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Resumo 

 

Este texto tem como objetivo discutir traços identitários para a TV Universitária a partir 

de um paralelo histórico que nos permite perceber como este segmento televisivo foi se 

configurando no Brasil. Buscamos, também, debater acerca do papel da TVU a partir de 

três eixos fundamentais: a difusão do conhecimento, a intensificação da aprendizagem 

colaborativa e o exercício da aprendizagem informal. Como exemplo, refletimos sobre a 

experiência da TV UESC, em Ilhéus, Bahia, no período de outubro e novembro de 

2016, durante a cobertura do movimento de ocupação estudantil ocorrido na 

Universidade Estadual de santa Cruz.   
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Pensar o passado na tentativa de construção do futuro  

Diante da velocidade de transformações percebidas com a convergência midiática e seus 

desdobramentos na atualidade, é pertinente voltarmos a atenção, no que diz respeito às 

TVs educativas no país, para os princípios basilares com os quais podemos pensar uma 

perspectiva de televisão universitária hoje. Mergulhados numa multiplicidade de 

plataformas de compartilhamento de conteúdo e disponibilidade de serviços 

audiovisuais,  se torna urgente, para os envolvidos na constituição desses canais 

acadêmicos, centrar olhares em aspectos pertencentes à lógica de sustentação de 

pressupostos e que nos sirvam de horizonte, ou pelo menos, delineamento de traços 

identitários que nos permitam compreender quais os caminhos necessários a se trilhar, 

nesse mar de possibilidades audiovisivas que nos desafiam, cotidianamente, no 

exercício de pensar e fazer uma TVU.   
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Nessa perspectiva, a intenção dessa discussão é, a partir de um paralelo histórico, 

problematizar maneiras com as quais vem se delineando concepções acerca da 

Televisão Universitária (TVU) na contemporaneidade. Estando inseridas juridicamente 

no âmbito da Televisão Educativa (TVE), ponderamos ser necessário partir da gênese 

dessa modalidade de emissoras, para tentar compreender como a TVU vem se firmando 

historicamente, chegando ao cenário atual. Esse debate nos levaria a arriscar perceber 

traços identitários relacionados aos aspectos que permanecem atrelados aos modelos 

definidos de TVE hoje e o quanto essa proposta televisiva tem buscado trajetos próprios 

de atuação para além das instituições de ensino superior (IES).     

Diante disso, cabe ponderar que, em seus primórdios, o ideário de TV não se fez 

centralizador ou voltado para a massificação de pensamentos e posturas. Contudo, de 

maneira disseminada, a gestão empreendida sobre ela foi a serviço de grupos que 

tinham esse intuito. Constituída nos moldes de um meio massivo, a TV tradicional, 

tanto sob a produção e transmissão analógica quanto digital, foi levada a forjar uma 

configuração midiática que negligenciava o envolvimento do telespectador e valorizava 

o monopólio de processos. Mesmo com as inovações e dinamismos vigentes nesses 

tempos atuais de TV on demand, o que sustenta a visão do pensamento massivo ainda é 

aquele fortemente ancorado na perspectiva de centralizar ideias e angariar aliados que 

justifiquem a permanência da lógica já sedimentada, desde sua gênese, como um meio 

empresarial. Pode-se mudar a forma, mas mantendo sua base mercadológica sólida.   

Desde o momento inicial, não bastava entreter e informar. De posse de um veículo em 

expansão como a TV, foi o governo quem capitaneou muito mais ganhos pela frente, 

que iam além da interferência nos programas criados pelas emissoras às quais concedia 

licenças para exploração comercial da radiodifusão. A doutrina hegemônica que vinha 

sendo imposta ao país, desde o surgimento e estabelecimento das TVs como 

promissoras na detenção do poder e de lucros, contribuiu para que se começasse a 

alinhavar o que viriam a ser as TVs voltadas para a educação. 

Esse panorama inicial das TVs Educativas nacionais não foge à essa conjuntura estatal 

imposta. A partir da década de 1960, período de regime militar, o Estado brasileiro 

passou a operar emissoras de TV com caráter educacional e cultural gerenciados pela 
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Radiobrás (Empresa Brasileira de Radiodifusão) e pelo Sistema Brasileiro de TV 

Educativa. Havia um movimento envolvendo o governo militar intencionando percursos 

que aproximassem a TV de um perfil mais direcionado a objetivos educacionais. 

[...] primeiro, houve uma ofensiva internacional, liderada pela Unesco, 

pressionando pelo uso da TV para atender necessidades educacionais nos países 

em desenvolvimento; e, segundo, como resultado do processo acelerado de 

industrialização, o país necessitava de rapidamente preparar mão de obra 

apropriada (JAMBEIRO, 2002, p. 122). 

A televisão brasileira, explorada sob os mesmos moldes da TV nos Estados Unidos, já 

ali esteve interessada no mercado consumidor, deixando, então, uma lacuna que 

precisava ser preenchida por uma programação que tivesse maiores implicações 

socioculturais. Assim, importava, em termos estatais, um tríplice aspecto que movia a 

iniciativa militar em direção às TVs Educativas: a popularização dos aparelhos de TV – 

já presentes em um considerável número de lares devido ao barateamento –, o interesse 

pelas telecomunicações e a necessidade de levar materiais educativos para a população. 

Entretanto, esse intuito não seria, necessariamente, uma noção educativa que 

disponibilizasse condições para o desenvolvimento e autonomia de seus receptores, 

mas, ao contrário, um processo de hierarquização de conteúdo, de ideias, de 

proposições, de ações. 

Nos idos dos anos 1960, com a América Latina dominada por ditaduras e com a 

indústria eletroeletrônica apostando em novos negócios, a televisão dita educativa 

coube, como uma luva, aos ditames de estados ditatoriais e interesses mercadológicos e 

industriais. Naquele período, ela concretiza o desejo de uma educação ordenada 

verticalmente e hierarquicamente, com fundamentos elaborados no núcleo do poder 

hegemônico instituído para todas as salas de aula, se possível sem nenhuma 

interferência, nem mesmo do professor. Aos outros, ampliava a fronteira comercial, 

com os governos assumindo o papel de grandes compradores das novas tecnologias 

(LEAL FILHO, 2006, p.166). 

O fato é que, em sua maioria, essas produções televisivas com perspectivas pedagógicas 

estavam atreladas ao poder público e grupos políticos, como ressalta Jambeiro (2002), 

em análise do processo de implantação das TVs Educativas no país: 
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[...] a estrutura de programação das TVs brasileiras expressa as políticas do 

Estado brasileiro para os serviços de TV, historicamente submetidas aos 

interesses dos concessionários privados, com pouca ou nenhuma atenção com o 

interesse público (JAMBEIRO, 2002, p.126). 

Durante esse período de Estado militar, além do aspecto ditatorial implícito, as 

Televisões Educativas
4
, que traziam na sua proposta a intenção socioeducativa, 

produziam formatos pouco atraentes, incapazes de concorrer com a atenção que o 

público dispensava à TV comercial. O foco era a transmissão de conhecimentos 

voltados aos conteúdos curriculares, sem grande diversidade de programação ou 

propostas temáticas, que se apresentavam distantes da dinâmica da linguagem televisiva 

que os telespectadores começavam a se familiarizar. 

De acordo com Jambeiro (2002), de 1962 a 1964, foram transmitidas 262 horas de aula 

pela TV Rio para 5.000 estudantes distribuídos em 105 salas. Em São Paulo, em 1963, o 

governo criou o SERTE – Serviço de Informação e Comunicação pelo Rádio e 

Televisão, que produzia e transmitia 10 horas de aulas por semana pela TV Cultura. 

Dois anos depois, o SERTE passou a escoar programas de arte, música, literatura 

infantil e treinamento de professores. Em 1966, já era reproduzida para 12 estados. Em 

meio ao processo descrito acima, em 1964, o governo solicitou a reserva de canais para 

a TV educativa. Além de uma solicitação de certo modo tardia, todo o processo era feito 

de maneira concentrada. Um exemplo desta centralização é o Decreto 70.185, de 1972, 

que criou o PROTEL – Programa Nacional de Teleducação – com o desígnio de, entre 

outros itens, elaborar programas de rádio e TV para que fossem distribuídos em rede 

nacional. 

Outra problematização pertinente à configuração histórica das TVEs está no fato de que 

as propostas da Radiobrás, como nos mostra Jambeiro (2002), e do Sistema Brasileiro 

                                                 

4
 Serviço de Radiodifusão destinado à transmissão de programas educativo-culturais, que visam promover 

a atuação em conjunto com os sistemas de ensino de qualquer nível ou modalidade, voltados para a 

educação básica e superior, permanente e formação para o trabalho. Abrange também as atividades de 

divulgação educacional, cultural, pedagógica e de orientação profissional.  Fonte: 

http://www.mc.gov.br/radiodifusao/radio-e-tv-educativa  Acessado em 15/01/12. 

 

http://www.mc.gov.br/radiodifusao/radio-e-tv-educativa
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de TV Educativa não atingiram uma autonomia no que tange à questão da gestão 

financeira e da produção de programas que atraíssem o interesse do telespectador. 

A Radiobrás falhou completamente, tanto em termos operacionais como 

financeiros. Em razão disto suas concessões foram repassadas para outros 

concessionários, ficando apenas a TV Nacional de Brasília e o equipamento de 

rádio para emissão internacional (JAMBEIRO, 2002, p. 122). 

Sob esse panorama, as emissoras não-comerciais chegaram ao final do século XX 

enfrentando extremas dificuldades, lutando para permanecer no mercado por conta da 

crise financeira que enfrentavam e ainda em razão de um dilema que envolvia a sua 

sobrevivência: “descobrir o que devem fazer para justificar sua existência, após terem 

estado gastando dinheiro e acumulando tantos fracassos” (JAMBEIRO, 2002, p.125). 

Os investimentos em criação televisiva são extremamente altos, desde os custos com 

equipamentos, produções e pessoal, até com a transmissão em si. Justificar o gasto de 

dinheiro público em um negócio sem retorno, com registros de baixa audiência e uma 

programação desestimuladora tornava-se um desafio. 

Como lembra Leal Filho (2006), o modelo de TV educativa brasileiro foi imposto sem 

críticas que o avaliassem, impedindo um debate sobre que programação se adequaria ao 

ensino. No início, foi descartado o formato comercial, optando-se pela transmissão de 

aulas, devido à limitação de recursos. Progressivamente, atingiu-se o extremo oposto, 

ganhando dinâmica, ao incorporar os recursos de linguagem da TV comercial. 

Entretanto, com esta incorporação tornou-se superficial, saindo de uma extremidade a 

outra, ignorando uma posição que lhe garantisse equilíbrio. 

Dessa maneira, mesmo quando a serviço de ações voltadas para a educação, a televisão 

permaneceu atrelada ao estabelecimento de uma relação com o público que seguia em 

mão única, em que só as redes de TV tinham o poder de produzir, sem levar em 

consideração as necessidades ou desejos daqueles que iriam assistir a suas produções. 

Essa condução adotada pelo Estado em relação às tevês educativas tornava delicada, 

para não dizer instável, a relação do telespectador com o meio em ascensão, por não 

veicular programação envolvente ou inovadora, diferenciando-se cada vez mais das 
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multifacetadas possibilitadas ofertadas pelas TVs comerciais, principalmente orientadas 

ao entretenimento, sem assumir uma intencionalidade educativa como premissa.  

Dessa forma, a brecha deixada pela fragilidade ou rigidez da programação das 

emissoras educativas ligadas ao governo foi sendo, paulatinamente, diversificadas por 

produções audiovisuais nascidas no interior das universidades brasileiras, quase sempre 

vinculadas a cursos de Comunicação Social. Assim, também as TVs Universitárias 

passam a constituir-se em emissoras conduzidas para o interesse social, a cultura, a 

educação e a cidadania.  

 

A Constituição da TV Universitária – Novas Propostas de Produção Educativa 

Tais tevês universitárias, enquadradas também na modalidade de televisões educativas
5
, 

mas, distintas destas, que se viram impostas e comprometidas com interesses políticos e 

governamentais, passavam por uma conformação que buscava uma pretensa autonomia 

que o ambiente acadêmico lhes confere.  

Na estruturação desses canais no país, a primeira experiência em TVU ocorreu em 

1968, com a implantação da TV Universitária de Recife, na Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE), que visava a promoção da educação formal. Esse prisma devia-se, 

naquela época, a mais da metade dos habitantes do país ser composta por analfabetos e 

50% dos brasileiros estando em idade escolar. Nesse período, outras outorgas de canais 

educativos com sinal aberto foram concedidas a algumas instituições de ensino superior. 

Em maior parte, com programação vinculada à TV Educativa do Rio de Janeiro (da 

Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto) e à TV Cultura de São Paulo 

(Fundação Padre Anchieta-Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativa). Desta 

maneira, nos sete anos seguintes, surgiram mais oito emissoras educativas: TVE do 

Amazonas, TVE Ceará, TVE Espírito Santo, TVE do Maranhão, TVE do Rio de 

                                                 
5
Podem pleitear a outorga para a execução de serviços de radiodifusão com fins exclusivamente 

educativos as pessoas jurídicas de direito público interno, inclusive universidades, que terão preferência 

para a obtenção da outorga, e fundações instituídas por particulares e demais universidades brasileiras.  

Disponível em: http://www.mc.gov.br/radiodifusao/perguntas-frequentes Acessado em 21/03/12. 

 

http://www.mc.gov.br/radiodifusao/perguntas-frequentes%20Acessado%20em%2021/03/12
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Janeiro, TVU do rio Grande do Norte, TVE do rio Grande do Sul e TV Cultura de São 

Paulo (FORT, 2005; PEIXOTO; PRIOLLI, 2004). 

Uma das justificativas para a criação da TV da UFPE foi o número de televisores 

residenciais no Nordeste: 200 mil. Esta TVU trazia como proposta uma programação 

que reunia informação, cultura, lazer e educação – além de servir como laboratório para 

os estudantes de comunicação. Levando em conta os argumentos para a concessão de 

um canal aberto para a TV da UFPE, assim como para as primeiras emissoras 

universitárias do país, podemos dizer que tanto a tevê da Universidade de Pernambuco, 

como as demais emissoras educativas brasileiras não se enquadravam, naquele 

momento, no perfil de televisão universitária proposto pela ABTU, já que 

Os primeiros decretos das décadas de 1960 e 1970 que regulavam o 

funcionamento das TVs educativas não permitiam que essas emissoras 

pudessem gerar programação local. A geração de conteúdo local só foi 

permitida muito recentemente no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-

2002) (LOPES, 2008, p. 01). 

Sob essa concepção, considerando o que diz a ABTU sobre o que entende ser uma TV 

Universitária, podemos afirmar que são emissoras de TV cuja produção está 

necessariamente vinculada a 

[...] Instituições de Ensino Superior que, obrigatoriamente, adotam uma pauta 

voltada à promoção da educação, cultura e cidadania, produzida pelos alunos, 

professores, funcionários, pesquisadores, convidados ou todos eles em conjunto. 

E que tenha o desejo de ser visto pelo maior número possível de pessoas. A 

importância de se levar a produção para fora das IES é crucial nesta visão. É a 

diferença da atividade acadêmica, restrita às salas de aula e aos laboratórios, que 

visam o cumprimento de metas curriculares e planejamentos pedagógicos. Fazer 

Televisão Universitária é, também, preocupar-se com quem está assistindo e 

não exatamente em avaliar quem produz (MAGALHÃES, S/D, p. 2). 

Uma vez que, nas primeiras décadas de existência, as tevês enquadradas como 

universitárias não contavam com uma produção própria, eram obrigadas a retransmitir 

os programas da TV Cultura de São Paulo e da TV Educativa do Rio de Janeiro.  

O panorama proposto pela ABTU só se constituiu como realidade a partir de 1995, com 

a promulgação da Lei do Cabo (Lei 8977), que obrigou as operadoras de TV a cabo a 

ceder canais para uso público, como é o caso das universidades – esta ação levou ao 
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aumento significativo do número de canais universitários. “Não um favor ou concessão 

das operadoras, mas uma conquista da comunidade acadêmica”, reforça Magalhães 

(S/D, p. 01). Esta convergência aos ideais da ABTU começou a ser adotada pela TV 

Campus, da Universidade Federal de Santa Maria (RS), e pela TV da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PEIXOTO; PRIOLLI, 2004).  

Magalhães (S/D) ressalta que, em uma TVU, conteúdo e forma têm o mesmo grau de 

importância. Os formatos televisivos tradicionais dividem espaço com inovações e 

experimentações de linguagem e a ciência faz parte do cotidiano. Esta TV, de acordo 

com a ABTU, tanto pode ser emitida por canais abertos, como pagos, circuitos internos 

de vídeo ou internet, contanto que visem o crescimento da audiência. Apesar de tantos 

benefícios que uma TVU apresenta, sua implantação e manutenção constituem entraves. 

Desde a concessão de um canal até a aquisição de equipamentos e o encaminhamento 

das produções diárias, tudo requer um investimento alto por parte das Instituições de 

Ensino Superior (IES) – o que nem sempre ocorre. 

Nas décadas atuais, várias TVU foram sendo estruturadas e implantadas, possibilitando 

uma ampliação de olhares sobre a configuração institucional, política, administrativa, 

produtiva e acadêmica relacionada às essas experiências que se espalharam 

nacionalmente. Essa quantidade tem aumentado de forma considerável, apontando para 

uma nova era no uso das tecnologias audiovisuais pelas IES.  

Este crescimento, no entanto, não vem acompanhado de soluções para problemas 

recorrentes que, ainda hoje, estão atrelados a esta modalidade de tevê, como a 

infraestrutura inadequada das universidades para comportar projetos desta natureza. 

Contudo, como destaca Priolli (2004), a multiplicação das antenas das TVUs mostra o 

florescimento da cultura e da educação nas telas de televisão. O autor vai além em sua 

ponderação e ressalta que este quadro demonstra que antigos preconceitos contra a 

televisão têm sido derrubados, à medida que a IES começam a dar credibilidade ao 

potencial desta mídia para o compartilhamento de informação, cultura, educação e 

cidadania. 
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A mesma universidade brasileira, que levou quase 20 anos para admitir que a 

televisão podia ser um objeto sério de pesquisa acadêmica (a TV surgiu no país 

em 1950 e apenas no final dos anos 1960 apareceram os primeiros estudos sobre 

ela, no campo da sociologia e da comunicação), agora dá um grande salto em 

seu processo de compreensão do fenômeno televisual e se põe, ela mesma, a 

fazer TV (PRIOLLI, 2004, p. 6). 

Esta postura de reconhecimento da TVU como importante meio de comunicação e a 

busca pela aproximação deste veículo com o ambiente acadêmico reforçam 

consideravelmente a relevância de uma mídia que traz consigo a capacidade de alcançar 

a atenção e compreensão das pessoas, cujo aproveitamento só depende do uso que se faz 

dela.  

O Delinear de uma Ideia de TVU: Alguns Traços Identitários 

Nosso raciocínio segue, aqui, na direção de abrir brechas interpretativas que possam 

contribuir para a ampliação do debate acerca da temática. Não pretendemos esgotar 

essas possibilidades, mas traçar alguns paralelos que nos indiquem um norteamento 

como realizadores de um fazer na TVU.  

Porém, apesar do reconhecimento de sua importância para a estrutura universitária, 

estas TVs enfrentam problemas com a veiculação de seu conteúdo. Talvez, por isso, a 

ABTU tenha ampliado as formas possíveis de propagação para que se considere uma 

produtora de conteúdo audiovisual como sendo uma TVU. De acordo com Magalhães 

(S/D), os produtos podem ser difundidos tanto por canais de televisão, como por 

satélites, circuitos internos de vídeo ou pela internet, desde que visem o crescimento da 

audiência. 

Com esta ampliação, fica claro que, para a ABTU, a plataforma que serve de suporte 

para a exibição do audiovisual das TVs Universitárias é o menos importante. Interessa 

que esta produção chegue até o seu público, colaborando para o desenvolvimento da 

região onde esteja inserida. Desta maneira, o aproveitamento dos benefícios 

proporcionados pela rede mundial de computadores é inegável. Mais ainda na 

atualidade, com as variadas plataformas disponíveis, atingindo cada vez mais públicos 

diversos e despontando como relevante em meios digitais com enorme potencial de 

interlocução. 
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O que nos faz inferir, nessa perspectiva, um primeiro indício desses traços identitários 

propostos. Sendo a flexibilização dessas interfaces de difusão dos conteúdos para tvs, 

um caminho profícuo de aproximação entre produtores e receptores, compreendemos 

que a maleabilidade de acesso ao que é veiculado ratifica uma identificação e 

engajamento ascendente do público pelo que é exibido. Essa ideia foge do perfil 

tradicional relacionado às TVE, de ainda comportar um atrelamento estatal e 

dependência das mudanças governamentais instituídas, tendo como alicerce emissoras 

alinhadas ao sistema de transmissão em canais abertos no espectro televisual. No caso 

das TVU, essa estrutura torna-se, ou deveria tornar-se, menos engessada, possibilitando, 

desta maneira, maior liberdade de organização produtiva e institucional.  

Este é um ponto importante que deve ser levado em consideração para a proposição de 

características identitárias para uma organização audiovisual em moldes acadêmicos. 

Isso não significa que não existam desafios significativos a enfrentar, principalmente, 

como foi mencionado anteriormente, relacionados à estrutura acadêmica e institucional.  

Outro aspecto relevante, ainda atrelado à questão institucional, é o imperativo atual que 

se faz em torno de uma maior autonomia dessa TVU concernente à administração geral 

das IES. Essa autonomia deverá ser articulada mirando à isenção e liberdade produtiva 

dessa tv, não ficando submetida às demandas unilaterais de órgãos da gestão acadêmica. 

Essa abertura encaminha-se para uma maior democratização da produção, com 

organização do seu prospecto, rotinas produtivas e eixos temáticos a partir dos 

interesses abrangentes de toda a comunidade acadêmica, para além das determinações 

das instâncias superiores das universidades. E assim, produzir e veicular com liberdade 

e equidade.  

Ao chegarmos aqui, é possível desdobrarmos mais três eixos fundamentais que podem 

servir de alicerces para a construção identitária nos canais televisivos universitários: a 

difusão do conhecimento, com a possibilidade de fluxo dos materiais audiovisuais 

produzidos; a intensificação da aprendizagem colaborativa e o exercício da 

aprendizagem informal.  
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Como um exemplo dessas configurações, podemos citar a experiência vivida por nós, 

integrantes da TV UESC, em Ilhéus, Bahia, no período de outubro a dezenbro de 2016. 

Durante o segundo semestre letivo, vários fatores sócio-políticos e econômicos em nível 

nacional, regional e também local, fomentaram a articulação de diversos segmentos 

sociais em prol de mudanças na educação brasileira. Relacionados às questões 

envolvendo as universidades brasileiras e a educação pública como um todo, resultaram 

na mobilização de grupos estudantis, em vários estados, para a ocupação de faculdades, 

escolas, institutos, centros de ensinos e universidades, sob a reivindicação de um maior 

controle social com vistas a uma educação de melhor qualidade no país. Na 

Universidade Estadual de Santa Cruz ocorreu a adesão de um grupo de representantes 

do corpo discente a esse chamamento, de ocupação das universidades em várias partes 

do país.  

Diante daquelas circunstâncias, a postura empreendida pela equipe da TV e a 

organização editorial primou por uma cobertura jornalística diária dos acontecimentos 

relacionados à questão. Mesmo sem uma estrutura técnica e de recursos humanos 

adequada, o esforço empreendido foi o de buscar, dentro das possibilidades presentes e 

de maneira independente, uma isenção de informações, com abertura para ouvir os 

envolvidos na situação instalada, numa interlocução mais igualitária e participativa. De 

maneira colaborativa e democrática, todos integrantes da TV, tanto professores 

coordenadores quanto estudantes bolsistas e voluntários, puderam opinar, participar das 

decisões relacionadas às matérias veiculadas e sugerir encaminhamentos. Não houve 

ingerência da produção de quaisquer instâncias da Administração Superior ou de 

representantes da mobilização, no sentido de validação das decisões tomadas e materiais 

veiculado coletivamente pela equipe. Como garantia dessa independência, eram 

realizadas reuniões constantes com representantes dos estudantes, para conhecer suas 

reivindicações e questionamentos, quanto também eram realizados encontros com 

representantes dos professores, funcionários e reitoria, no sentido de conhecer suas 

opiniões e encaminhamentos, com o máximo possível de informações e 

posicionamentos para serem levados ao público interessado.  
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Como resultado desse esforço colaborativo, foi possível perceber um interesse constante 

do público em relação aos materiais publicizados na plataforma YouTube, ao longo 

desse período, a partir de milhares de visualizações identificadas, tendo reportagens que 

chegaram a ter mais de 60 mil acessos. Desta forma, percebeu-se essa experiência como 

muito válida para proporcionar o fortalecimento da autonomia dos estudantes 

participantes e  um ganho de qualidade da produção veiculada. 

Essa perspectiva coaduna-se com o que Pena (2001) defende relacionado à 

capacidade/possibilidade de se autogovernar das TVUs como um pilar fundamental da 

sua estrutura. O autor ainda vê como grande vantagem a possibilidade de contemplar a 

diversidade que esta autonomia proporciona, já que cada instituição de ensino faz uma 

leitura própria no que se refere aos meios mais adequados para a promoção da 

cidadania, configurando a difusão de diversas visões sobre determinado tema. 

E assim identificamos mais um traço fundamental na construção identitária dentro de 

uma TVU, referente ao incentivo à formação de futuros profissionais autônomos, 

críticos e dialógicos, como procuramos incentivar no exemplo apresentado, indo além 

da capacitação técnica e/ou tecnológica, principalmente na área da Comunicação Social. 

Mas sim graduandos conscientes de seu papel social diante das demandas de sua 

comunidade. Essa perspectiva coaduna-se a mais um dos pressupostos indicados pela 

ABTU, mencionados anteriormente.   

Nesta concepção, nos deparamos, como mais um elemento constituinte dessa possível 

identidade em uma TVU, a noção de difusão do conhecimento como uma expressão 

plausível alusiva à organização institucional da IES. Como preconiza os pressupostos 

defendidos pela ABTU, esse âmbito diz respeito à contemplação da tríade acadêmica 

ensino, pesquisa e extensão universitárias. A participação efetiva da produção televisiva 

se daria pela estruturação temática condizente com projetos, demandas, experiências, 

iniciativas e ações realizadas por esses segmentos acadêmicos, que reflitam as 

pesquisas, estudos, linhas de ação que valorizam a ciência e o conhecimento acadêmico, 

da graduação à pós-graduação.  
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Essa dimensão é imprescindível para tornar mais acessível, ao maior número possível 

de receptores, discussões e inovações acadêmicas nos mais heterogêneos campos do 

conhecimento. E, complementar a essa disseminação, pode-se reconhecer também a 

valorização regional em temáticas, séries, programas, formatos e produções diversas 

que trazem assuntos vinculados à comunidade do entorno universitário e também dos 

municípios próximos.  

Essa abrangência regional cria uma aderência maior do contingente acadêmico, assim 

como o público externo, pois proporciona e apoia uma ideia de pertencimento e 

reconhecimento desses receptores de sua cultura, seu sotaque, seu cotidiano e suas 

identidades. É o fortalecimento dos sujeitos inseridos em sua realidade de vida. E assim, 

eles podem, também, aprender mais.  

No que concerne à essa aprendizagem, ela se dá numa perspectiva informal. E pode ser 

incluída como mais um elemento dessa construção identitária para uma TVU. Pode-se 

perceber esse viés voltado para o espaço de construção de conhecimento, motivado 

pelas produções endereçadas aos interlocutores desses canais. Depreende-se, 

concomitantemente, essa aprendizagem como um processo de aproximação desses 

receptores aos assuntos, ideias, propostas e conteúdos audiovisuais, como materiais 

educativos, mediadores de um processo de ensino-aprendizagem, na elaboração de 

novos saberes, aprofundamentos dos saberes já existentes e apropriação destes pela 

auto-regulação empreendida. Num processo cumulativo, construtivo e autoregulativo de 

construção de conhecimento (AKHRAS, 2010). Esse itinerário se dá em dinâmicas 

pedagógicas diferenciadas dos currículos acadêmicos, estando mais identificadas com as 

estratégias informais empreendidas pelos meios comunicacionais (BARROS, 2011).    

Entende-se este movimento como importante, pois contribui para que as tevês das 

universidades extrapolem os limites dos muros das instituições de ensino, cheguem até 

o público, se tornem conhecidas e reconhecidas. Muitas vezes, por conta da situação 

precária e experimental, projetos desta categoria enfrentam dificuldades de difusão até 

mesmo no próprio espaço acadêmico. Além disso, se as produções têm como objetivo 

contribuir para o desenvolvimento social e regional dessa forma ampla, não faz sentido 

que não obtenham o devido reconhecimento por esse trabalho. 
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Soma-se à potencialidade latente na TV Universitária outro componente que parece 

inato à televisão: a sua capacidade de transformação constante. Esse seria mais um 

elemento identitário inerente à sua constituição, atrelado à inovações, experimentações, 

reconfigurações e intercâmbios das mais diversas ordens. Portanto, neste novo milênio, 

a ideia que essa TVU nos apresenta articula-se como meio de comunicação, finalmente, 

à disposição dos indivíduos. Assim, acreditamos que compreender o processo de 

criação, desenvolvimento e expansão dessa tevê e seus desdobramentos seja 

imprescindível para que, de maneira eficaz, sejam explorados os benefícios e aptidões 

proporcionados pelas novas configurações apresentadas por esta mídia.  

Considerações Finais 

Diante de todas as proposições discutidas, vislumbramos que uma TV Universitária 

precisa ir além do que foi posto até aqui para um meio comunicacional com essa 

natureza cambiante e cheia de esperanças nas transformações vindouras. Muito foi 

construído e desconstruído. A partir de experiências, umas exitosas e outras nem tanto, 

muitos aprendizados também foram delineando para realizadores desses canais, gerando 

contornos identitários necessários e imprescindíveis para uma vida longa à ideia de 

TVU. Identificando-se, em sua trajetória, alguns pontos com a configuração das TVE, 

como também, em outros aspectos intrínsecos, distanciando-se largamente dessa 

perspectiva, a TVU vai amadurecendo e alçando voos mais altos. 

Ambiente primordial para a experimentação nas criações televisivas, deve estar aberta 

aos hibridismos de linguagens, às tentativas em torno de novas estéticas, à influência e 

participação dos jovens, estudantes universitários ou não. A conexão entre os públicos 

pertencentes à comunidade acadêmica e ao seu entorno deve nortear os debates que esta 

modalidade televisiva propõe e as temáticas não podem perder de vista os assuntos 

negados pela mídia tradicional. As TVUs trazem no seu bojo a proposta de 

democratização da TV e de defesa da pluralidade cultural. 

As emissoras universitárias podem desfrutar de um outro patamar como veículo – desde 

que não se tornem, por sua vez, porta-vozes da administração das universidades, 

atuando como veículos institucionais e não experimentais. Por essa razão, torna-se 
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fundamental a postura de compromisso ético e independência produtiva dos gestores 

das televisões vinculadas a instituições de ensino, para que lhes seja respeitado o 

compromisso com a cidadania, campo propício à inovação, à diversidade de ideias e 

concepções, gêneros e formatos, rotinas e processos, que sejam colaborativos, 

dialógicos, democráticos, inclusivos e antenados com os interesses de quem assiste, com 

o público acadêmico e regional.  
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