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Resumo 

 

A TV está passando por dois períodos simultaneamente: o possível fim de uma era de 

transmissão exclusivamente por broadcast, principalmente com o advento das TVs que 

permitem o acesso de conteúdos broadband, e o surgimento de uma nova plataforma de 

convergência tecnológica e comportamental que une o broadcast e o broadband denominada 

TV híbrida. Por meio de pesquisa bibliográfica e documental, e como objeto o programa 

televisivo Telecurso, o presente artigo discute sobre as possibilidades que o advento da TV 

híbrida no Brasil, alinhada ao uso da segunda tela, poderia promover acerca do 

edutretenimento. 
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Introdução 

As tecnologias de informação e comunicação, desde a criação da Prensa de 

Gutenberg no século XV que permitiu um aumento significativo da reprodução e circulação 

de informações, até a internet dos dias atuais, estão em constante evolução e se tornado 

cada vez mais funcionais e adaptáveis as necessidades do ser humano. 

Uma dessas tecnologias é a TV que, inegavelmente, foi uma das maiores revoluções 

da comunicação no século XX em todo o mundo. E esse fenômeno continua em alta neste 

início do século XXI por meio das suas novas tecnologias e mecanismos de operação que 

encontram espaço de diálogo com outros suportes midiáticos recentes, como os 

smartphones que permitem interatividade em segunda tela. 

Neste cenário, o edutretenimento encontra momento e espaço favorável para 

promoção de conteúdos educativos por meio dessas novas tecnologias, como por exemplo 

na TV híbrida, que é uma nova plataforma de televisão já em uso em diversos países da 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Estudos de Televisão e Televisualidades, XVI Encontro dos Grupos de 
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2 Mestrando no Programa de Pós-graduação em Mídia e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista “Júlio 

de Mesquita Filho” (UNESP). E-mail: pssilva@eei.com.br 
3 Docente da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP). Doutor em Comunicação 
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Ásia e Europa. Portanto, o presente artigo tem por objetivo apresentar esta nova plataforma, 

ilustrar como essa tecnologia poderia ampliar o prisma do edutretenimento televisivo em 

conjunto com o uso da segunda tela4 e instigar novas pesquisas acerca destas temáticas. 

 

Educação e educação no Brasil 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988, logo no Capítulo II, Dos Direitos Sociais, 

Artigo 6º, diz que “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e 

à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. Mais adiante, no 

Capítulo III, Seção I, Da Educação, Artigo 205, afirma que “A educação, direito de todos e 

dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Com base na Constituição, entende-se sumariamente que a educação, dentre uma 

série de outros direitos, é um princípio desejado e zelado pela nação brasileira, amparado e 

validado na Carta Magna. Contudo, o sistema educacional brasileiro é desigual, até mesmo 

nas regiões mais desenvolvidas do país.  

De acordo com Palhares (2015) em matéria para o sítio eletrônico do Estadão, um 

ranking organizado e publicado em 2015 pela Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) aponta que o Brasil ficou na 60.ª posição dentre 76 

países (um terço das nações do mundo) que foram avaliados por meio do desempenho de 

alunos de 15 anos em testes de Ciências e Matemática. Já a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), apontou em 2014 que o Brasil aparecia 

no 8° lugar entre os países com maior número de analfabetos adultos, o que corresponde a 

13,2 milhões de analfabetos no país. 

Mesmo que o cenário não seja um dos melhores, o Brasil ainda tem progredido, 

mesmo que passos lentos, no processo de expansão e melhoria da educação. A UNESCO 

estabeleceu um composto de 6 metas que deveriam ser desenvolvidas por 164 países entre 

os anos de 2000 e 2015. O Brasil cumpriu ao menos 2 das 6 metas: alcançou a educação 

primária universal, particularmente para meninas, minorias étnicas e crianças 

                                                
4 Segunda tela (ou second screen) é a atividade do usuário consumir conteúdo televisivo (primeira tela) 

utilizando simultaneamente outra tecnologia, como um tablet ou smartphone por exemplo, estando esses 

gagets conectados à internet e a interação em segunda tela se dando em função da primeira tela. 
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marginalizadas, objetivo alcançado por 42% dos países incluindo o Brasil, e alcançou a 

paridade e a igualdade de gênero, que segundo a UNESO aconteceu em 69% dos países na 

educação primária e 48% no ensino médio, incluindo o Brasil. 

Postas essas informações preliminares, ainda nos resta uma questão inicial, 

independentemente de dados estatísticos e cenários: afinal, o que é educação? 

No dicionário Michaelis é possível encontrar a seguinte definição sobre educação: 

 

1 Ato ou efeito de educar. 2 Aperfeiçoamento das faculdades físicas 

intelectuais e morais do ser humano; disciplinamento, instrução, 

ensino. 3 Processo pelo qual uma função se desenvolve e se aperfeiçoa 
pelo próprio exercício: Educação musical, profissional etc. [...] 

(DICIONÁRIO MICHAELIS, 2016). 

 

Já Aurélio Buarque de Holanda Ferreira no Dicionário Aurélio Eletrônico define 

educação como sendo o “Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e 

moral da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor integração individual e 

social” (FERREIRA, 1998, p. 234). 

Ambas as definições remetem a educação como sendo um processo que busca 

transformar o ser humano moral, física e intelectualmente em prol do seu aperfeiçoamento 

para o exercício da cidadania da integração social. 

Mesmo com todo seu potencial transformador, não é de hoje que profissionais da 

área questionam maneiras para promover a educação. De acordo com Alves (2011), em 

texto intitulado “Formação do Educador”, a educação tem seguido um formato engessado 

em que “Os alunos se assentam em carteiras. Professores dão aulas. Os alunos anotam. 

Tudo de acordo com a ‘grade curricular’. ‘Grade’ = ‘gaiola’”. (ALVES, 2011). Apesar do 

trecho em questão se referir a formação de educadores, sabe-se que esta é a modalidade 

mais presente no cotidiano dos que são ensinados no Brasil e no mundo. Obviamente este 

texto não tem por objetivo discutir sobre as modalidades da educação e seus 

desdobramentos, no entanto, ainda no texto “Formação do Educador” Alves (2011) faz uma 

interessante analogia sobre os estudos da comunicação de McLuhan e o processo 

educacional que são pertinentes a proposta deste trabalho: 

 

Marshal McLuhan disse que a mensagem, aquilo que se comunica 
efetivamente, não é o seu conteúdo consciente, mas o pacote em que a 

mensagem é transmitida.  "O meio é a mensagem." Se o meio para se 

aprender o voo dos pássaros é a gaiola, o que se aprende não é o voo, é a 

gaiola.  Aplicando-se essa metáfora à educação podemos dizer que a 
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mensagem que educa não são os conteúdos curriculares, a teoria que se 
ensina nas aulas, educação libertária etc. A mensagem verdadeira, aquilo 

que se aprende, é o "embrulho" em que esses conteúdos curriculares são 

supostamente ensinados. (ALVES, 2011). 

 

Esse embrulho que o autor se refere é justamente as maneiras para promoção da 

educação, que também estão garantidas em nossa Constituição Federal de 1988, no Artigo 

206 “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios”, Parágrafo II “Liberdade 

de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; Parágrafo II 

“Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino”. Apesar da educação ser desenvolvida majoritariamente nos 

estabelecimentos formais de ensino, o conceito de educação não se limita apenas ao 

processo de ensino-aprendizagem organizado pelo sistema escolar na relação professor-

aluno. Como visto pelas definições do Dicionário Michaelis e Aurélio, a educação é um 

processo amplo e que vai muito além dos muros da escola. E é encerrada nesta 

possibilidade que o presente artigo faz um ensaio sobre o edutretenimento na TV híbrida e 

sua relação com a segunda tela, como uma possibilidade de promoção da educação no 

Brasil por meio de um novo ‘embrulho’ - o entretenimento - que pela sua essência se difere 

da ‘gaiola’ referenciada por Alves (2011). Mas, para avançarmos, é necessário antes de 

mais nada compreender o que é edutretenimento. 

 

Edutretenimento 

 Posto, ainda que de maneira sucinta o que é educação, faz-se necessário 

compreender o que é entretenimento, afinal, inicialmente a palavra edutretenimento é o 

neologismo da junção de duas palavras: educação e entretenimento. 

No dicionário Michaelis é possível encontrar a definição de entretenimento como “1 

Ato de entreter. 2 Distração, passatempo, divertimento; entretém” (DICIONÁRIO 

MICHAELIS, 2016). Já o dicionário online Dicio define entretenimento como 

“Divertimento; o que diverte e distrai; o que é feito como diversão ou para se entreter: canal 

de entretenimento; local de entretenimento.  Ação ou efeito de entreter; ato de se divertir, de 

se distrair” (DICIONÁRIO DICIO, 2016). 

 Partindo das definições até aqui apresentadas, é razoável arriscar dizer que 

edutretenimento seria basicamente a promoção da educação por meio de mecanismos que 

possam distrair, divertir e entreter ou também o inverso, que edutretenimento seria a 

possibilidade de distrair, divertir e entreter com conteúdo de pano de fundo educacional. 
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 Em sua tese de doutorado, Amércio (2010) apresenta e toma o conceito de Walldén 

(2004) como norte para a definição de edutretenimento e edutenimento como sinônimos e 

assim os define: edutretenimento ou edutenimento são “programas que utilizam diversas 

mídias para incorporar mensagens educativas em formatos de entretenimento, ou seja, 

educam com métodos de entretenimento” Walddén (2004, apud AMÉRICO 2010, p. 79). 

Da mesma forma, o presente trabalho parte do conceito de Walddén (2004, apud 

AMÉRICO 2010) para definir o que é edutretenimento e validar a sugestão arriscada 

anteriormente com um pequeno acréscimo: edutretenimento é a possibilidade de distrair, 

divertir e entreter, por meio de diversas mídias, e com conteúdo de pano de fundo 

educacional. 

Ainda de acordo com Américo (2010), a utilização do gênero edutretenimento, em 

sua tese, é uma maneira integrar o Ensino de Ciências com as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC). Para o autor, as novas tecnologias norteiam novos comportamentos 

nas novas gerações e apresentam novas possibilidades para a complementação da educação 

escolar. O autor ressalta que as TIC guardam uma relação muito próxima com o cotidiano 

das novas gerações, que se socializam cada vez mais de maneira audiovisual, encontrando 

nos videogames, na TV digital interativa e na internet um novo espaço para o 

entretenimento e porque não para o edutretenimento. Assim, a seguir apresentamos uma 

velha e conhecida mídia que pode ser, e é usada para o edutretenimento no Brasil, a 

televisão, e uma nova modalidade de TV e possibilidade para as TIC5 neste cenário de 

edutretenimento: a TV híbrida e sua relação com a segunda tela. 

 

Televisão no Brasil 

A televisão no Brasil foi inaugurada oficialmente no dia 18 de setembro de 1950 

com a TV Tupi graças ao ícone Assis Chateaubriand, jornalista, dono dos Diários 

Associados, cadeia de jornais e emissoras de rádio brasileira. Desde aquela época até os 

dias, a televisão no Brasil passou por uma série de significativas mudanças que fazem desta, 

hoje, um dos maiores e mais bem-sucedidos modelos de televisão no mundo. 

Dentre as significativas mudanças da televisão brasileira, uma das mais recentes, 

após o Governo Federal empenhar esforços para regulamentação e criação do seu próprio 

modelo de conversão e programação, foi a instituição do Sistema Brasileiro de Televisão 

Digital – SBTVD sob o Decreto Nº 4.901 de 26 de novembro de 2006. 

                                                
5 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) são as modernas tecnologias que, por meio de hardwares e 

softwares, permitem e contribuem com o fluxo de informações e comunicações. 
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Dentre seus diversos objetivos, o SBTVD busca promover a inclusão social e a 

educação à distância, estimular a pesquisa e o desenvolvimento nacional, planejar e 

viabilizar o processo de transição do sinal analógico para o digital, estabelecer modelos de 

negócios para a televisão digital, aperfeiçoar o uso do espectro de radiofrequências, entre 

outros. A televisão digital segue em curso, e o Governo Federal espera até 2018 concluir a 

transição total do sinal analógico para o digital. Mas não foi apenas televisão digital que se 

tornou uma novidade no Brasil neste início de século. Um outro ator neste cenário de 

tecnologia e convergência midiática, a televisão por internet, também se faz presente em 

terras brasileiras. 

De acordo com Andrade, Toledo e Corrêa (2013), a televisão por internet é uma 

modalidade que apresenta dois sistemas de transmissão, a IPTV (Internet Protocol 

Television) que funciona pela instalação ou integração de aparelhos destinados a este fim, 

como por exemplo as Smarts TVs, ou a transmissão OTTtv (Over The Top) que utiliza 

exclusivamente a internet como meio de transmissão de dados para a exibição dos 

conteúdos em dispositivos online. 

Os números da televisão por internet são cada vez mais expressivos. O ano de 2016 

começa com o recente anúncio da expansão em nível global da Netflix para 190 países. Em 

texto intitulado “Os planos da Netflix e do Youtube para fechar a Globo” Amorim (2016) 

afirma que a Netflix é, ao lado do Youtube, a empresa que mais mudou o mercado de 

televisão nos últimos 10 anos. Neste texto, o autor apresenta, de maneira ainda que 

superficial, o modelo de negócio que está por trás dessas empresas, suas vantagens e 

desvantagens, e as tendências dessa nova modalidade produção, distribuição, 

comercialização e consumo de conteúdos audiovisuais por meio OTTtv. 

E em meio a todo esse cenário de avanços tecnológicos, hoje a televisão como 

conhecemos está possivelmente passando por uma competição cada vez mais acentuada 

entre a transmissão exclusivamente por broadcast (sinal por ar) e broadband (sinal por IP – 

internet protocol), principalmente com o advento da TV Digital e das SmartTVs, entre 

outras, que permitem o acesso de conteúdos por IP. E neste cenário surge uma nova 

plataforma de convergência tecnológica e comportamental que uni o mundo broadcast e o 

broadband denominada “TV híbrida”. 

 

TV híbrida 
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A TV híbrida surge não apenas como uma convergência natural da cultura da 

sociedade atual, mas também como uma das mais importantes inovações no modo de se 

fazer e de se ver televisão. De acordo com Machado Filho (2015): 

 

Na verdade, a TV e a internet já estão integradas. As novas gerações já 
fazem uso dos dois sistemas simultaneamente no dia-a-dia. Cabe aos 

produtores de conteúdo, gestores e engenheiros criarem as melhores 

condições de uso e melhor experiência na TV Híbrida. (MACHADO 
FILHO, 2015, p. 90). 

 

É cada vez mais comum, principalmente entre as novas gerações, a integração do 

consumo dos conteúdos televisivos tradicionais, em formato de grade fechada e transmissão 

por ar, e on demand, proporcionados pela transmissão por IP. Netflix e Youtube são casos 

de sucesso em todo mundo e que apresentam uma maneira de distribuir conteúdo diferente 

da TV tradicional, seja ela com sinal gratuito ou por assinatura. 

A TV híbrida apresenta a possibilidade de facilitar e maximizar aos telespectadores a 

experiência de consumir conteúdos em grade e on demand, além de outras funcionalidades, 

sem ter a necessidade de migrar entre as plataformas de transmissão. Por meio de um set-

top-box ambos os sinais (broadcast e broadband) são decodificados sem que o usuário 

perceba os diferentes sinais enviados, podendo, por exemplo, assistir conteúdos que estão 

sendo transmitidos em grade ou acessar conteúdos extras ou exibidos anteriormente. 

Magalhães (2015) exemplifica o funcionamento do Hybridcast, sistema de TV 

híbrida utilizado no Japão: 

 

Figura 1 – Exemplo da Hybridcast – TV Híbrida do Japão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Blog do Cláudio Magalhães, 2015. 
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Na imagem acima, um exemplo já usado no Japão. O que se vê não é um 
video-game, mas a transmissão ao vivo de um jogo de futebol que, neste 

caso, tem uma extensão de segunda tela para um tablet. Mas esse tablet 

não está pegando os dados de uma banda larga de uma telefônica ou TV 
paga (cabo ou satélite), mas diretamente do sinal de transmissão que chega 

ao aparelho de TV. Essa interatividade pode ser aplicada a um sem 

número de propostas de programas. (MAGALHÃES, 2015). 

 

Ainda de acordo com o autor, além dos investimentos que o consumidor fará para 

obter este tipo de tecnologia para consumo televisivo, o controle do que é enviado para os 

telespectadores é da emissora. Sendo assim, quando se fala em modelo de negócio, esse 

novo formato traz novos impactos tanto para quem recebe o sinal (telespectador) quando 

para quem transmite (emissora), uma vez que neste sistema não há intermediários (que 

podem ou não cobrar por essa intermediação). 

Para exemplificar, hoje no Brasil, um telespectador da Rede Globo de Televisão que 

perde um episódio de novela transmitido em horário normal na grade televisiva aberta pode 

assistir esse episódio na página do Gshow, pagando por este serviço extra para a emissora 

de TV, e acessando esse conteúdo por meio do browser (navegador de internet) também 

pagando a um provedor de internet pelo acesso a web. Se a Rede Globo de Televisão já 

trabalhasse com um sistema de TV híbrida, o usuário possivelmente poderia assistir este 

episódio acessando-o a qualquer horário, sem necessariamente ter que pagar pela assinatura 

de uma conta do Gshow para, via browser, assistir esse conteúdo - ele assistiria por meio do 

próprio aparelho televisor em sinal aberto e gratuito. O que difere este modelo, já 

disponível na internet, e o modelo híbrido de televisão é o controle que o radiodifusor tem 

na ação do espectador. Na TV híbrida, toda ação do espectador pode ser programada, assim 

como e hoje na TV linear aberta. Isto é muito interessante para as emissoras, pois podem 

qualificar e quantificar o uso dos aplicativos e tranformar isto em espaços publicitários.  

Tanto Machado Filho (2015) quanto Magalhães (2015) sinalizam, portanto, a 

convergência cada vez mais acentuada entre a TV e a internet. E neste contexto de 

convergência, há mais um item convergente, já sinalizado por Magalhães (2015): os 

“gadgets”, como tablets e smatphones, entre outros, que permitem a interatividade em 

segunda tela. Mas o que é interatividade em segunda tela? 

 

Segunda tela 

Um fenômeno que acontecia com os notebooks e atualmente com mais ênfase com 

tablets e smartphones, devido a profusão dessas tecnologias, é a utilização desses aparelhos, 
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conectados à internet, pela audiência ao mesmo tempo em que assistem aos conteúdos 

veiculados pelas emissoras de televisão. 

Para Silva e Marques (2014), o conceito de segunda tela de forma interativa para o 

usuário “(...) permite o aperfeiçoamento de sua experiência enquanto assiste à primeira tela 

(no caso, a tela da televisão)” (SILVA e MARQUES, 2014, p. 1). 

De maneira simplificada, segunda tela (ou second screen) é a atividade do usuário 

consumir conteúdo televisivo (primeira tela) utilizando simultaneamente outra tecnologia, 

como um tablet ou smartphone por exemplo, estando esses gagets conectados à internet. No 

entanto, há que se considerar uma máxima apresentada por Magalhães (2013): não há 

segunda tela sem a primeira. A TV e a internet não são elementos prejudiciais um ao outro, 

mas complementares, sendo o produto desta relação o próprio fortalecimento de ambas 

plataformas. “Assim, no eventual desaparecimento ou minoração dessa que é, então, a 

primeira tela, despareceria também a razão da existência da segunda” (MAGALHÃES, 

2013, p. 7). 

Portanto, entende-se que a segunda tela se dará sempre em função da primeira tela. 

Sentar simplesmente em frente à TV para conversar com um amigo pelo smartphone sobre 

os acontecimentos do final de semana, assistindo a novela do horário nobre, por exemplo, 

não significa estar em segunda tela. Para estar em segunda tela é necessário que haja 

interatividade entre o conteúdo que está sendo transmitido pela TV e o gaget manuseado 

pelo usuário, promovendo assim a integração das duas plataformas e propiciando a 

experiência de interatividade em segunda tela em função da primeira. Exemplificando, é 

sentar em frente à TV assistindo a novela do horário nobre e comentando com um amigo 

pelo smartphone sobre os desdobramentos daquele episódio. 

Pesquisa apresentada pela 2nd Screen Society, organização que tem por função 

promover e incentivar o uso da segunda tela nos EUA, aponta que 63% dos consumidores 

que acessam o conteúdo sincronizado na segunda tela afirmam sentirem-se mais conectados 

com os programas que estão assistindo. 

Machado Filho e Bevilaqua (2014) afirmam que o comportamento desses usuários 

constitui novo mercado: 

 

Esse novo hábito está formando um mercado para os investimentos 

publicitários. Nos EUA, em 2018, a segunda tela irá movimentar US$ 8 
bilhões de dólares. No Brasil, a realidade está muito distante desses 

números, mas as emissoras de televisão vêm realizando experiências com 

aplicativos de segunda tela na tentativa de fidelizar, mesmo que ainda 
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insipiente, a audiência que faz uso dos dispositivos móveis durante o 
consumo da programação televisiva. (MACHADO FILHO e 

BEVILAQUA, 2014, p. 4). 

 

 O uso de segunda tela no Brasil quando comparado aos EUA é tímido. No entanto, a 

convergência entre a TV e os gagets, que permitem a interatividade em segunda tela, não é 

questão exclusivamente tecnológica ou de modelo de negócios por parte das emissoras de 

TV e/ou dos criadores de aplicativos para navegação na internet, mas também 

comportamental. Mesmo a passos tímidos, é crescente no Brasil o número de usuários que 

utilizam os dispositivos móveis para interagir socialmente em função dos conteúdos que 

estão sendo transmitidos pela TV. Jenkins explica: “a convergência não ocorre por meio de 

aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência ocorre dentro dos 

cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros 

(JENKINS, 2008, p. 28). 

 

Edutretenimento, TV híbrida e interatividade em segunda tela 

O uso da segunda tela no Brasil, mesmo com algumas experiências já realizadas por 

emissoras, ainda é uma incógnita, tal qual o futuro da TV híbrida em terras brasileiras. Mas, 

partindo de um cenário em que essas tecnologias estivessem aqui difundidas, de que forma 

estas poderiam ser exploradas para o edutretenimento?  

A TV híbrida e a segunda tela, como visto, permitem que os usuários tenham uma 

nova experiência e possibilidade de consumir conteúdos televisivos e interagir com esses 

conteúdos, bem como para as emissoras de TV em distribuir esses conteúdos. Para 

exemplificar uma possibilidade, vamos utilizar como objeto o programa de televisão 

Telecurso. De acordo com o sítio na internet: 

 

O Telecurso® nasceu nos anos 70, com o propósito de oferecer aulas pela 

televisão a milhares de brasileiros que queriam e precisavam concluir a 

escolaridade básica. A partir de 1995, por meio de uma parceria entre a 
Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp) e a Fundação Roberto 

Marinho, o Telecurso® foi completamente atualizado, passando a se 

chamar-se Telecurso® 2000. Em 2008, o Telecurso® 2000 foi ampliado e 

revisado e ganhou o nome de Novo Telecurso®. Novas disciplinas foram 
incluídas, novos programas de TV foram produzidos e novos livros foram 

elaborados com o objetivo de auxiliar as pessoas a estudarem as 

disciplinas do Ensino Fundamental – anos finais e Ensino Médio. Hoje, 
ele é chamado de Telecurso®. [...] As teleaulas do Telecurso® Ensino 

Fundamental – anos finais e Ensino Médio são exibidas diariamente por 

uma grande rede, que inclui as seguintes emissoras: Canal Futura, TV 
Cultura, TV Brasil, TV Brasil Internacional, Rede Vida, TV Aparecida, 
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TV Nazaré, TV Prove, Rede Minas, Rede Gênesis e Globo Internacional. 
Sua programação é exibida semanalmente em diferentes horários. [...] 

(TELECURSO, 2016). 

 

O Telecurso basicamente é ofertado em duas modalidades: recepção organizada, na 

qual os alunos são recepcionados em uma sala de aula previamente organizada pela 

Fundação Roberto Marinho e/ou por instituições parceiras; e recepção livre, em que o aluno 

pode assistir os conteúdos em casa pela TV ou pela internet. O Telecurso talvez seja uma 

das melhores e mais bem-sucedidas iniciativas na televisão brasileira para promoção da 

educação por meio do edutretenimento. No entanto, apesar das mudanças ocorridas desde 

os anos 70, o telespectador ainda é meramente um telespectador, no qual a interatividade 

por meio das novas TIC, como por exemplo o uso da segunda tela, é pouco explorada. A 

TV híbrida, alinhada a potencialidade da segunda tela, possibilitaria uma reconfiguração do 

projeto Telecurso para que, além de promover uma maior interatividade, o edutretenimento 

fosse ainda mais explorado. 

Em um cenário de TV híbrida, o telespectador do Telecurso passaria a ser um 

telespectador-usuário. Este poderia, por exemplo, assistir as teleaulas no horário transmitido 

na grade de programação ou consumir este conteúdo on demand no horário que lhe convir, 

sem ter que necessariamente acessá-los pelo browser ou se dirigir a uma localidade 

organizada pela Fundação Roberto Marinho e ou instituições parceiras, como é possível 

atualmente - ele consumiria tudo a partir da TV. Neste ponto, a TV híbrida não amplia 

apenas o prisma de possibilidade de consumo deste conteúdo, o que favorece o usuário, mas 

também favorece a emissora de TV, afinal esta poderia criar modelos de negócios 

específicos para seus serviços em um ambiente completamente híbrido e que continuaria 

utilizando exclusivamente a TV para estabelecer sua relação com o telespectador-usuário. 

Ainda neste cenário híbrido, outra possibilidade é que a emissora de TV poderia 

desenvolver aplicativos para a segunda tela que estariam sincronizados com os canais e 

promover conteúdos de edutretenimento como quizzes, games educacionais, simulados, 

entre outros, que pudessem tornar o processo de entretenimento educacional ou educação 

via entretenimento ainda mais dinâmico e atrativo, principalmente para as novas gerações 

de telespectadores. 

 

Consideração finais 

O Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), dentre seus vários objetivos, 

como visto anteriormente, busca promover a inclusão social e a educação à distância. 



 

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

 
 

 12 

Apesar da TV híbrida ser ainda uma incógnita para o Brasil, esta se apresenta como uma 

possibilidade que pode ser alinhada aos objetivos que o atual sistema de televisão brasileiro 

apresenta. 

Obviamente, a proposta deste trabalho não é especular sobre um futuro incerto, tão 

pouco inferir na modalidade de oferta de conteúdos televisivos de edutretenimento, como o 

Telecurso. O objetivo é meramente apresentar uma nova tendência tecnológica que o século 

XXI apresenta e que já é realidade em países como o Japão e a Espanha, e em breve, em 

2016, nos Estados Unidos, bem como ilustrar por meio de exemplos como essa tecnologia 

poderia ampliar o prisma do edutretenimento televisivo e do uso da segunda tela. 

Por se tratar de uma nova tecnologia e um assunto ainda pouco explorado no Brasil, 

evidentemente há limitações bibliográficas sobre a TV híbrida. O acesso a esta tecnologia 

também é muito limitado em terras brasileiras, assim, este trabalho também objetiva 

instigar outras pesquisas sobre esta nova maneira de fazer e ver televisão. Aqui vale 

ressaltar que no Brasil, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, 

por meio do documento “Pesquisa brasileira de mídia 2015: hábitos de consumo de mídia 

pela população brasileira”, aponta que 95% dos brasileiros afirmam ver TV, sendo que 73% 

têm o hábito de assistir todos os dias. Em média, os brasileiros passam 4h31 por dia em 

frente ao televisor, de segunda a sexta-feira, e 4h14 nos finais de semana, números 

superiores aos encontrados na mesma pesquisa do ano 2014, que eram 3h29 e 3h32, 

respectivamente. 

Alinhado a esses dados, o mesmo documento aponta que o uso de aparelhos 

celulares como forma de acesso à internet já compete com o uso por meio de computadores 

ou notebooks, 66% e 71%, respectivamente. O uso de redes sociais influencia esse 

resultado. Entre os internautas, 92% estão conectados por meio de redes sociais, sendo as 

mais utilizadas o Facebook (83%), o Whatsapp (58%) e o Youtube (17%). 

Assim sendo, apesar de notoriamente os brasileiros continuarem consumindo 

majoritariamente televisão, as novas TIC, como por exemplo os smartphones que permitem 

a interatividade em segunda tela, estão se tornando cada vez mais populares e protagonistas 

no cotidiano de consumo, relação e interatividade com audiovisual no Brasil. Neste cenário 

propício e interessante para a expansão do edutretenimento, talvez a TV híbrida possa ser 

uma aliada exponencial para essa nova realidade de convergência tecnológica e de 

comportamento do consumo audiovisual brasileiro. 
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