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Resumo 

As TVs universitárias (TVU) são um tanto desconhecidas. No entanto, percebe-se que 

há um crescimento significativo nas comunidades ibero-americanas. O Brasil é o seu 

maior expoente, com mais de 150 emissoras e a maior entidade política do mundo. Seu 

crescimento e sua atuação devem-se, prioritariamente, ao empreendedorismo e a 

inovação de suas equipes (professores, alunos, funcionários). A proposta deste trabalho 

é desvelar um pouco desta faceta das TVUs brasileiras na esperança de incentivar o 

ensino superior a pensar em sua comunicação audiovisual como um instrumento de 

inovação de suas práticas. Para isso, pesquisou-se e analisou-se publicações de artigos 

do segmento em busca de referenciais de empreendedorismo e inovação. Como 

resultado, um relato de parte das experiências que ilustram a atuação das televisões 

universitárias no Brasil e de que maneira elas podem ser reproduzidas. 
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1. Introdução 

2017 será o ano em que a TV Educativa brasileira fará 50 anos (FRADKIN, 

2003) (TORVES, 2007), (VALENTE, 2009), (MILANEZ, 2007)
2
. Esse momento 

também comemorará cinco décadas da TV pública e TV Universitária (TVU) no Brasil. 

A simbologia deste momento resgata uma parte significativa da televisão no país – 

conhecido pela qualidade técnica das suas emissoras comerciais. Por um bom tempo, a 

radiodifusão pública televisionada esteve a cargo das instituições de ensino superior, 

algo inusitado em grande parte do mundo. E, em 2010, já eram mais de 150 TVs 

universitárias, número que se desconhece haver em outro país. 

1967, portanto, marca a entrada das instituições de ensino superior (IES) do 

Brasil como produtoras daquele que seria o veículo mais popular do planeta no Séc. 

XX. A TV Universitária de Pernambuco (ou TV Universitária de Recife), emissora 

ainda ativa, pertence a Universidade Federal de Pernambuco, uma universidade pública 

federal. Com ela, inicia-se um processo de ações de empreendedorismo e inovação 

tecnológica social, assim como a internacionalização de algumas dessas escolas a 

reboque de sua produção televisiva, que irá adentrar o Séc. XXI.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Educação, XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Há polêmica. O próprio site da TV Universitária de Pernambuco, a primeira emissora, considera que a data é de 

1968 (disponível em https://www.ufpe.br/ntvru/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=172, 

acesso em 11 mar. 17). Já a jornalista e pesquisadora Liana Milanez afirma que “desde 1958, por exemplo, a estação 

de TV Educativa da Universidade de Santa Maria (RS) produzia programas educativos” (MILANEZ, 2007, p. 31). 

Neste trabalho, no entanto, se considerará o que a maioria dos autores consideram. 

https://www.ufpe.br/ntvru/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=172
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As 150 emissoras em 2010 representavam, na ocasião, que 9% das IES 

brasileiras produziam televisão (RAMALHO, 2011)
3
.  Tal avanço foi resultado de uma 

mistura produtiva da necessidade de ampliar sua extensão com a comunidade e 

fortalecer sua marca institucional, com doses de empreendedorismo e inovação por 

parte de professores e alunos entusiasmados para enfrentar um segmento dominado por 

emissoras comerciais de reconhecimento mundial. Com o avanço da tecnologia e da 

internet, o crescimento ainda é potencial, uma vez que, em 2010, apenas 38% das IES 

tinham se aventurado no ciberespaço (RAMALHO, 2011, p. 47).  

Acrescenta-se, neste cenário, a criação da primeira e, em boa parte de sua 

existência, a maior entidade representativa de IES que produzem TV do mundo, a 

Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU) – e que inspirou a criação de 

outras semelhantes na América Latina.  Reunindo dezenas de IES desde sua fundação 

em 2000 (os números de afiliados vão variar), sua atuação foi fundamental para a 

conceituação da TVU, para sua representatividade política, para o incentivo e a 

expansão das atividades de produção e a formação da Rede de Intercâmbio de Televisão 

Universitária (RITU). A RITU promove a troca de conteúdo sem ônus entre os 

parceiros, para a divulgação científica e, por fim, a expansão da TVU brasileira em 

diversos países ibero-americanos.  

No entanto, a TV universitária faz coro com boa parte de iniciativas semelhantes 

no mundo. Há um grande desconhecimento de sua atuação e de sua história. Tal 

problema impede que as TVUs se vejam como iniciativas inovadoras e empreendedoras, 

o que resulta no fechamento em si mesmo e a não sociabilização deste conhecimento 

construído. Por outro lado, a última década foi profícua na ampliação de redes de 

televisões universitárias, em especial nos países ibérico-americanos, mas, ainda assim, 

desconhece-se grande parte das TVUs brasileiras, que representam um cenário inédito, 

dado o grande número de emissoras e a sua história de organização política e de 

representatividade, como também no campo de práticas, pesquisas e intercâmbios.  

Esse trabalho traz uma foto sintetizada deste momento a fim se suprir parte dessa 

lacuna. Os avanços foram resultantes de iniciativas empreendedoras, às vezes bancadas 

pelas reitorias, às vezes por alunos e professores a partir de uma câmera e uma ilha de 

edição. Em meio, muitas das vezes, da falta de apoio institucional ou, mesmo quando o 

                                                 
3 No momento da escrita deste trabalho, desenvolve-se a versão 4.0, dentro do Programa de Iniciação Científica e 

Tecnológica da Coordenação de Pesquisa do Centro Universitário UNA, com bolsas financiadas pela Fundação de 

Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – FAPEMIG.  
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tendo, a carência de recursos financeiros e humanos, o ingrediente da busca pela 

inovação e por saídas que agregassem os novos avanços tecnológicos foram também 

peças chaves para o crescimento das TVUs no Brasil. 

A metodologia desta investigação é a pesquisa bibliográfica, a partir de estudos 

de TVU já desenvolvidos e publicados na Revista ABTU, e de relatos avaliativos e 

críticos do autor deste trabalho, com mais de 20 anos de atividades em televisões 

universitárias. As metodologias estão dentro das técnicas de pesquisa bibliográfica, 

observação assistemática e participante, nos conceitos abordados por Lakatos e Marconi 

(2001).  

O objetivo do artigo é descobrir o cenário da TVU brasileira e incentivar o 

empreendedorismo e a inovação das demais IES brasileira e latino-americana no sentido 

de se agregarem a esse movimento, o de colocar sua escola nas mais diversas telas.   

2. Referencial Teórico 

No sentido de nivelar a visão conceitual de leitores e pesquisador, é importante a 

definição de alguns termos que são caros para o desenvolvimento da argumentação. É o 

que se propõe essa parte do trabalho, onde se espera passar ao leitor no que acredita 

quando se refere a determinadas expressões. Assim, aqui estarão uma breve 

conceituação de televisão, televisão universitária, empreendedorismo e inovação. 

Optou-se, ao invés de uma conclusão estabelecedora de definições, fazer ao longo do 

texto o estabelecimento das relações entre os conceitos a consonância com as históricas 

e atuais atividades das televisões universitárias brasileiras. 

2.1 Televisão 

A necessidade de se definir televisão aqui se deve, justamente, pela sua 

conceituação no senso comum do que ela é. A cena mental imediata que se sobrepõe a 

palavra é a do aparelho televisor. Talvez um pouco mais, agrega-se a palavra das 

empresas de comunicação de radiodifusão que transmitem, portanto, a tal da televisão. 

Portanto, televisão ainda está enraizada com a noção da teoria matemática da 

comunicação, aquela que estabelece uma fórmula, a que prevê, de um lado, aquele que 

transmite e, do outro, aquele que recebe, mediado por um conteúdo ou mensagem. 

Essa visão instrumental da comunicação é a que substancia a ideia de televisão a 

um receptor e a um emissor, ambos no campo da tecnicidade. Nos estudos acadêmicos 

do Séc. XX, ao inserir as questões das ciências humanas na abordagem do fenômeno 

televisivo, embora se tenha avançado em uma visão mais holística desta comunicação 
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social em relação aos seus contextos sociais, econômicos, de poder, humanísticos, ainda 

assim não foi suficiente para deixar de imaginar um objeto ligado a tomada ao se falar 

em televisão. 

No entanto, não é essa a visão que se tem aqui. Ainda mais que esse conceito 

está, a partir do Séc. XXI, posto à prova a cada inovação tecnológica no campo da 

produção audiovisual. Arlindo Machado (2003, p. 16) lembra que parte fundante da 

televisão é “o conjunto dos trabalhos audiovisuais que a televisão efetivamente produz e 

a que os espectadores efetivamente assistem”. Tal concepção ajuda quando se debate a 

falência da TV enquanto objeto de consumo, haja vista o avanço da distribuição de 

conteúdos audiovisuais pela internet – uma boa parte das próprias emissoras 

tradicionais. 

Ora, é justamente por ter se libertado do televisor é que, neste momento, a 

televisão consegue se colocar como um meio que, embora tenha a tecnicidade como 

forte elemento, não se basta nele. Ao reduzir a televisão apenas ao seu processo de 

produção-emissão-recepção, é como pensarmos que cinema é apenas a sua indústria e a 

sala no shopping, não pelos seus filmes e sua audiência.   

Pois bem, a televisão então pode ser considerada a soma de toda a 

indústria de produção de conteúdo seriada, com fluxo de programação 

pré-definido e sabido – tanto por quem produz, como por quem assiste 

– com o seu próprio conteúdo, ou seja, os seus ‘programas’, divididos 

em gêneros que possam assemelhar-se e distinguir-se uns dos outros, 

num repertório de produtos que, por último, forma o referencial dos 

que a assistem e compreendem como televisão. E que, por sua vez, 

vão estimular novamente, pela demanda, a indústria de broadcasting, 

como é comum denominarem esse segmento produtivo. 

(MAGALHÃES, 2014, pp. 253-254) 

 

Há também toda uma gramática televisiva que a diferencia dos demais meios 

audiovisuais (uso de closes, verborragia e valorização de diálogos, cortes de edição 

secos, entre outras). Assim como o contrato estabelecido com o seu público, mais 

passivo em relação a sua produção do que o internauta, embora mais dispersivo do que 

aquele do cinema. Portanto, é de uma televisão com suas próprias características 

técnicas de produção, enquanto meio; com sua gramática distinta, enquanto linguagem; 

com pactos sociais específicos com seu público, enquanto segmento da comunicação 

social; com características peculiares enquanto fenômeno cultural, econômico e político, 

onde se encaixa a TV universitária brasileira. 

2.2 Televisão Universitária 
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A televisão universitária brasileira viveu três momentos distintos. O primeiro, a 

partir do final dos anos 1960 e pela década de 1970 quando o então governo militar viu 

na implantação de um sistema de televisão educativa uma maneira de fazer educação a 

distância. A ideia não deu certo, mas deixou como herança a implantação de cerca de 

uma dezena de emissoras ligadas diretamente a órgãos públicos de educação, entre elas, 

algumas universidades (FRADKIN, 2003).  

Eram emissoras abertas, que passaram a ser a opção educativa nas localidades e 

regiões onde atingiam seus sinais, dentro do modelo brasileiro de bipolaridade 

desequilibrada: majoritariamente TVs comerciais dominando o seguimento, tendo as 

TVs educativas em situação marginal. Com o fim da ditadura e a abertura democrática, 

uma nova leva de concessões para universidades, agora também de âmbito privado, 

acrescenta mais cerca de uma dezena de emissoras ligadas às IES. Esse período também 

viu a apropriação das demais concessões de TVs educativas sendo usadas como moeda 

de barganha político-partidárias, e as universitárias foram tanto prejudicadas, quando 

relegadas em favor de um político amigo do governo de então, como beneficiadas, 

quando favorecidas por outras forças políticas na obtenção da outorga televisiva. 

O terceiro momento, que definitivamente decolou a atuação das TVs 

universitárias como um novo gênero, foi a promulgação da Lei 8.977 (Lei do Cabo), de 

1995, que obrigava as novas operadoras de cabo, segmento em grande crescimento na 

ocasião, a disponibilizarem um canal para as universidades fazerem televisão. Surgiram 

dezenas de canais universitários, que continham em sua programação produções de 

diversas IES em consórcio. A partir daí, com canais garantidos de divulgação, somadas 

a experiência anterior em sinal aberto e a tecnologia de produção audiovisual cada vez 

mais acessível, a universidade brasileira tomou gosto por fazer TV. 

A história é longa e cheia de percalços, e não cabem aqui seus desdobramentos. 

Aqui interessa que tal movimento gerou uma mobilização política entre os dirigentes 

das emissoras universitárias a ponto de, a partir de 1997, se reunirem periódica e 

sistematicamente para transformarem as iniciativas isoladas em um movimento em prol 

da consolidação da TV universitária como um gênero no segmento televisivo
4
. A ABTU 

– Associação Brasileira de Televisão Universitária é fundada em 2000, com 25 

                                                 
4 É ciente de quanto a palavra ‘gênero’ remete a diversos significados em diversos campos do saber. Aqui pensa-se a 

concepção pensada por Arlindo Machado, inspirado pelo filósofo da linguagem, Mikhail Bakhtin, quando esse 

defende que gênero “é uma força aglutinadora e estabilizadora dentro de uma determinada linguagem, um certo modo 

de organizar ideias, meios e recursos expressivos, suficientemente estratificado numa cultura, de modo a garantir a 

comunicabilidade dos produtos e a continuidade dessa forma junto às comunidades futuras” (MACHADO A. , 2003, 

p. 68).  
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instituições de ensino efetivamente fundadoras e mais 11 como observadoras 

participantes do movimento.  

A ABTU surge com dois propósitos específicos, o de representar o segmento 

politicamente nas mais diversas instâncias institucionais, em prol do fortalecimento do 

gênero, e o de formar a RITU – Rede de Intercâmbio de Televisão Universitária. A rede 

irá se desdobrar num terceiro propósito, a da internacionalização, que será fruto de uma 

dissertação futura. 

Essa representatividade calcou a entidade a fornecer o conceito do que deve ser uma 

televisão universitária.  

No conceito adotado pela ABTU, a televisão universitária é aquela 

produzida no âmbito das IES ou por sua orientação, em qualquer 

sistema técnico ou de qualquer canal de difusão (VHF, UHF, cabo, 

satélite, internet, circuito interno, em grade de programação de outras 

emissoras, educativas ou comerciais), independentemente da natureza 

de sua propriedade. Uma televisão feita com a participação de 

estudantes, professores e funcionários; com programação eclética e 

diversificada, sem restrições ao entretenimento (Ministério da Cultura, 

2006, p. 58).  

Se vê que o conceito já era em consonância com uma ideia mais abrangente de 

uma TV mais ligada à complexa produção audiovisual do que a um aparelho de 

reprodução de imagens e sons. Portanto, televisão é um gênero audiovisual, com 

gramática e sistema de produção e interação que lhe é próprio e distinto de outros meios 

de comunicação audiovisual, como o cinema. E sua veiculação, assim, não se restringe 

ao televisor, mas as mais diversas formas de tela. 

A ABTU surge com dois propósitos específicos, o de representar o segmento 

politicamente nas mais diversas instâncias institucionais, em prol do fortalecimento do 

gênero, e o de formar a RITU – Rede de Intercâmbio de Televisão Universitária. A rede 

irá se desdobrar num terceiro propósito, a da internacionalização, que será fruto de uma 

dissertação adiante. 

2.3 Empreendedorismo 

Há ampla bibliografia sobre empreendedorismo e empreendedor, e poucas linhas 

são insuficientes para conceituar e dissertar com profundidade essa temática que tem 

sido um dos alicerces das discussões econômicas, políticas e sociais pelo mundo 

contemporâneo. Aqui basta uma ideia de sua evolução e se seu sentido nas televisões 

universitárias.  

Mais de dois séculos separam os cervejeiros mencionados por Adam 

Smith (1976), em sua obra clássica, dos empreendedores de hoje. Os 

primeiros viviam em um ambiente socioeconômico caracterizado por 
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uma relativa estabilidade. Eram detentores de ofícios cujas tradições 

passavam de geração para geração. Os empreendedores atuais, por sua 

vez, situam-se em um mundo completamente diferente, caracterizado 

por rápidas transformações e grande competição e são vistos como 

personagens multifacetados (VALE, 2014, p. 875). 

 

Portanto, aqui se entende o empreendedorismo como resultado evolutivo do 

empreiteiro, aqueles sujeitos, e suas empreitadas, que, a partir de suas qualidades 

específicas e seus valores condicionados e condicionantes, extrapolaram uma certa 

produção caseira e de subsistência para estabelecer um negócio interligado e 

interdependente de uma ou mais comunidades onde estivessem inseridos. O sapateiro, o 

artista, o construtor, o barbeiro, já não mais fazem seus produtos ou serviços visando 

suas necessidades próprias, mas sistematizam sua atuação – organizam, orçamentam, 

publicitam, administram carências e excessos de recursos materiais e humanos – com o 

objetivo de ampliar sua oferta e atender uma demanda que se apresenta ou que se 

imagina ainda a acontecer. 

Embora todos esses viveram dias de empreendedorismo, acredita-se que o 

empreendedorismo e seus empreendedores são um passo além, deixando para o trato do 

cotidiano os negócios tradicionais. Ressalta-se que essa não é uma visão exatamente 

contemporânea, resultado das novas tecnologias, como se parece atribuir uma série de 

pseudo-inovações. A escola empreendedora, que tem na figura de Joseph Schumpeter 

(1883-1950 sua inicial referência, buscava redimir o empreendedor, um tanto 

desqualificado pelo pensamento econômico até então. Mintzberg, Ahlstrand e Lampel 

citam que até Karl Marx considerava a visão limitada que se tinha do empreendedor. O 

filósofo e revolucionário socialista “elogiava os empreendedores como agentes de 

mudanças econômicas e tecnológicas, mas criticava fortemente seu impacto sobre a 

sociedade em geral”. (MINTZBERG, AHLSTRAND, & LAMPEL, 2000, p. 101).  

Para os autores, a visão de Schumpeter será o esteio da definição do 

empreendedorismo, quando introduz a sua noção de destruição criativa associada a 

ideia de inovação, de tentar novas convenções e incitando a “fazer coisas novas ou 

coisas que já são feitas de outra maneira” (SCHUMPETER apud MINTZBERG, 

AHLSTRAND, & LAMPEL, 2000, p. 101). 

A ideia de se pensar o empreendedorismo nas escolas de educação superior faz, 

portanto, todo o sentido. De acordo com a docente e especialista em empreendedorismo, 

Maria Flávia Bastos (BASTOS, 2013),  
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meu trabalho como educadora baseia-se na percepção de que o aluno – 

independentemente de sua realidade social, política, econômica, 

cultural, familiar, empregatícia – pode ser um sujeito criativo, capaz 

de desenvolver inovações pautadas na cidadania, no bem-estar 

coletivo e na cooperação (p. 33).  

 

Embora as atividades práticas empreendedoras nas IES, em boa parte dos 

currículos, estejam limitadas a disciplinas específicas e as agências juniores, as TVs 

universitárias se encaixam perfeitamente dentro deste escopo. “Na educação 

empreendedora não há fórmulas prontas ou técnicas específicas, mas sim propostas 

conjuntas que incentivam o autoconhecimento, o conhecimento do outro e do mundo e a 

construção de um sujeito mais atuante, engajado e comprometido com seus propósitos” 

(p. 59). 

Dentro desses critérios, a TVU vai contra uma tradicional maneira de fazer 

televisão, sempre associada às grandes corporações de comunicação, ainda mais em um 

país onde elas têm forte apelo popular e político, além de excelente qualidade técnica. 

Mesmo com enormes percalços, não deixaram de se multiplicar, desafiando, ou 

tentando ‘criativamente destruir’ uma hegemonia na qual as universidades estavam 

completamente de fora. Nem sempre com sucesso, mas sempre tentando ´fazer coisas 

novas ou coisas que já são feitas de outra maneira´. 

2.4 Inovação 

Portanto, como se viu, o empreendedorismo, em todos os tempos tem, em seu 

fundamento, o valor da inovação. Esse termo também tem ganhado destaque no Séc. 

XXI, dado ao avanço das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC). 

Lucília Machado (2009), no entanto, defende que a inovação tem sido inerente ao 

desenvolvimento e as transformações sociais, embora com enfoque nas questões 

tecnológicas e econômicas. Não deveria ser o caso.  

A inovação corresponde ao nível mais elevado das capacidades 

humanas, pois ela requer uma visão de conjunto e de síntese das 

necessidades humanas, dos meios e recursos disponíveis e das 

condições e oportunidades para o emprego de conhecimento e 

adaptação de soluções tecnológicas. Entende-se, por outro lado, que, 

embora as inovações possam ser associadas a processos de 

desenvolvimento, mudanças e transformações, estas relações precisam 

ser vistas como não lineares e deterministas. (MACHADO L. , 2009, 

pp. 11-12). 
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Mesmo quando trata-se da inovação sobre os aspectos tecnológicos, ela deve ser 

considerada muito além de uma nova versão de um equipamento anterior. Castells  

(1999) demonstra que não há isolamento em uma inovação tecnológica. 

Ela reflete um determinado estágio de conhecimento; um ambiente 

institucional e industrial específico; uma certa disponibilidade de 

talentos para definir um problema técnico e resolvê-lo; uma 

mentalidade econômica para dar a essa aplicação uma boa relação 

custo/benefício; e uma rede de fabricantes e usuários capazes de 

comunicar suas experiências de modo cumulativo e aprender usando e 

fazendo” (CASTELLS, 1999, p. 73) 

Tal enunciação bem que poderia descrever a trajetória da TV universitária 

brasileira. Como se viu, ela só é o que é por conta do avanço da TV brasileira como um 

todo, em especial da necessidade, inclusive, de contrapor o modelo comercial; 

encontrou em políticas educacionais e em reitorias o ambiente institucional para sua 

implantação e progresso; usou de sua força de trabalho mais motivada e talentosa para 

suplantar as inúmeras dificuldades técnicas, inclusive sobrepondo, vez em quando, ao 

pensamento de ‘despesa alienígena’ de boa parte da comunidade acadêmica, 

defendendo-se como um projeto extensionista, de ensino e de pesquisa, que justifica-se 

seu custo benefício, além de ter, no contato com seus públicos – estudantes, docentes, 

telespectadores, outras TVUs em rede – como fim de sua produção: basicamente o de 

comunicar as experiências e conhecimento acumuladas por aquela IES e sua emissora. 

A inovação, no entanto, tem também como característica o seu não conformismo 

e sua ligação inerente com o social. Especificamente, esses aspectos são ainda mais 

importantes para as universidades e suas TVs. Mas ainda é preciso perseverar.   

É preciso considerar que a distribuição de conhecimento permanece 

profundamente desigual e que é preciso repensar o processo inovativo 

em sua amplitude, questionando organizações e instituições tendo em 

vista a valorização do papel que jogam, nesta dinâmica, a 

multiplicidade dos agentes sociais e a experiência coletiva de 

aprendizagem. É preciso, sobretudo, não esquecer que a inovação é 

um processo interativo com o qual contribuem, com seus diferentes 

tipos de informações e conhecimentos, diferentes setores da sociedade 

(MACHADO L. , 2009, p. 25).  

Vê-se, portanto, que, ao tratarmos o conceito de inovação, deve-se pensa-lo muito 

mais do que ‘um passo além’, mas a partir de uma análise crítica de todo o contexto 

holístico que cerca essa caminhada. 

3. Materiais e Métodos 

Em seguida, alguns relatos procurarão demonstrar as interfaces entre a TVU 

brasileira, o empreendedorismo e a inovação. Foram analisados os artigos das quatro 
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edições da Revista ABTU, principal veículo de divulgação científica das equipes das 

emissoras
5
.  Foram analisados os conteúdos dos artigos. Os títulos, por sua vez, foram 

reunidos em uma Nuvem de Tags, um infográfico que destaca as palavras com mais 

redundância entre elas. Tal ferramenta ajuda a verificar quais as temáticas que 

eventualmente têm uma certa liderança. 

Utilizaram-se, para análise, critérios abordados nas quatro características que 

Bastos (2013) acredita serem aspectos do empreendedorismo. ”O empreendedorismo 

não é uma alternativa milagrosa de trabalho, mas, sim, uma nova forma de viver as 

mudanças tão rápidas e tão radicais no atual cenário da geração de emprego e renda, 

uma forma mais inovadora, flexível, autônoma e criativa” (BASTOS, 2013, p. 32) 

(grifo do autor).  

No aspecto da inovação, aqui se baseia que é inerente ao empreendedorismo em 

si, e ainda mais relevante quando se compara a hercúlea tarefa de enfrentar a 

concorrência por telespectadores com emissoras comerciais gigantes e de 

reconhecimento técnico mundial, como é o caso no Brasil. Ainda assim, pensou-se nas 

novas formas de fazer e os aspectos inerentes às questões sociais. 

O autor ainda contribuiu com o resultado ao utilizar de suas duas décadas de 

observação participante no segmento e suas análises, ao levar em conta as experiências 

vividas e as coletadas durante esse período, impressões a serem acrescidas ao longo 

desta análise. Ao final, inclusive, o relato da internacionalização deve-se a essa 

trajetória e ajuda a explicar a vocação empreendedora e inovadora da TVU brasileira. 

4. Resultados e discussões  

 

4.1 O Empreendedorismo e a Inovação da TV Universitária Brasileira 

As quatro edições da Revista da ABTU publicaram 32 artigos. Dentro desses, 18 

tratavam exclusivamente das TVs Universitárias brasileiras. Ao se colocar os dezoito 

títulos em uma ferramenta de nuvem de tags
6
, o resultado já demonstra uma vocação 

pela inovação – especialmente quando se pensa em novas formas de fazer. A palavra 

“experiência” é a mais repetida nos relatos de pesquisa e nos artigos argumentativos 

(figura 1). Veja-se que tal palavra está, geralmente, associada a algo a ser feito, a ser 

                                                 
5 A Revista ABTU TV Universitária + TV Pública é uma publicação da associação, com o intuito de divulgação de 

artigos, publicados ou inéditos, que visem a divulgação de pesquisas, experiências e ensaios que tenha a TVU e a 

comunicação pública como foco. É editada desde 2013, anualmente. As revistas podem ser acessadas em 

http://www.abtu.org.br/WebSite/?page_id=1754. Disponível em 14 mar. 2017. 
6 Para o uso da ferramenta, foram eliminadas, anteriormente a formação do gráfico, as palavras associadas a TV 

Universitária explicitamente, já que iram ter um destaque desequilibrado. Palavras de ligação e de função apenas 

ortográfica, como ‘de’, ‘para’, ‘na’, também foram excluídas. 

http://www.abtu.org.br/WebSite/?page_id=1754
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experimentado e, portanto, a ser criado, sendo a experimentação a gênese do 

empreendedorismo. 

Figura 1: Nuvem de Tags dos títulos dos artigos da Revista ABTU 

 

Fonte: Revistas ABTU 2013-2016 – Elaborado pelos autores 

O aspecto público é outra relevância que aponta os artigos. Há uma preocupação 

em ganhar uma certa autonomia e distinção do seu concorrente mais poderoso, a TV 

comercial. E tal afastamento deve ser feito pelo aspecto que aqui se defende como 

inovação, a de ser inerente ao social. As TVs Universitárias brasileiras, portanto, 

buscam seu espaço pela diferenciação de seus objetivos fins. Enquanto a TV tradicional 

atende a apelos comerciais, a TV espera contribuir para o interesse público. 

No entanto, a partir ainda dessa análise, percebe-se que os artigos não fortalecem 

uma visão de uma espécie de núcleo de resistência aos pilares do capitalismo. Ao 

contrário, em um bloco em terceira relevância, palavras como “gestão”, “modelo”, 

“análise”, “processos” mostram a flexibilidade em encarar a TV como um negócio, 

preocupado em superar “desafios” oferecendo “propostas”. 

Quando se analisa o teor dos artigos, percebe-se um espírito empreendedor. Dos 

textos, cinco deles relatam estudos de caso de emissoras universitárias. Pelo 

conhecimento e vivência do autor, tais relatos são um retrato que reproduz uma pequena 

parte de um quadro geral que não foge muito das experiências das suas cinco décadas. 

Há usos da TV Universitária para entender processos de aprendizagem (BARRETO & 

ARGOLLO, 2016); para realizar projetos de extensão que levem a universidade a se 

aproximar da comunidade em torno – e transformar em um programa regular da TV 

(SANTOS & SERAFIM, 2016); para divulgar a arte regional (NOWISCK, 2015) . É 

desse último relato, inclusive, que se encontra uma síntese da produção de TV 

universitária em consonância com o empreendedorismo e a inovação: “ofertar um 

programa de televisão cultural, com foco nas atividades artísticas, é acima de tudo uma 
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demonstração de coragem. Principalmente em nosso país, pois falar e defender a arte, 

geralmente, é um discurso que soa supérfluo e elitista” (p. 43). 

Nos demais, uma visão de inquietude. Há algo sempre a construir e buscar 

(MARTELLI & KERBAUY, 2013) (CALLIGARO, 2013), a preocupação com a 

criação de características singulares (WAINER, 2014), (GÓES, 2014), (WAINER, 

2016) e não faltam propostas de inovação (ADORYAN, MAGALHÃES, & 

PASCHOAL NETO, 2013), (TORRES & MAGALHÃES, 2016). Após treze Fóruns 

nacionais de televisão universitária, em que esteve presente em 20 anos, o autor se sente 

seguro em afirmar que tais relatos são o retrato, em cópia econômica, da 

experimentação, do empreendedorismo e da busca pela inovação da TVU. Nem mesmo 

a ambição – nem sempre ligada ao empreendedorismo dada a sua conotação negativa, 

mas importante e fundamental característica – fica de fora das TVUs. O que dizer de um 

artigo intitulado “Os desafios da TV UNAERP de Ribeiro Preto para o Mundo”? 

(SEDASSARE, 2014) . 

4.2 A Internacionalização da TV Universitária Brasileira
7
 

A proposta de internacionalização das TV’s Universitárias Brasileiras tem início 

com a participação da ABTU, através do Prof. Fernando Moreira, na época membro do 

Conselho Fiscal da instituição, no evento promovido pela Broadcast Education 

Association – BEA na cidade de Las Vegas em 2004 e em outro evento promovido pela 

Associação Virtual Educa na cidade do México em 2005, quando a TV Univap é 

apresentada como um modelo de emissora universitária que utiliza a Educomunicação 

em todo o processo de produção televisiva. O evento Virtual Educa Internacional 

realizado no Brasil em 2007 teve, dentre as apresentações de trabalhos, diversas 

participações de TV’s Universitárias.  

Depois desse passo inicial, em 2012 foi realizado o I Encontro Latino 

Americano de Televisões Universitárias, na cidade de Rosário, Argentina, 

paralelamente à Sétima Reunião Ordinária da Asociación de Televisiones Educativas y 

Culturales Iberomaericanas - ATEI, com a participação significativa de membros da 

ABTU, sendo oito representantes e destacando-se a TV Unifor, que teve a presença de 

seu Vice-Reitor, além da diretora da TV. 

Com o II Encontro Latino Americano de Televisões Universitárias, realizado 

ainda em 2013, na cidade de Fortaleza, durante o XIII Fórum Brasileiro de Televisão 

                                                 
7 Esse item contou com a colaboração, por depoimento, do Prof. Fernando Moreira, presidente da ABTU nesta 

ocasião. 
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Universitária, se consolida a internacionalização da ABTU, com a participação de 

representantes das TVs Universitárias da Colômbia, Canal Zoom, do México, UDG TV 

(Universidade de Guadalajara) e do Secretário Geral da ATEI, Alberto Ferrer. Desde 

então tem sido realizadas parcerias e convênios com vários países para intercâmbio de 

conteúdo e apoio a eventos bilaterais, como a série de eventos TV Morfosis, com mais 

de 16 edições no México, Colômbia, Espanha e Brasil. 

Em 2016 a ABTU lança o Canal TUB (televisão Universitária brasileira) dentro 

da plataforma IBE.TV que é responsável pelos conteúdos da televisão ibero-americana, 

uma iniciativa da Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo de 21 países, permitindo 

assim aumentar a difusão de conteúdo realizado pelas TV’s Universitárias para toda a 

Ibero-américa. Nesse mesmo ano teve início a primeira co-produção internacional com 

participação da ABTU e de emissoras universitárias brasileiras na série VIDAS E 

BEBIDAS, coordenada pela Universidade de Guadalajara e com a participação de 5 

países. Depois de vários anos e pequenas iniciativas podemos finalmente afirmar que a 

TV Universitária Brasileira é hoje reconhecida fora de nossas fronteiras, seja pela 

difusão de conteúdo audiovisual e científico ou ainda pela capacidade em reunir talentos 

e esforços para a produção de conteúdo audiovisual de qualidade como parte do 

aprendizado de nossos alunos. 

5. Proposta e Considerações Finais  

O exemplo brasileiro de televisão universitária já deixou de ser único na 

comunidade íbero-americana. Diversos países e associações como ATEI - Asociación 

de Televisiones Educativas y Culturales Iberomaericanas, já demonstram pujança na 

incorporação das IES produtoras de conteúdo televisivo, inclusive com 

desenvolvimento de propostas empreendedoras e inovadoras, como o Canal Zoom, da 

Colômbia, o projeto TV Morfosis, do México, o Programa Polos Audiovisuales 

Tecnológicos da Argentina e a plataforma IBE.TV, responsável pelos conteúdos da 

televisão ibero-americana. 

A Internacionalização da TV Universitária brasileira oferece a oportunidade das 

IES em apresentar suas produções para fora de nossas fronteiras, bem como receber 

conteúdo internacional de interesse, além de participar em co-produções internacionais 

à partir de convênios. Tudo isso permite com que professores e alunado sejam parte de 

um grande projeto de comunicação educativa que seja interculturalmente colaborativo. 
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Tais iniciativas, endógenas ou de exportação, reproduzem as características das 

televisões universitárias, de se pensar uma produção audiovisual televisiva que vise um 

público abrangente, que concorra pela atenção do telespectador tradicional da TV 

comercial, que não veja o entretenimento como uma espécie de vilão de uma produção 

científica e que tenha a ideia de compartilhamentos, de formação de rede, de inovação 

como pilares. Tudo isso, no entanto, oferecendo – e se diferenciando – uma alternativa 

de programação e conteúdo, que tenha o interesse público e social, a divulgação 

científica, a extensão da universidade, a experimentação própria do fazer acadêmico, a 

(in)formação operacional e crítica da produção televisiva e a busca pela inovação social 

como fundantes de sua produção. 

No entanto, apesar dos avanços, tais experiências e visão de empreendedorismo 

e inovação das TVUs ainda são exceções nas IES ibérico-americanas. É preciso a 

ampliação deste conhecimento para dentro das reitorias, extrapolando-os de eventos 

acadêmicos específicos e que, geralmente, não contam com a presença de reitores, pró-

reitores e demais dirigentes que, ao final, são os responsáveis pelo estabelecimento de 

políticas de extensão e de comunicação das universidades. 

Há um gargalo no crescimento das TVUs, onde as poucas que produzem não 

conseguem contaminar a maioria das reitorias que ainda pensam TV como um 

instrumento caro, comercial e popularesco e, assim, sem coerência – quando não em 

oposição - com a academia. No entanto, essa pesquisa e outras inúmeras no Brasil e 

demais países ibero-americanos já são capazes de demonstrar, quantitativamente e 

qualitativamente, os benefícios da produção televisiva universitária, tanto para a IES 

como para a inovação social proporcionada na comunidade que a cerca. 

É preciso entrar nos congressos de reitorias, de mantedoras, inserções políticas e 

representativas em entidades que representem as direções executivas e acadêmicas das 

escolas. E dizer que as TVUs têm muito que contribuir, pela sua experiência, pela 

comprovação de sucesso em outras IES e outros países. Não faltam números, 

depoimentos, estudos. Nem o momento histórico, econômico e social, onde o 

empreendedorismo e a inovação social são palavras chaves, tanto do que se esperam das 

IES em geral, como características da Televisão Universitária em particular. 

 

Referências bibliográficas 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

ADORYAN, A., MAGALHÃES, C. M., & PASCHOAL NETO, J. D. Produção Colaborativa e 

convergência de mídia na TV: uma proposta de inovação e tecnologia social para as TVs 

universitárias. Revista ABTU, pp. 37-43, 2013. 

BARRETO, B. V., & ARGOLLO, R. V. Processos de aprendizagem da TV Universitária:a 

experiência da TV UESC. Revista ABTU, pp. 13-18, 2016. 

BASTOS, M. F. Educação e empreendedorismo social: um encontro que (trans)forma 

cidadãos. Belo Horizonte/MG: Mazza Edições, 2013. 

CALLIGARO, D. TVs Universitárias: em busca de identidade e autonomia financeira. Revista 

ABTU, pp. 27-31, 2013. 

CASTELLS, M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e terra, 1999. 

FRADKIN, A. Histórico da TV Pública/Educativa no Brasil. Em B. CARMONA, M. FLORA, 

& e. a. (org.), O desafio da TV Pública: uma reflexão sobre sustentabilidade e qualidade 

(pp. 56-62). Rio de Janeiro: TVE Rede Brasil, 2003. 

GÓES, J. D. Marcas Particulares de Jornalismo Científico em Televisões Universitárias. Revista 

ABTU, pp. 14-20, 2014. 

LAKATOS, E. M., & MARCONI, M. d. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

MACHADO, A. A televisão levada a sério. São Paulo: Editora Senac, 2003. 

MACHADO, L. Inovações e mudanças: conceitos e abordagens. Em E. H. CABRAL, & J. C. 

SOUZA NETO, Temas do desenvolvimento: reflexões críticas sobre inovações sociais 

(pp. 11-27). São Paulo: Expressão e Arte Editora, 2009. 

MAGALHÃES, C. M. Não há Segunda Tela sem a Primeira: 10 razões porque a TV não vai 

desaparecer. (LABCOM, Ed.) Estudos em Comunicaçao, pp. 249-276, 2014. 

MARTELLI, F. C., & KERBAUY, M. M. TV Universitária, um modelo em construção entre o 

público e o privado. Revista ABTU, pp. 15-18, 2013. 

MILANEZ, L. TVE: cenas de uma história. Rio de Janeiro: ACERP, 2007 

Ministério da Cultura. I Fórum Nacional de TV´s Públicas: Diagnótico do Campo Público 

de Televisão. Brasília: Ministério da Cultura, 2006. 

MINTZBERG, H., AHLSTRAND, B., & LAMPEL, J. Safari de estratégia: um roteiro pela 

selva do planejamento estratégico. Porto Alegre/RS: Bookman, 2000. 

NOWISCK, G. S. A divulgação da arte paranaense: análise da abertura do programa Caldo de 

Cultura do UFPR TV. Revista ABTU, pp. 38-43, 2015. 

RAMALHO, A. Mapa da TV universitária brasileira: versão 3.0. Viçosa, MG: Anadarco, 

2011. 

SANTOS, V. M., & SERAFIM, C. P. A experiência do Circuito Universitário da TV 

Universitária de Uberlândia-MG. Revista ABTU, pp. 19-26, 2016. 

SEDASSARE, H. L. Os desafios da TV UNAERP de Ribeirão Preto para o Mundo. Revista 

ABTU, pp. 17-20, 2014. 

TORRES, A. D., & MAGALHÃES, C. M. (1 de out de 2016). A gestão do conhecimento como 

ferramenta para televisão universitária. Revista ABTU, pp. 6-12, 2016. 

TORVES, J. C. Televisão pública. Porto Alegre: Editora Evangraf, 2007. 

VALE, G. M. Empreendedor: origens, concepções Teóricas, Dispersão e Integração. RAC 

Revista da Administração Contemporânea, 18(6), pp. 874-891. Acesso em 11 de março de 

2017, disponível em http://www.scielo.br/pdf/rac/v18n6/1982-7849-rac-18-6-0874.pdf, 

2014. 

VALENTE. Sistema público de comunicação do Brasil. Em Intervozes, Sistema Público de 

Comunicação do Brasil: experiências de doze países e o caso brasileiro (pp. 268-319). 

São Paulo: Paulus, Intervozes, 2009. 

WAINER, J. Processos de criação e gestão de uma TV Universitária. Revista ABTU, pp. 7-13, 

2014. 

WAINER, J. Os desafios de um concurso de projetos audiovisuais universitários. Revista 

ABTU, pp. 49-51, 2016. 
 

 

http://www.scielo.br/pdf/rac/v18n6/1982-7849-rac-18-6-0874.pdf

