadro Meu professor é o cara do programa da Rede 

Globo, o semanário Como Será?. 

 O aspecto que queremos destacar na Teoria Social do Discurso (FAIRCLOUGH, 

2008) refere-se a prática social. Considerando a proposta declarada do quadro do programa, 

que é demonstrar iniciativas docentes tidas como inovadoras ou diferenciadas dentro do 

sistema educacional, podemos entender que a prática discursiva do quadro sugere que as 

narrativas reproduzem o modelo social da relação professor-aluno, mas também consideram 

novas abordagens dentro da dinâmica dessa relação. A abordagem se diferencia de outras 

abordagens trazidas pela televisão, que em geral foca mais nas dificuldades e conflitos 

vividos por professores e alunos do ensino básico ao superior. 
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 Levaremos em conta também, com base em Fairclough (2008), que a relação entre 

estrutura social e discurso são dialéticas. Assim as práticas sociais não surgem do 

imaginário das pessoas, mas das práticas que estão enraizadas nas estruturas sociais 

materiais concretas como na escola, por exemplo, com sua hierarquia e dinâmica 

organizacional. Fundamentaremos nosso pensamento e proposição considerando a 

existência de um modelo social de ensino onde a escola é detentora da função social de 

alfabetização e instrução dos cidadãos, sendo o seu acesso previsto na Constituição Federal. 

 Ainda em termos de prática social, iremos lançar um olhar holístico, partindo do 

pressuposto que a emissora tem o programa como um produto que é vendido para uma 

determinada audiência. Também consideraremos a hipótese de que a prática docente 

demonstrada pelo quadro é constituída por um discurso composto de orientações políticas, 

econômicas, culturais e ideológicas. Consideraremos também que os discursos podem tem o 

potencial de serem investidos ou não de caráter político-ideológico e que diferentes 

significados podem ser dados aos enunciadores em diferentes contextos. 

 A proposta é identificar essa diferença ao comparamos os personagens e a 

ambiência em destaque nos quadros separados para análise neste artigo e as inserções do 

contexto escolar em outros programas, principalmente no telejornalismo da emissora. 

Podemos inferir em uma primeira observação dos quadros desta pesquisa que há uma 

valorização da figura do professor e do contexto escolar, em uma abordagem que difere do 

telejornalismo, no qual os professores, alunos e comunidade aparecem evidenciados por 

questões ligadas a problemas, como a violência e a falta de estrutura escolar ou dificuldades 

administrativas oriundas da má gestão dos recursos públicos por parte de gestores 

governamentais. 

 Para em Fairclough (2008), o discurso como prática social se divide em ideologia e 

hegemonia, o que tentaremos identificar durante essa análise. A ideologia para o autor tem 

três asserções: 1) existência material nas práticas das instituições; 2) interpelação e 

construção dos sujeitos; e 3) a caracterização dos aparelhos ideológicos do estado. 

Tentaremos identificar essas asserções do autor durante a nossa análise. Para o autor "as 

ideologias são significações/construções da realidade (o mundo físico, as relações sociais, 

as identidades sociais) que são construídas em várias dimensões das formas/sentido das 

práticas discursivas e que contribuem para produção, a reprodução ou a transformação das 

relações de dominação" (FAIRCLOUGH, 2008, p. 117). 
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 O autor destaca que nem todo discurso é ideológico e que as ideologias fazem parte 

de sociedades que se baseiam nas relações de dominação a partir das classes sociais, gênero 

e grupos culturais, mas os seres humanos são capazes de transcender a ideologia quando 

rompem com as relações de dominação. A capacidade de negociação do sujeito (ativo) com 

a mensagem ideológica a partir das condições sociais são considerada por Fairclough dentro 

da dinâmica das relações de dominação. Essa afirmação pode ser tensionada com o nosso 

objeto, observando-se como a participação popular pode romper com a lógica hegemônica e 

com os padrões estabelecidos pela emissora em questão. 

Em Fairclough (2008), o conceito de hegemonia permite uma análise da prática 

social por mostrar como as relações de poder se dão por meio do discurso. Quanto a 

hegemonia temos como foco uma constante luta entre classes para manutenção ou ruptura 

com os modelos de dominação com uma relativa desigualdade entre diferentes níveis e 

domínios. Assim, partiremos do princípio de que a narrativa do quadro apresenta 

características da ideologia e da hegemonia ao mostrar uma espécie de 'contra-discurso' do 

que é comum se mostrar do contexto escolar na mídia, o que representa uma possível 

mudança de discurso que reflete as mudanças sociais presentes na sociedade brasileira no 

século XXI. 

Fairclough (2008) tem a prática política e ideológica como cerne da Análise de 

Discurso. Entretanto nós iremos apenas destacar, os termos de prática social e seus aspectos 

ideológicos e hegemônicos, tendo o sujeito como um ser ativo na interação com as 

mensagens na conjuntura das relações de dominação. A proposta é o aprofundamento na 

análise televisual, tendo como base teórica e metodológica outros mecanismos para 

compreendermos as construções discursivas televisuais no quadro pesquisado e nas suas 

unidades exibidas selecionadas para esse estudo. 

 

A Relação entre Televisão e a Internet na contemporaneidade 

 O capítulo ‘Televisão: causa e efeito em si mesma' escrito por Guillermo Orozco 

(2014) apresenta variados aspectos que dialogam com nosso objeto de estudo. Orozco 

(2014) destaca que a televisão atual é constituída de linguagens e formatos ficcionais e reais 

(jornalístico) que vivem em constante mutação e que tem alto poder de concentração da 

audiência. Essa mutação pode ser aferida no programa Como Será? criado para se adaptar a 

novas demandas mercadológicas, agregando formatos e gêneros televisivos testados em seu 
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antecessor, o programa Globo Cidadania, e em outros programas da emissora ao longo de 

sua história. 

 Orozco (2014) defende que a televisão tem grande poder educativo (formal e 

informal) e que sua influência molda o olhar dos telespectadores para a visão de mundo por 

ela apresentada. Entretanto, ele refuta a afirmação de Sartori (Apud Orozco 2014) de que a 

tevê altera a evolução do ser humano, e pontua que nos tempos atuais novos contratos 

sociais com os telespectadores têm sido realizados pelas emissoras. Essa afirmação permite 

compreender por que a proposta central do Como Será? é baseada em uma maior interação 

entre os quadros do programa e as sugestões enviadas via internet por seus telespectadores. 

O quadro em destaque neste artigo Meu professor é o cara é um dos exemplos onde o 

telespectador pode se colocar como personagem principal da narrativa. 

 Para Orozco (2014), a televisão é causa e efeito em si mesma por sua capacidade de 

influenciar a formação da audiência considerando o histórico de sua audiência que é 

formada de geração à geração. Sendo assim, ele destaca também que a televisão tem 

evoluído em termos de apreensão dos gostos e da identidade da sua audiência e que por isso 

as empresas tem diversificado sua participação no mercado do entretenimento utilizando 

novos canais interativos e de conteúdo. Orozco (2014) nos acena que o modelo de mercado 

norteia a produção e roteiros televisivos visando retorno financeiro para suas produções, 

mesmo que isso desvirtue programas com cunho educativo, por exemplo. 

 Orozco (2014) destaca também analisa o fenômeno denominado como 'o televisivo', 

conceito que remete a um espaço de negociação entre a tela e o público por meio de uma 

elaborada produção audiovisual que tenta persuadir o intelectual, o emocional e o sensorial. 

A mediação da televisão consiste, segundo o autor, no reconhecimento que há do 

telespectador com a tela e vice-versa. Nesta conjuntura, o ciberespaço está mudando 

constantemente esse contrato de mediação. Para o autor a tevê é a personificação da 

midiatização iniciada no século XX. 

 Segundo Orozco (2014), a televisão tem o poder de nos situar como espectadores no 

lugar de um acontecimento referenciando-o sem conotar. A linguagem imagética universal, 

como enfatizou Stuart Hall (1980) "permite que as imagens se ancorem no senso comum e 

possam ser compreendidas por todos", o que permite que seus enquadramentos sejam por 

vezes ocultados (HALL, 1980, p. 102). Para Orozco (2014)  o  que  aparece  na  tela  é  

"sempre  uma  produção,  que  pode estar muito próxima da original, mas que implica, 

necessariamente, uma  construção do objeto representado" (OROZCO, 2014, p. 103). O 
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quadro do programa analisado neste artigo é um exemplo disso: há um recorte de um 

contexto escolar específico que usa personagens selecionados para atestar a construção da 

sua narrativa. 

 Para Orozco (2014) a televisão vive um momento em que deixa de ser 'a tela' para 

ser 'uma tela' entre tanta outras, principalmente frente a concorrência das tevês por  

assinatura e seus conteúdos segmentados. Os novos formatos como os dos reality shows e o 

resgate de velhos conteúdos readaptados tem fomentado sua sobrevivência perante os 

variados públicos. Neste contexto Orozco (2014) retoma o histórico de formação do 

telespectador para frisar sua posição de passividade diante da televisão, mas entende que 

essa condição tem mudado e que, independente de qualquer posicionamento, o 

telespectador exerce variadas funções cognitivas ao entrar em contato com o conteúdo 

televisivo no mundo contemporâneo. 

 A televisão possibilitar aos telespectadores (em especial da ficção e do jornalismo) a 

possibilidade de testemunhar fatos que poderiam ser compartilhados em conversas com 

seus pares na sociedade. Antes da televisão essa condição era exercida também nos cafés 

entre outros lugares de encontro público. A proposta narrativa do quadro Meu professor é o 

cara pode ser encarada como um exemplo disso. Esse testemunho pode ser visto no quadro 

quando o professor, ao se colocar como narrador em primeira pessoa de sua história que é 

testemunhada pelas pessoas com quem convive no seu dia a dia na escola e é contemplada 

pela audiência do programa. 

 Orozco cita Miller (2014) para afirmar que, enquanto a televisão oferecer ao seu 

público as gratificações procuradas sem pedir quase nada em troca, ela continuará 

existindo, mesmo com o avanço de seus antigos e novos concorrentes. Essa concorrência 

com outros dispositivos audiovisuais faz emergir a possibilidade de interatividade 

provocada pela web alterando a posição do telespectador passivo para um ator ativo na 

produção e criação de conteúdo, em detrimento da posição anterior que o limitava a 

recepção, reprodução ou interpretação (com limitação de feedback) do que era emitido pela 

televisão.  

 Orozco (2014) cita pesquisas que indicam o fim das audiências com o fim da 

televisão e outras formas de nominação do expectador como: „prossumidor‟, usuário e 

„emirec‟ (emissor e receptor). O termo audiência não está ligado somente à televisão. Novas 

audiências têm sido criadas acompanhando os novos dispositivos de comunicação. Cada 

uma das novas denominações devem ser apreciadas e consideradas no contexto atual. Ele 
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conclui dando o seu conceito de audiência que "significa estar vinculado com a informação, 

com os outros e com o outro de uma forma sempre mediada, não presencial" (OROZCO, 

2014, p. 108). 

 Para Orozco (2014) pesquisas recentes indicam que as audiências não tem tido lugar 

de protagonista como se esperava com a evolução das novas tecnologias “sua 

transformação ainda é delimitada a determinados setores, em determinadas faixas etárias e 

em alguns países desenvolvidos" (OROZCO, 2014, p. 109). Segundo o autor o aparelho 

televisor irá cada vez mais aumentar de tamanho, as telas menores ganharam a capacidade 

de transmitir o conteúdo televisivo em qualquer lugar e hora com maior qualidade, 

permitindo mais interação instantânea. 

 Os apontamentos de Orozco (2014) relativos ao protagonismo da audiência e da 

mutação do conteúdo televisivo pode ser observado no programa Como Será? assim como 

na grade da programação da Rede Globo como um todo. Os programas (sejam ao vivo ou 

gravados) tem possibilitado maior interação com o público por meio das redes sociais e do 

site oficial da emissora que concentra vídeos das produções na íntegra, realizam 

transmissões ao vivo e capitalizam conteúdos fornecidos pela audiência (texto, fotos e 

vídeos). O Como Será?, por exemplo, permite que os internautas mandem sugestões e 

conteúdo audiovisual no portal do programa para participar de um ou mais de seus quadros. 

Nota-se que há uma convergência em curso que se aprimora a partir das experiências que 

tem sido trocadas entre a audiência e a emissora. 

 

As relações entre Educação e Televisão 

 A relação entre educação e televisão será debatida por meio da obra: 'Reinventando 

a Educação - Diversidade, descolonização e redes', de Muniz Sodré (2012) que trabalha o 

histórico da educação no Brasil e as suas fases até o modelo da educação pública gratuita 

que está estabelecida na Constituição como direito para todos os brasileiros. Ele começa 

explicando que Durkheim e Dewey são os teóricos que dão sustentação aos estudos da 

modernidade pedagógica brasileira. Sodré conta que o período colonial foi marcado por 

uma alfabetização e formação superior tida somente como privilégio das elites. O modelo 

de ensino dos jesuítas (que perdurou por duzentos anos) tinha a obediência como único 

traço de união ideológico entre a educação letrada e o ensino ligado às camadas subalternas 

da população. 
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 Avançando no tempo para os anos de 1930, já no período republicano, as tendências 

políticas e ideológicas inauguraram um discurso que propôs oferecer educação pública 

(primária e secundária) para as pessoas mais pobres, em detrimento de uma educação 

superior ofertada somente aos mais ricos. Essa evolução se deu também considerando o 

contexto de industrialização e a sua demanda por mão de obra técnica especializada. Os 

pedagogos protagonistas nesta reforma do ensino público foram: Dewey (na Europa e nos 

EUA) e Anísio Teixeira no Brasil. Ambos defendiam a igualdade de oportunidades para os 

indivíduos por meio da educação. Paulo Freire é outro pedagogo brasileiro que se destacou 

por defender a autonomia da consciência do educando no processo educacional. 

A tevê brasileira, em especial a Rede Globo de Televisão tem registrado em sua 

história desde o ano de 1965 programas que tem como temática à Educação com 

Entretenimento como o Telecurso 2000, o Globo Educação e o Globo Universidade 

(integrantes do Globo Cidadania) e mais recentemente o Como Será?. O que há de comum 

nestes programas é o interesse da emissora em se colocar como mediadora entre a escola e 

o público. 

 Para isso, a emissora atua em parceria com organismos públicos, privados e do 

terceiro setor, por meio da Fundação Roberto Marinho (FMR). Os produtos transmitidos 

pelo sinal aberto da Rede Globo mostram a visão da emissora sobre temas como: educação 

superior, educação básica, voluntariado e educação profissionalizante, sempre com uma 

abordagem positiva, ou seja, evidenciando ações e situações em que grupos de pessoas, que 

mesmo com as adversidades sociais, políticas e econômicas conseguem fazer a diferença. 

Em geral nestes programas não há uma ênfase em problematizar questões ligadas às falhas 

infraestruturais. O quadro destacado neste artigo pode ser visto como um exemplo disto. 

 Neste contexto Sodré citando Bacon e Descartes, afirma que a didática moderna é 

uma pedagogia racional identificada por: "a) demonstrar que, nas escolas, todos devem ser 

instruídos de tudo; b) atingir, pois, uma organização da escola de tal modo que ninguém 

venha encontrar algo que lhe seja desconhecido; e c) estabelecer um sistema escolar de tal 

ordem que possa tirar partido de suas aquisições durante toda a vida" (SODRÉ, 2012, p. 

116). 

 Contudo, Sodré também pontua que mesmo tendo a retórica da inovação, do 

combate e do humanismo, o discurso pedagógico é primordialmente disciplinar. Para o 

autor este discurso se traduz na prática "como o sujeito da pedagogia (Estado e professor), 

coadjuvado por todos os dispositivos de controle (frequência, provas, graduação, etc.) do 
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enunciatário, o aluno" (SODRÉ, 2012, p. 114). Aparentemente existe um discurso dialético 

de ordem e progresso no contexto escolar. 

 Sodré também cita os sociólogos Bourdieu e Passeron para trazer o conceito de 

violência simbólica, que consiste na superação da violência física "dando conta de uma 

coerção embutida nas normas que estruturam determinado campo social e que são total ou 

parcialmente aceitas por aqueles sobre os quais se exerce" (SODRÉ, 2012, p. 114). Para 

estes autores a função da educação em qualquer época ou lugar é consolidar o poder e 

reproduzir as desigualdades entre as classes sociais. 

 O Meu professor é o cara aparenta evidenciar as práticas docentes tidas como 

inovadoras, mas traz em seu discurso uma rotina escolar que obedece ao modelo social 

hierárquico existente na sociedade do presente século. Essas características do quadro se 

aproximam do conceito de violência simbólica citado por Sodré assim como a ambiência da 

didática moderna descrita pelo autor. 

 

A Análise Televisual 

 A proposta metodológica que dará sustentação a esse artigo é a Análise Televisual 

(BECKER, 2012). A proposta é fazer uma leitura crítica da narrativa da produção 

audiovisual do programa Como Será?, especificamente a exposta no quadro Meu Professor 

é o Cara, para compreender as dinâmicas e combinações entre imagens, sons, gestos, 

palavras, gráficos entre outros elementos que nos forneçam uma melhor percepção da 

construção de sentido existente neste quadro. Essa metodologia é trabalhada por Becker 

(2012) baseada em variadas teorias e autores conforme podemos observar: 

 

“Amparada por referências teóricas estabelecidas nos 

diálogos possíveis das pesquisas do próprio campo do 

jornalismo (Salaverria, 2005; Meditsch, 2007, 2010) com as 

contribuições da Media Literacy (Ferrés, 1994; Fontcuberta, 

2008; Potter, 2011; Gonnet, 2007), da Análise Televisual 

(Casetti, Chio,1999; Vilches, 1984, 1995; Machado, 2001, 

2003), dos Estudos Culturais (Martin-Barbero, 2001; Kellner, 

2001) e da Análise do Discurso” (Fairclough, 2001; Pinto, 

1995 apud BECKER, 2012, p. 233). 

 

 Segundo a autora, essa análise é estruturada por três procedimentos: 1) descrição do 

objeto de estudo; 2) a análise televisual e 3) a interpretação dos resultados alcançados. A 

partir disso podemos empreender uma análise quantitativa e qualitativa de um determinado 
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corpus. No caso desta pesquisa foram separadas as quatro últimas edições do quadro 

veiculadas no programa no mês de Março do ano de 2015.  

Nossa proposta é extrair a partir da leitura do conteúdo audiovisual do programa 

representações não acabadas de personagens ou contextos conforme propõe Ficher (1999), 

mas as possibilidades de significação, leitura dos enunciados e visibilidades que constituem 

o quadro apresentado no programa. Levaremos em conta para analisar a produção do Como 

Será? a teoria da Semiologia dos Discursos Sociais (PINTO, 1999), em especial os 

postulados da: 1) Semiose Infinita, 2) Economia Política do Significante; e 3) 

Heterogeneidade Enunciativa. 

 O primeiro postulado baseia-se em uma dupla suposição de que todo fenômeno 

social é um processo de produção de sentido e de que todo produto da cultura pode ser visto 

como um discurso. O segundo postulado considera que os fenômenos culturais funcionam 

em sua lógica de produção, circulação e consumo, orientados pela lógica de mercado 

vigente na sociedade. O terceiro postulado considera que todo discurso é composto por 

inúmeras vozes e que o enunciador detém um controle parcial destas vozes. Uma 

observação inicial do quadro do programa nos mostra a aplicação destes três postulados 

observando o roteiro de produção preestabelecido por sua produção. 

 O segundo momento desta análise, que é o estudo quantitativo, consiste na aplicação 

de seis categorias para se compreender melhor o objeto estudado. São elas: 1) estrutura do 

texto; 2) temática; 3) enunciadores; 4) visualidade; 5) som e 6) edição. Por fim a última 

etapa da análise televisual é o estudo qualitativo do objeto aplicando três princípios de 

enunciação que são: a fragmentação, a dramatização e a definição de identidades e valores. 

 

Aplicação da Análise Televisual no quadro Meu Professor é o Cara 

 Separamos para este artigo as quatro últimas edições do quadro veiculadas no 

programa Como Será? que foram ao ar em Março de 2015. É importante destacar que o 

quadro segue uma dinâmica pré-estabelecida em termos da escolha dos personagens a 

serem entrevistados, das locações utilizadas e em termo das perguntas que serão feitas (o 

que pode significar respostas prévias já esperadas pela produção). Sendo assim a seguir 

iremos descrever cada quadro que compõe o corpus e em seguida a análise baseada nos 

aspectos metodológicos da análise televisual considerando os pontos em comum entre os 

quadros selecionados para este artigo. 
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 O primeiro quadro desta análise foi ao ar no programa do dia 07/03/2015 e mostrou 

o trabalho da professora de Geografia Rute Athayde. Com duração de 4'29", o enredo se 

passou em uma escola pública municipal em Goiânia, onde a professora aplicou em suas 

aulas uma metodologia de ensino baseada no uso de jogos lúdicos. A prática docente foi 

destacada no depoimento da diretora da unidade escolar, três alunos da turma e da própria 

professora. As locações foram todas internas sendo: salas de aula, corredores e laboratórios 

da escola. As falas destacaram o sucesso da metodologia e da professora, além do aval 

institucional a essa prática docente. 

 O segundo quadro foi ao ar dia 14/03/2015 e teve 4 minutos de duração. A atração 

mostrou o trabalho do professor Valmir Michelon, que ministra a disciplina de Artes em um 

instituto estadual de educação no Rio Grande do Sul. Ganham espaço de fala na narrativa 

audiovisual três estudantes, um ex-estudante, um colega professor e o professor Valmir. Em 

suas falas é destacado o viés dado pelo professor dentro da disciplina ao se propor ensinar 

conceitos e a história da Fotografia e do Cinema durante as aulas. É dado destaque também 

ao Festival de Curta Metragem idealizado por Valmir que é organizado por alunos e ex-

alunos do professor. Entre as locações em que se passam a narrativa do quadro neste dia 

estão: os estúdios de produção e edição, a sala de aula e o auditório do instituto. 

 O terceiro quadro desta análise foi exibido dia 21/03/2015 com duração de 3'56". A 

narrativa se passa nas instalações do Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Neste colégio o professor de Física Rafael Brandão e seus alunos 

desenvolveram uma estação meteorológica em parceria de extensão com o curso de 

graduação em Física da universidade. Ganham espaço de fala no quadro o professor Rafael, 

dois alunos do colégio aplicação, além de um professor e um aluno da graduação em Física. 

Em suas falas eles destacam a importância da parceria acadêmica para produção de 

conhecimento e experiência prática na área da Física. 

 A quarta e última edição do quadro separada na amostragem foi ao ar dia 

28/03/2015 e teve duração de 2'11". A professora em destaque, que leciona a disciplina de 

Português em uma escola municipal em Belo Horizonte, chama-se Nilda Rejane. A prática 

docente em destaque é o Método das Boquinhas, que tem como objetivo ajudar estudantes 

que tem dificuldades na leitura, escrita e fala da língua portuguesa a se desenvolverem. 

Ganharam espaço de fala nesta edição do quadro a professor Nilda, uma aluna, a diretora da 

escola e duas mães de estudantes. A narrativa se desenvolve mostrando salas de aula, 

corredores, biblioteca e o pátio da escola em questão. 
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Considerações Iniciais Baseadas na Análise Televisual 

 A partir do referencial teórico e da metodologia proposta neste artigo podemos 

concluir ao analisar o quadro que a narrativa privilegia a demonstração da relação social 

hierarquizada existente nas escolas selecionadas pela produção do programa. 

Professores(a), diretores(a), pais e estudantes aparecem com seus papeis bem definidos 

dentro da proposta pedagógica mostrada, apesar do destaque para a prática metodológica 

docente, que se dá por sua aparência de inovação em detrimento do trabalho de seus pares 

dentro das unidades de ensino. 

 Há uma reprodução sutil do modelo social da relação professor-aluno-direção que se 

caracteriza pelo reconhecimento de seu bom trabalho, sem problematizar as aparentes 

dificuldades enfrentadas no dia a dia da escola e/ou da aplicação daquela proposta de 

trabalho. Podemos observar também que o discurso nas falas de cada um dos personagens 

envolvidos no enredo tem elementos políticos, culturais, econômicos e sociais que reforçam 

o lugar de fala de cada um e que a produção do quadro atende a uma audiência 

determinada. Os cenários e as propostas pedagógicas reforçam o lugar da escola pública 

inserida no ensino básico brasileiro. As escolas selecionadas fazem parte prioritariamente 

da rede pública de ensino. 

 Entretanto podemos constatar que apesar do enquadramento editorial que demarca o 

roteiro e os personagens que terão espaço de fala privilegiado, a abordagem dos temas e a 

'liberdade' dada aos personagens para narrar suas histórias permitem que a relação professor 

e aluno de escola pública possa ser mostrado de forma benéfica para ambos. A linha 

editorial do quadro permite um viés diferenciado sobre a vida escolar principalmente 

considerando as outras aparições da temática em outros programas da emissora, em especial 

no telejornalismo, que geralmente se pauta pelo trágico ou inusitado. 

 Contudo há uma seleção entre os falantes que exclui os que discordam ou que tem 

ponderações a fazer relacionadas às práticas docentes tidas como inovadoras. Pela análise 

televisual ficou nítida também a ênfase dada na fala de diretores(as), coordenadores(as), 

alunos(as) e professores(as) reforçando o aval institucional ao docente destacado, o que 

demonstra haver controle e vigilância nas relações estabelecidas, reforçando o equilíbrio do 

sistema no qual todos estão inseridos. 

 O formato híbrido que mistura realidade (jornalismo) e ficção no quadro pode ser 

notado em sua narrativa baseada em um roteiro de perguntas pré-estabelecido, mas se pauta 
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pela “história de interesse pessoal”, o que aparentemente atende as novas demandas das 

produções audiovisuais no contexto da televisão e da internet. O papel social da televisão  e 

o seu poder educativo (formal e informal) é evidenciado no quadro selecionado para esse 

estudo, que pode servir de exemplo para pessoas e comunidades onde as práticas docentes 

destoam do que está sendo mostrado no programa. 

 Ao mostrar as relações escolares no quadro pesquisado a emissora tenta persuadir 

sua audiência com uma visão positiva do contexto escolar valorizando a ação do professor. 

A mediação entre emissora e audiência pode ser constatada no quadro, quando a audiência 

se coloca como protagonista. 

 Segundo Sodré, o caráter disciplinador da escola se manifesta nos dispositivos de 

controle como frequência, atividades e avaliações, além da estrutura hierárquica que é 

rígida e preexistente na escola, sendo composta pelo corpo administrativo, pedagógico, 

discentes e pais. Essa característica é reforçada na escolha dos personagens que ganham 

espaço de fala nos quadros analisados. 

 O programa traz um discurso em que o professor é o protagonista no processo de 

aprendizagem independente do contexto escolar no qual está inserido. Os seus pares 

(administrativos e docentes) aparecem como avalistas de sua prática docente e os pais e 

alunos também exercem esse mesmo papel em suas falas. 
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