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Resumo 

 

O presente artigo, ainda que não pretenda fazer uma discussão aprofundada das 

características da produção televisiva, busca identificar o que sejam categoria, gênero 

ou formato da programação de TV, a partir de uma discussão específica, efetivada à luz 

de pesquisas bibliográficas, para identificar os formatos televisivos já consagrados pela 

produção da televisão brasileira que podem ser apropriados e utilizados na produção e 

disseminação de conteúdos pedagógicos nos cursos oferecidos a distância. Por fim, o 

trabalho apresenta os gêneros e formatos considerados mais adequados para o uso 

didático-pedagógico no contexto da educação a distância.  
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INTRODUÇÃO 

Como já validado por vários autores (Barros 2003; Litwin 2001; Nunes 1992) a 

modalidade de ofertas de cursos a distância não é uma característica da sociedade pós-

moderna. De acordo com Barros (2003), os primeiros indícios de utilização da 

Educação a Distância (EaD) remontam ao século XVIII. Nessa época o modo mais 

comum de disseminação dos conteúdos era a correspondência.  

Depois das correspondências/cartas, teve início o uso do rádio, em 1935, pela 

Japanese National Public Broadcasting Service que investiu nesse meio de 
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comunicação para complemento da escola oficial. Nos Estados Unidos, em 1956, a 

Chicago TV College, iniciou a produção de programas educativos pela televisão.  

No Brasil, o desenvolvimento da EaD teve seu início no século XX quando o 

Jornal do Brasil, em 1904, ofereceu por correspondência um curso de datilografia. Anos 

depois, surgiu o Instituto Monitor, primeiro a oferecer, sistematicamente, cursos 

profissionalizantes por correspondência.  

A EaD pelo sistema radiofônico brasileiro teve início em 1923, a partir da 

iniciativa de Edgard Roquette-Pinto, que ofereceu pela Rádio Sociedade do Rio de 

Janeiro os seguintes cursos: português, francês, silvicultura, literatura francesa, 

esperanto, radiotelegrafia e telefonia.  

A aposta nesse meio (rádio) tem explicação bastante plausível, na época, tratava-

se do meio de comunicação de maior penetração na sociedade brasileira. Além disso, 

havia a necessidade de se capacitar os trabalhadores rurais, sem que estes precisassem 

se deslocar para os grandes centros urbanos. O rádio, nessa época, presente na maioria 

dos lares dos brasileiros, foi um instrumento bastante adequado e eficiente.  

Como vimos a história da EaD no Brasil está relacionada à formação 

profissional e às necessidades do mercado de trabalho. Segundo Barros (2003, p. 52) a 

EaD surgiu com o seguinte propósito: “[...] a universalização das oportunidades e a 

preparação para o universo do trabalho”. A partir de 1937, com o estabelecimento do 

Estado Novo, a educação passou a ter o papel de habilitar o profissional para o exercício 

de trabalhos essenciais à modernização do país à época. Dentro deste contexto de 

formação profissional, surge o Instituto Rádio-Técnico Monitor, em 1939 e, ainda, a 

implantação do Instituto Universal Brasileiro, em 1941, como aponta Nunes (1992). 

“Desde a fundação do Instituto Rádio-Monitor, em 1939, e, depois, do Instituto 

Universal Brasileiro, em 1941, várias experiências de EaD foram iniciadas, algumas 

com sucesso.” (GOMES, 2011, p. 38). 

Durante alguns anos o rádio e a correspondência configuraram-se como os dois 

meios mais utilizados para a disseminação de conteúdos dos cursos oferecidos a 

distância. Foram várias as experiências radiofônicas até a implantação da televisão no 

Brasil, nos anos 50. Após 11 anos de existência, a TV passou a ser utilizada como meio 

de divulgação de cursos de EaD. O primeiro curso de EaD pela televisão foi ao ar em 

1961, pela TV Rio, por meio de um curso de alfabetização de adultos. O programa 

contava com a participação do ator Paulo Autran no papel de professor.  Em 1962, a TV 
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Continental, produziu uma série de programas educativos no formato de “mesa-

redonda”, destinado a jovens e adultos que não tiveram acesso à formação educacional 

formal na idade adequada. A proposta ficou conhecida como Universidade de Cultura 

Popular e chegou a ser transmitida pela TV Tupi. 

Em 1967, o governo militar criou o Centro Brasileiro de TV Educativa, que 

produziu centenas de programas educativos para a EaD. Nesse mesmo ano, por 

determinação prevista no Código Brasileiro de Telecomunicações, todas as emissoras de 

radiodifusão passaram a transmitir programas educativos. Em função disso, foram 

oferecidos incentivos às universidades e fundações para a instalação de canais de 

difusão educacional. As décadas de 70 e 80 marcaram a produção televisiva com vista a 

EaD, especialmente, com os telecursos de primeiro e segundo graus, frutos da parceria 

entre a Fundação Roberto Marinho e a Fundação Padre Anchieta que foram transmitidos 

por mais de 40 emissoras.  A iniciativa reuniu profissionais como diretores, produtores, 

roteiristas e técnicos com experiência na concepção e produção de projetos educacionais 

mediados pela TV.  

Como resultado dessa parceria, os Telecursos trouxeram excelentes resultados. 

Os resultados de exames supletivos no final daquele ano comprovaram 

que os índices de aprovação dos alunos do Telecurso foram bem 

superiores aos dos alunos que seguiram os métodos tradicionais, como 

cursinhos, preparação individual, programas de rádio etc. (BARRETO, 

2009, p. 451). 

Esses resultados são reflexos de uma sociedade formada e educada para 

compreender e interagir com a linguagem televisiva. A televisão no Brasil é um meio de 

comunicação com mais de seis décadas de vida, de relevância histórica, social e 

educacional. Desde a sua implantação nos anos 50, desenvolveu-se sob a administração 

de grupos privados que tomaram como modelo o processo de produção de programas 

adotado nos Estados Unidos.  Pode-se afirmar que ao longo desses anos de existência, a 

televisão construiu um know-how (experiência) que a transformou em referência para 

produções audiovisuais nas mais diferentes áreas. Barreto destaca que:  

Em se tratando do Brasil, onde as pessoas têm uma relação afetiva 

com a TV, nada mais natural que este meio de comunicação se 

tornasse, ao longo dos anos, um potente e importante veículo de 

educação em massa. (BARRETO, 2009, p. 450). 
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A escola, a educação, a cultura e a aprendizagem, por sua vez, não podem estar 

apartadas desta mídia consagrada e de linguagem estabelecida, testada e comprovada. 

MORAN (2007) confirma nossa afirmação:  

A informação e a forma de ver o mundo predominantes no Brasil 

provêm fundamentalmente da televisão. Ela alimenta e atualiza o 

universo sensorial, afetivo e ético que crianças e jovens – e grande parte 

dos adultos – levam para sala de aula. (MORAN, 2007, p. 162). 

 

O processo de ensinar e aprender nos dias de hoje exige flexibilidade. É 

necessário se pensar num meio de conciliar: o excesso de informação, as variedades de 

fontes, o aprofundamento e compreensão de todos esses dados disponíveis. Temos 

informações em abundância, a dificuldade está em escolher quais de fato são 

significativas. 

A nosso ver, um modo de fazer com que essas informações tenham de fato 

significado é a partir da utilização das tecnologias, que podem contextualizar e 

incorporar em imagens e resumos de forma rápida e atraente todas essas informações. O 

papel do professor, nesse contexto, seria o de ajudar o aluno a interpretar e relacionar 

esses conhecimentos. 

Acreditamos que o aluno da sociedade atual só será capaz de incorporar o real 

significado dessas informações, se essas, se tornarem relevantes e incorporadas ao 

contexto e vivência do aluno. A TV tem feito isso de forma bastante adequada, com 

diversos assuntos da vida cotidiana. Por que não utilizá-la também para ensinar e 

aprender? 

 

 

AS VÁRIAS FORMAS DE SE FAZER TV 

 

Quem zapeia hoje, pelos diversos canais de TV, se depara com distintos 

programas televisivos resultantes da fusão dos formatos experimentados desde a 

implantação da TV em nosso país. 

Não pretendemos fazer uma discussão aprofundada das características da 

produção televisiva, mas sim, identificar o que sejam categoria, gênero ou formato da 

programação de TV, a partir de uma discussão específica, efetivada à luz de pesquisas 

bibliográficas, para identificar os formatos televisivos já consagrados pela produção da 

televisão brasileira que podem ser apropriados e utilizados na produção e disseminação 

de conteúdos pedagógicos nos cursos oferecidos a distância.  
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Nos últimos anos, em alguns países as emissoras perceberam que a 

televisão educativa e a de entretenimento não são necessariamente 

incompatíveis. Cada vez mais, os formatos de entretenimento, tais como 

seriados, clipes de música e programas de jogos, estão sendo utilizados 

para transmitir à audiência mensagens educativas. (SINGHAL; 

ROGERS; BROWN, 1993, p. 151). 

 

É fato que os programas de televisão são classificados a partir de uma lógica 

própria, que inclui categoria, gênero e formato. As categorias são as grandes áreas; já os 

gêneros, uma especificação dentro de cada uma das categorias; e, finalmente, o formato, 

deve ser entendido como a forma, os recursos expressivos utilizados na concepção, 

produção e exibição dos programas. 

A discussão desse assunto é pertinente na medida em que contribuir para 

direcionar a produção de programas com foco instrutivo educacional. Além disso, 

poderá constituir-se como um “manual” para orientar os profissionais da área de 

produção audiovisual das instituições de ensino para que sejam capazes de criar 

programas mais dinâmicos a partir da mescla dos diversos gêneros e formatos. Estudar 

os gêneros, categorias e formatos é também estudar os avanços tecnológicos pertinentes 

à área televisiva, uma vez que, os novos recursos de produção fazem com que o 

planejamento, a criação e a organização permitam novas concepções de programas, e, 

consequentemente, a sugestão de outros gêneros. A compreensão correta, do que sejam 

os gêneros, formatos televisivos, pode facilitar o trabalho de quem produz programas de 

apoio didático, e, como consequência, aproximar a linguagem acadêmica da linguagem 

televisiva.  

A televisão combina inúmeras linguagens: vídeo, áudio, voz, música, texto, entre 

outras. Para MORAN (1995) a força da linguagem audiovisual está em justamente dizer 

muito mais do que podemos dizer ou captar, chegar por mais caminhos do que 

conscientemente poderíamos chegar ou perceber; encontrando dentro de nós uma 

repercussão em imagens básicas, centrais, simbólicas, com as quais nos identificamos.  

A programação da televisão brasileira foi classificada por vários pesquisadores: 

Marques de Melo (1985); Reimão (1997); Fechine (2001); Souza Aronchi (2004); 

Temer e Tondato (2009). Para nossa análise, utilizaremos como fonte principal, a 

classificação de Souza Aronchi (2004), por considerarmos tal pesquisa a mais completa 

e uma referência no assunto. O autor categoriza a programação televisiva em: 

entretenimento, informação, educação, publicidade e outros, como pode ser observado 

no quadro 1. No caso, a categoria que será considerada para nossa análise é a da 
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educação. Essa categoria segundo o autor abrange dois gêneros: o educativo e o 

instrutivo, conforme aponta também o quadro 1. O autor explica ainda que:  

Na análise do caráter dos programas do gênero educativo, 

encontraram-se aulas com linguagem televisiva (Vestibulando, da TV 

Cultura) e programas produzidos para a audiência em geral, como os 

telecursos e infantis. (ARONCHI, 2004, p. 92). 

A definição do que sejam os gêneros para a EaD deve considerar algumas 

características específicas: cada instituição de ensino denomina de forma particular seus 

produtos audiovisuais voltados à Educação; a literatura, neste quesito, também, permite 

interpretações variáveis sobre nomenclaturas, além disso, a quantidade de 

obras/pesquisas ainda é tímida. Por fim, destaca-se que diante dos avanços tecnológicos 

contemporâneos, as definições de gêneros nesta área tornam-se flexíveis as alterações 

constantes.  

Ainda assim, tentaremos apresentar os formatos de programas com potencial 

para o uso na EaD. Afinal, lançar mão de recursos audiovisuais com parâmetros 

televisivos pode facilitar o processo de produção, bem como tornar as videoaulas mais 

atraentes e dinâmicas. Partiremos nosso estudo, como já dissemos, das pesquisas 

efetivadas por Souza Aronchi (2004). O autor após analisar a programação das 

principais redes de televisão Brasileira chegou a 37 (trinta e sete) tipos de gêneros, com 

31 (trinta e um) formatos, separados por 5 (cinco) diferentes categorias. 
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Antes de prosseguimos é importante deixarmos evidente que não entendemos a 

videoaula como uma transposição da sala de aula para a gravação de uma aula em 

estúdio. A videoaula possui especificidades que se assemelham e se diferenciam da aula 

tradicional presencial. A principal semelhança está no fato de construir conhecimento e 

a principal diferença reside em sua natureza assíncrona, ou seja, onde não há uma 

interação em tempo real. Os alunos podem acessar a videoaula a qualquer hora em 

qualquer lugar. 

A videoaula é uma tecnologia que proporciona a comunicação "face a face" entre 

grupos situados em dois ou mais lugares geograficamente diferentes. Das tecnologias utilizadas 

no ensino a distância, a videoaula é a que mais se aproxima da situação convencional da sala de 

aula, podendo ser considerada uma atividade presencial, por possibilitar a conversa em duas 

vias, permitindo que o processo de ensino/aprendizagem ocorra em tempo real (online) e possa 

ser interativo. (CERQUEIRA; BARTHOLO; MUDADO; AYRES, 2003). 

 A nosso ver as videoaulas poderiam ser produzidas à luz da produção da mídia 

televisiva, haja vista ser o meio audiovisual mais consagrado e com linguagem 

estabelecida, testada e comprovada e que pode oferecer subsídio para orientação, 
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produção e execução de conteúdos diversos – das exatas às biológicas – todos os 

assuntos podem ser transformados a partir de conexões diversas.  

 Dos gêneros relacionados por Aronchi (visualizados no quadro 1) destacamos 

como os mais apropriados para a utilização nas videoaulas: Auditório; Debate; 

Docudrama; Documentário; Educativo-instrutivo; Entrevista; Game-show; Interativo; 

Quiz-Show. Além desses, seria importante consideramos que outros gêneros como 

série, revista, filme e novela, ainda que de produção de alto custo, poderiam ser 

aproveitados para a disseminação de conteúdos educativos pelas instituições de ensino. 

Nesse momento, não os consideramos adequados para a realidade atual da EaD, em 

função do elevado custo de produção.  

 

Gênero Auditório: primeiro produto da televisão brasileira. O que define esse gênero-

formato é a presença da plateia, formada por indivíduos de origens diversas que 

assistem ao programa. Destaca-se que este gênero admite ainda vários outros formatos, 

como pequenas reportagens, debates, videoclipes e encenações que dão ritmo à 

produção.  

 

Gênero Debate: discussão com interlocutores que defendem pontos de vista diferentes. 

Pressupõe discussão sobre um tema entre vários participantes. Com a mediação de um 

apresentador, esse gênero/formato pode incluir reportagens que ilustram o tema, ou 

ainda, entrevistas com um convidado especial. 

 

Gênero Docudrama: estilo de documentário que apresenta de modo dramático a 

reconstituição de fatos, utilizando-se atores para isso. Trata-se de um gênero resultante 

da fusão entre o documentário e o drama, que busca reconstruir ou retratar fatos 

históricos. 

 

Gênero Documentário: gênero/formato que se caracteriza pelo compromisso com a 

realidade. Produção montada a partir de fatos reais.  

 

Gênero Educativo-Instutivo: os programas do gênero educativo (instrutivo) são 

aqueles que têm caráter de educar ou ensinar algo a quem assiste. 
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Gênero Entrevista: esse gênero/formato compõe a categoria informação. A proposta é 

que um entrevistado fique frente a frente com o entrevistador. Trata-se de um relato que 

privilegia um ou mais protagonistas. Esse gênero/formato é utilizado para reforçar 

assuntos enfocados por quase todos os programas da televisão.  

 

Gênero Game-Show: nesse gênero/formato pessoas comuns ou celebridades, em 

equipes ou não, participam de testes; jogos ou provas físicas com o objetivo de ganhar 

pontos ou prêmios.  

 

Gênero Quiz-Show: tem em sua fórmula uma mistura de programa e jogo no qual o 

participante ou as equipes devem acertar o maior número de respostas para ganhar um 

prêmio. Na maior parte dos programas deste gênero utiliza-se o formato auditório, com 

a mediação de um apresentador. 

 

 Dos formatos relacionados pelo autor destacamos: Depoimento; Mesa Redonda; 

Narração Off; Reportagem; Vinheta; que consideramos como os mais adequados para 

apropriação do fazer televisivo nas instituições de ensino. 

 

Formato Depoimento: Produção bastante próxima a de uma reportagem. A grande 

diferença está no fato de não haver perguntas diretas do entrevistador. Gravado em 

primeiro plano e com o entrevistador em off. 

 

Formato Mesa Redonda: Em geral esse formato é utilizado em programas esportivos.  

Trata-se de uma entrevista com a presença de diversos especialistas do assunto em 

debate, mediada por um apresentador.  Esse formato pode se confundir com o debate. 

 

Formato Narração Off: Técnica bastante utilizada no jornalismo para cobrir imagens. 

O off, normalmente, é utilizado como complemento para que todas as informações 

sejam aprofundadas. 

 

Formato Reportagem: Neste formato o foco é apresentar ao telespectador as várias 

versões para um mesmo fato, informando-o, orientando-o e contribuindo para formar 

sua opinião. Ainda que não possua uma estrutura rígida, geralmente, se desenvolve a 
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partir da narrativa de um fato principal, utilizando-se de citações, trechos de entrevistas, 

depoimentos, dados estatísticos, pequenos resumos, dentre outros recursos.  

 

Formato Vinheta: Esse formato tem como principal argumento o fato de seduzir e 

conquistar o telespectador. Apresenta a marca do programa. Constitui-se da identidade e 

da imagem que se quer construir. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso estudo teve como norte identificar - a partir da classificação de Souza 

Aronchi (2004) - os gêneros e formatos televisivos que podem ser incorporados na 

produção de videoaulas para EaD. Nossa proposta foi a de apresentar a multiplicidade 

de programas televisivos desenvolvidos ao longo dos mais de 60 anos de história da 

Televisão no Brasil e de identificar àqueles com potencial para uso das instituições de 

ensino para a disseminação de conteúdos educativos e pedagógicos. 

Acreditamos que a apropriação e entendimento dos gêneros/formatos televisivos 

podem constituir-se como elemento de inovação ao cruzar as áreas de Comunicação e 

Educação, mais, especificamente, na produção de videoaulas para Educação a Distância. 

O uso adequado das possibilidades de produção televisiva – hibridismo dos formatos - 

pode ser oportunizado para aulas teóricas que exigem discussão, multiplicidade de 

opiniões, análise e reflexão sobre um assunto. 

Ainda que não seja foco da nossa pesquisa debater a proposta pedagógica das 

instituições de ensino, nem tampouco o conteúdo, a ideia do trabalho é sugerir recursos 

para que os conteúdos das aulas possam estar coerentes com o ambiente audiovisual, 

adequando o roteiro educacional para a linguagem audiovisual. Entendemos que a 

televisão como veículo audiovisual com grande proximidade da vida real pode 

dinamizar as videoaulas estabelecendo conexões com o cotidiano, com o inesperado.  

O conceito de saber “mediatizar”, sugerida por Belloni (2012) como uma das 

competências mais significativas e imprescindíveis à concepção e realização de 

qualquer ação de EaD deve considerar o momento da preparação de aulas pelo 

professor, um momento em que ele está em contato com esse processo.  

Finalizamos nosso trabalho com a certeza de que outras pesquisas futuras são 

necessárias para entender os avanços que já estão em curso nos campos da televisão, da 

educação e da tecnologia. Destacam-se no campo das tecnologias àquelas responsáveis 
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por proporcionar flexibilidade de escolhas como o YouTube e outros serviços de 

streaming como Netflix.  

Ademais, é pertinente considerar o impacto para a produção de videoaulas os 

novos formatos para a oferta de educação a distância. Os MOOCs (Massive Open 

Online Courses), cursos massivos e com larga utilização de vídeo, entre outros.  
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