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Resumo 
Este trabalho apresenta algumas reflexões decorrentes de uma pesquisa de doutorado 
em andamento, cujo objetivo é investigar como a Televisão Universitária do Rio 
Grande do Norte (TVU) pode torna-se um recurso para democratizar o acesso e a 
inclusão social à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). As 
oportunidades de conhecimentos produzidos por uma emissora de televisão nos 
levam a defender a tese de que a TVU RN tem um papel fundamental no atual 
momento em que a UFRN vivencia. Destacamos que hoje se exige da Universidade 
um papel mais amplo e sintonizado com as demandas da Sociedade, através de uma 
atuação que leve em conta as desigualdades e que ajude na promoção da inclusão 
social. Depreende-se daí a importância de estudos sobre a TV Universitária.  
Palavras-chave: Televisão. Universidade. Educação. 
 

Résumé 
Ce travail présente quelques réflexions issues d’une recherche pour le doctorat en 
cours. L'objectif est d'interroger comment la Télèvision Universitaire de Rio Grande 
du Nord (TVU) peut devenir une ressource pour démocratiser l'accès et l'intégration 
sociale a l'Université Fédérale de Rio Grande du Norde (UFRN). Les opportunités 
des connaissances produites pour un canal de télévision nous amènent à défendre la 
thèse que la TVU RN a un rôle fondamental dans le moment actuel que vit l'UFRN. 
Nous avons mis en évidence qu'aujourdhui il est demandé a l'université d'avoir un 
rôle plus grand et en syntonie avec les demandes sociales, à travers une actualisation 
qui prend en compte les inégalités et qui aide a la promotion de l'intégration sociale. 
C'est pourquoi il est important d'étudier la Télèvision Universitaire.  
Mots clés: Télèvision, Université, Education. 
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Introdução 

 

Este trabalho apresenta algumas reflexões decorrentes de uma pesquisa de 

doutorado em andamento, cujo objetivo é investigar como a Televisão Universitária 

do Rio Grande do Norte (TVU) pode torna-se um recurso para democratizar o acesso 

e a inclusão social à Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A 

televisão, seu suporte físico, sua convergência midiática, sua linguagem, sua forma 

de distribuição e recepção, são objetos de estudo de vários grupos de pesquisa em 

diversas áreas do conhecimento no Brasil e no mundo.  

As TVs Universitárias são tema e espaço de produção de conhecimento, de 

formação e de serviço à sociedade. Esta é uma das formas dela aproximar a 

Universidade da Sociedade. A oportunidade de conhecimento produzido por uma 

emissora de televisão universitária tem um papel fundamental no atual momento em 

que vivenciam as universidades públicas no Brasil. Diante disso, defendemos a tese 

de que a TVU do RN pode ser um espaço para o acesso e a inclusão ao ensino 

superior de uma universidade pública, contribuindo, portanto, para a democratização 

de informações para quem está postulando conhecer e fazer uma carreira profissional. 

Assim como, para os que já fazem parte dessa cultura acadêmica, colabora para a 

disseminação do conhecimento científico e com informações relevantes sobre a 

universidade.  

Trata-se de uma pesquisa qualitativa que utiliza como estratégias 

metodológicas questionário, entrevistas abertas e grupo focal. Os sujeitos da pesquisa 

em uma primeira fase são alunos, professores, funcionários e gestores da UFRN. Para 

apreender o que sabe a comunidade universitária sobre a TVU partimos de algumas 

questões: O que sabe a comunidade universitária sobre a TVU? Qual a imagem que a 

comunidade universitária tem sobre a TVU? Qual a representação que a TVU assume 

no âmbito da atual política formativa da UFRN? Como a TVU RN pode e deve atuar 

para contribuir com a democratização do acesso à UFRN? Qual papel poderá assumir 

a TVU do RN face à atual política de democratização e inclusão social da UFRN? 

Qual é a importância da TVU do RN para a UFRN? O que pretende? Qual a sua 

missão? A que público a TVU se destina? Qual o perfil? Qual o papel deve ter uma 

TV Universitária, cujo canal foi concebido para a educação? Não estaria aí sua 

missão maior? Qual a articulação hoje da TV com a educação básica? 
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Uma das problemáticas observadas em relação as TVs Universitárias é que 

elas ainda não foram assumidas pela comunidade acadêmica, não se transformaram 

em objeto de interesse de todos os cursos, do conjunto de docentes, estudantes, 

servidores e gestores. No entanto, cumpre boa parte de sua missão, mostrando à 

sociedade muito do que a universidade produz em diferentes áreas do conhecimento. 

Diante disso, o estudo destaca a relevância e a abrangência de pesquisas sobre a TVU 

e o papel estratégico que ela pode desempenhar nessa nova realidade (novo 

momento) das universidades públicas do país. 

Enfatizamos a importância da TVU do RN, como um meio de educação, 

informação e entretenimento, capaz de divulgar e transformar a imagem de uma 

instituição, nesse caso, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). O 

tema se torna relevante em razão do processo histórico que a UFRN e demais 

instituições públicas de ensino superior estão passando com as políticas públicas do 

MEC notadamente o REUNI2, Programa do Governo Federal de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais do país. Nessa perspectiva, a 

TVU precisa estar inserida nessas mudanças não podendo ser excluída desse 

processo. 

Destacamos que a Televisão desde seu surgimento foi alvo de grande 

desconfiança no mundo acadêmico, entretanto, hoje, além de ser objeto de estudo de 

vários grupos de pesquisas, tornou-se uma ferramenta importante na divulgação do 

conhecimento produzido dentro da academia. Observamos duas correntes opostas 

para análise da Televisão, uma conhecida como hipótese negativa e outra como 

hipótese positiva. A hipótese negativa é defendida por teóricos clássicos como 

Adorno e Horkheimer (1985), assim como autores mais contemporâneos como 

Bourdieu (1997) e Sartori (2001). A hipótese positiva é defendida por pesquisadores 

como Martín-Barbero (2001, 2003), Orozco-Gómez (1996; 2001), Fuenzalida (2002), 

entre outros. (falta incluir o foco das argumentações) 

Como aporte teórico para a investigação utilizamos também a legislação que 

rege a radiodifusão educativa, as políticas públicas para radiodifusão e imprensa no 

                                                 
2A aprovação do Plano de Reestruturação e Expansão da UFRN para o período 2008-2012, encaminhado ao 
Ministério da Educação – MEC, já está em fase de execução. O projeto prevê R$ 64 milhões para custeio com 
manutenção, pessoal, funções gratificadas e cargos de direção e, ainda, investimento de R$ 81 milhões em novas 
obras, recuperações e equipamentos, além da contratação de 344 novos professores e 447 servidores técnico-
administrativos. No ano de 2008 o projeto viabilizou a criação de 16 novos cursos de graduação nos campi de 
Natal, Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e Macaíba (Jundiaí). A ampliação em cursos novos e em cursos 
existentes gera 2.700 novas vagas até o ano de 2012, das quais 1.643 já foram disponibilizadas para o processo 
seletivo vestibular de 2009. Desse total de vagas, 1.424 foram criadas em cursos noturnos. 
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Brasil, histórico sobre a televisão pública no Brasil, histórico da TVU, documentos 

oficiais sobre a TVU, estudos realizados sobre a TVU, as novas (atuais) políticas para 

universidade pública (REUNI), a Constituição Federal (1988) entre outros. 

Enfatizamos a importância da Constituição Federal de 1988 que completou 20 anos 

em 2008, considerada a que mais defendeu a comunicação. Abordamos também as 

novas e atuais políticas públicas em relação ao ensino superior no contexto da 

sociedade do século XXI em escala mundial, nacional e local. 

Conforme Magalhães (2002), a Associação Brasileira de Televisões 

Universitárias considera, em seu estatuto, que uma Televisão Universitária é aquela 

voltada estritamente à promoção da educação, cultura e cidadania. Essa definição 

aproxima muito a TV Universitária da TV Educativa, no entanto, ela é também um 

ambiente tecnológico de aprendizagem utilizado pelo curso de comunicação social 

para ensinar a fazer Televisão (COUTINHO, 2006). As pesquisas sobre Televisão 

Universitária são recentes e alguns estudos realizados sobre ela avançaram na direção 

de conceituar e apresentar a Televisão Universitária como meio de divulgação de 

conhecimento científico (ROCHA, 2006; COUTINHO, 2006; CALLIGARO, 2007; 

AIRES, 1999; PORCELLO, 2002; PRIOLLI, 2003, 2008, 2009; MAGALHÃES 

2002, 2008; RAMALHO, 2008; CARVALHO, 2006). Para uma definição sobre as 

TVs Universitárias no Brasil utilizamos as contribuições de Priolli (2008, 2003, 

2006), Porcello (2002) e Magalhães (2002; 2008), além de outros autores que 

abordam estudos sobre TVs Públicas no Brasil: Torves (2007), Pieranti (2007), 

Mattos (2008), Simões (2004), Carmona (2003). 

A primeira TV universitária surgiu em 1967, em Recife, sendo a primeira TV 

Educativa do país, categoria de televisão criada pelo Decreto-Lei 236, de 1967, que 

contrapunha a televisão comercial, já em grande expansão pelo país. Depois da TV 

Universitária de Pernambuco outras instituições de ensino superior receberam 

outorgas de canais educativos abertos, como a TV Universitária do RN, fundada em 

1972, vinculada à UFRN, em operação até hoje. Tais canais contam com o suporte de 

duas grandes emissoras educativas do país, com maior capacidade de produção e 

constituem-se em cabeças de rede: a TV Cultura de São Paulo, mantida pela 

Fundação Padre Anchieta, entidade ligada ao governo daquele estado e a TVE do Rio 

de Janeiro, da Fundação Roquette Pinto (antiga Funtevê) e vinculada ao governo 

federal. Essa emissora foi substituída pela TV Brasil, criada pela Empresa Brasil de 

Comunicação para gerir as emissoras públicas. 
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A Televisão Universitária do Rio Grande do Norte (TVU) é uma emissora de 

televisão brasileira com sede em Natal, RN. Opera no canal 5 VHF e também pode 

ser assistida pelo canal 17 da TV a cabo em Natal e Parnamirim ou pela Internet. A 

Entidade Mantenedora é a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), 

Superintendência de Comunicação Universitária, localizada no Campus 

Universitário, em Natal/RN. 

Conforme Priolli (2009), a universidade ainda tem dificuldades em 

compreender a televisão na exata medida de sua influência sobre a cultura, a política 

e os costumes. Tende a superdimensioná-la, seja para o mal, seja para o bem. O 

resultado é o descaso com os canais universitários que estão à sua disposição. A 

televisão universitária ainda não foi assumida pela comunidade acadêmica, não se 

transformou em objeto de interesse ou desejo de todos os cursos, do conjunto de 

docentes, estudantes, servidores e gestores. Mesmo assim, cumpre boa parte de sua 

missão, mostrando à sociedade muito do que a universidade faz e pensa. 

Concordamos com a Associação Brasileira de Televisão Universitária 

(ABTU) que afirma que a televisão universitária é a representação da universidade, a 

expressão audiovisual de sua comunidade, de suas atividades e de seus projetos. 

Buscam-se fórmulas de integração efetiva de estudantes, professores e funcionários 

ao esforço produtivo da televisão, para obter uma programação que seja atraente, 

consistente e relevante. Trabalha-se para dar estabilidade e continuidade aos projetos 

de TV existentes, para que se possa avançar rumo àquilo que se espera da 

universidade e que a televisão universitária também poderá oferecer, no futuro: a 

experimentação, a criação de formatos e padrões e a oferta de uma alternativa de 

produção televisiva voltada para a cidadania e a democratização da informação e do 

conhecimento, o apoio à educação e o incremento cultural nacional e local. 

 

Universidade de Amanhã 

 

A questão do futuro da Universidade tem sido objeto de estudo por todos que 

estão comprometidos com o saber científico, sua relação com a sociedade, e as 

mudanças que vêem ocorrendo no mundo atual. A Universidade é um bem público e 

depende do Estado que é seu financiador. As mudanças que ocorrem no Estado 

certamente refletem-se na Universidade. De acordo com Santos (2005, p. 114) “a 

especificidade da Universidade enquanto bem público consiste em ser ela a 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

6 

instituição que liga o presente ao médio e longo prazo pelos conhecimentos e pela 

formação que produz e pelo espaço público privilegiado de discussão aberta e crítica 

que constitui”.  

Para Santos (2003) como instituição social a Universidade exprime de 

maneira determinada a estrutura e o modo de funcionamento da sociedade como um 

todo. Assim, vemos no interior da instituição universitária a presença de opiniões, 

atitudes e projetos conflitantes que exprimem as contradições da sociedade. Essa 

relação entre Universidade e Sociedade explica o fato de que, desde seu nascimento, 

a Universidade Pública sempre foi uma instituição social, ligada a uma prática social 

fundada no reconhecimento público de suas atribuições, num princípio de 

diferenciação, que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais, 

estruturadas por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e 

legitimidade internos a ela. A autonomia da Universidade é garantida pelo Art. 207 

da Constituição de 1988 que assegura às Universidades autonomia didática, 

científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. 

De acordo com Romano (2006) o século XXI exige da Universidade um papel 

mais amplo e sintonizado com as demandas da sociedade, principalmente aquelas dos 

países em desenvolvimento, uma atuação que leve em conta as desigualdades e que 

ajude na promoção da inclusão social. É preciso combater a exclusão de camadas 

inteiras da população dos países em desenvolvimento dos cursos de nível superior. A 

seleção para a entrada na Universidade não deve se basear apenas no mérito. Este 

deve ser um critério, mas não o único. Os alunos que ingressam graças a políticas de 

democratização, precisam ter um tratamento diferenciado, com acompanhamento 

acadêmico e bolsas que ajudem os estudantes mais pobres a se manterem no estudo.  

Se no passado a Universidade tinha a função de formar uma elite mais 

educada, hoje, ela recebe novas demandas, como a formação de profissionais 

qualificados, a oferta de serviços básicos de qualidade à população e a promoção 

econômica e cultural do país. Nesse sentido a TV Universitária exerce um papel 

fundamental, seja na difusão de informações úteis tanto aos alunos quanto aos 

professores, seja criando oportunidades educativas para ambos. A competição global 

atual tornou a Universidade uma peça chave para o desenvolvimento de um mundo 

altamente competitivo e cada vez mais carente de mão de obra qualificada. São 

necessárias transformações concretas dentro da Universidade, que incluam a criação 

de novos cursos mais sintonizados com as demandas sociais, a não-elitização do 
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ensino e a prática de estágios sociais pelos estudantes, o que ajudaria na formação 

cidadã dos alunos. De acordo com Chaui (2001; 2003) a autonomia universitária é 

um passo importante para que o conhecimento produzido nas instituições de ensino 

superior esteja mais sintonizado com a realidade de cada local e com as atuais 

demandas sociais. Atualmente, sabe-se que a autonomia é um dos principais desafios 

para a Universidade.  

 

TV Universitária: Conceito  

 

As TVs Universitárias são “uma modalidade nova de TV pública, ou quase-

pública, (...) já que o empreendimento é privado, mas o conteúdo editorial aproxima-

se das televisões não-comerciais” (PORCELLO, 2002, p. 8-9). Para os pesquisadores 

da Associação Brasileira de TVs Universitárias (ABTU), uma Televisão 

Universitária é “aquela produzida por Instituições de Ensino Superior (IES) e 

transmitida por canais de televisão (abertos ou pagos) e/ou por meios convergentes 

(satélites, circuitos internos de vídeo, Internet, etc.) voltadas estritamente à promoção 

da educação, cultura e cidadania” (MAGALHÃES, 2008, p.1-2). Por ser uma 

emissora mantida pela própria IES, o canal deve observar, em última análise, que se 

trata de uma extensão do ensino superior, ao possibilitar o acesso democrático à 

informação do que se produz na instituição.  

Para Priolli (2008) a maioria das pessoas, tanto do meio universitário quanto 

da mídia brasileira, tem uma visão equivocada sobre o papel das TVs Universitárias. 

A primeira é a de que o canal universitário é um espaço laboratorial, produzido por 

estudantes sob a orientação de professores. Para o autor, a concepção levanta a idéia 

de que esta seria uma “televisão necessariamente imatura, tecnicamente limitada, 

cuja ambição não poderia transcender as fronteiras do processo formativo de 

estudantes de comunicação”. De acordo com Priolli (2008) os canais universitários 

são “uma televisão para estudantes, [...] com a programação voltada ao seu deleite e 

informação, sendo indiferente, ou irrelevante, se tal programação é produzida 

diretamente pelo alunado de comunicação, ou se é feita por profissionais já 

tarimbados”.  

Outra visão errada quanto ao papel das TVs Universitárias defende que sua 

programação deve ser de natureza estritamente educativa excluindo todo conteúdo de 

natureza recreativa. Assim, as emissoras universitárias teriam apenas a missão 
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educativa deixando fora qualquer tipo de entretenimento. As TVs Universitárias 

teriam, segundo essa visão, “uma missão estritamente educativa, devendo se ater aos 

conteúdos formadores e informativos, sem desperdiçar tempo e recursos com o 

entretenimento” (PRIOLLI, 2008). Essas concepções reduzem e empobrecem o 

significado da Televisão Universitária. Os canais podem atingir outros públicos além 

do que é formado pelo universo estudantil. Quanto ao entretenimento, a categoria não 

deve ser excluída da programação, porque faz parte da natureza da Televisão e 

também do meio acadêmico quando se expressa através do teatro, música e do 

esporte universitário. Dessa forma a Televisão Universitária é:  

 

[...] aquela produzida no âmbito das IES ou por sua orientação, em 
qualquer sistema técnico ou em qualquer canal de difusão, 
independente 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, salvo aquelas impostas pela qualidade estética e a boa 
ética. Uma televisão voltada para todo o público interessado em 
cultura, informação e vida universitária, no qual prioritariamente se 
inclui, é certo, o próprio público acadêmico e aquele que gravita no 
seu entorno: familiares, fornecedores, vestibulandos, gestores públicos 
da educação etc. (PRIOLLI, 2008). 

 

Priolli (2008) identifica a Universidade como uma instituição formada por, 

pelo menos, três segmentos distintos: estudantes, professores e funcionários. Assim, 

esta Televisão não pode perder de vista que a sua unidade provém exatamente dessa 

trindade. No entanto os canais podem atingir outros públicos além do que é formado 

pelo universo estudantil.  

Magalhães (2002) destaca que, independentemente da linha que a emissora irá 

adotar, é fundamental que o conteúdo produzido pela comunidade acadêmica saia do 

ambiente restrito da sala de aula e dos laboratórios. A difusão é tão importante quanto 

a produção, pois é esse o caráter da Televisão. No entanto, é preciso tomar cuidado 

com um equívoco que ainda é freqüente nos canais: a produção de programas e 

notícias que abordem somente aspectos ligados à administração, eventos e cursos da 

própria instituição. Levar cultura, educação e cidadania para o maior número de 

pessoas, não somente para a comunidade acadêmica, deveria ser um dos objetivos 

principais dos canais universitários. Então, “produzir e transmitir para uma cidade de 

1 milhão de pessoas ou levar um programa de prevenção aos postos de saúde do 

município, se está fazendo TV Universitária” (MAGALHÃES, 2002). 
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De acordo com Andrade (2008) uma TV Universitária deveria ter como fim, 

os fins da instituição a que pertence: ensino, pesquisa e extensão. Assim como tudo 

que funciona dentro de uma Universidade, deveria ser economicamente posto a 

serviço das atividades dessa instituição. Uma TV Universitária deveria está voltada 

para a produção de conhecimento. Deveria está atenta às políticas públicas de 

desenvolvimento social e cultural do país, do estado e da cidade e se inserir nessas 

políticas ou desenvolver, junto com os departamentos pertinentes, projetos destinados 

a oferecer voz à sociedade organizada. 

 

 

 

Estudo Sobre a Televisão 

 

De acordo com Rincón (2002) hoje os estudos sobre a Televisão se dirigem à 

relação entre os textos televisivos e os contextos culturais onde são realizados; a TV 

se torna o eixo da reflexão social e o meio de maior incidência sobre as agendas 

públicas, sobre as formas da política, sobre os estilos de produzir saber e sobre as 

maneiras de compreender o mundo (Bourdieu, 1997; Sartori, 2001). A Televisão 

tornou-se o centro cultural de nossas sociedades - culturas populares de massa, nas 

quais as razões se diluem em emoções e a vida é um entretenimento. 

Para Martín-Barbero (2001, p. 41) a Televisão se constituiu em ator decisivo 

das mudanças políticas, “em protagonista das novas maneiras de fazer política, ao 

mesmo tempo em que é nela que o permanente simulacro das sondagens suplanta a 

participação cidadã e onde o espetáculo trapaceia até dissolver o debate político”. 

Conforme Rincón (2002, p. 22) alguns estudiosos como Bourdieu (1997) e 

Sartori (2001) analisam a Televisão dentro de uma hipótese negativa onde ela é vista 

como o pior mal da civilidade, onde é impossível pensar; é o cenário do espetáculo 

incessante, onde a comunicação morre em prol do contato, e onde o real se esvai na 

auto preferência do meio.  

 

A televisão afeta as formas de pensar, tanto assim que a “televisão 
acaba não sendo muito propícia para a expressão do pensamento 
(porque é preciso pensar com urgência) (...), a toda velocidade, (então) 
como é que se consegue pensar numas condições onde ninguém é 
capaz de fazê-lo. A resposta é - pensa-se mediante idéias 
preconcebidas, ou seja, mediante tópicos (...); a comunicação é 
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instantânea porque não existe (...); a televisão privilegia os fast 
thinkers, que propõem um fast food cultural (BOURDIEU, 1997, p. 
38-41). 

 

Ainda dentro da hipótese negativa, o italiano Sartori (2001, p.12), afirma que, 

por culpa da Televisão, chegamos a uma vida inútil,  

ao homo videns... À preponderância do visível sobre o ininteligível, o 
que nos leva a ver sem entender (e tudo isso porque) a imagem 
televisiva é pura e simples representação visual (...) A tevê produz 
imagens e anula os conceitos, e desse modo atrofia a nossa capacidade 
de abstração, e com ela, toda a nossa capacidade de compreender.  

 

Teóricos mais tradicionais, como Adorno e Horkheimer (1985), partindo do 

conceito de indústria cultural, analisam os meios de comunicação e as mercadorias 

culturais como expressões de certa decadência cultural, reflexo e produto da 

expansão do Capitalismo Monopolista nos Países Ocidentais. À medida que a 

fórmula substituía a forma, desaparecia a experiência estética e cultural mais 

profunda, substituída pelo valor de troca dos produtos culturais. De acordo com a 

teoria crítica, um programa de Televisão é uma mercadoria simbólica que reafirma o 

telespectador como parte de uma sociabilidade massificada, tornando-o um 

consumidor integrado ao sistema capitalista.  

Segundo Freitag (2004, p. 20), “a Dialética do Esclarecimento, escrita na 

Califórnia, reflete a atitude crítica com a qual Adorno e Horkheimer encaram a 

evolução da cultura nas modernas sociedades de massa, da qual os Estados Unidos 

seriam a versão capitalista mais avançada”. A indústria cultural, para Adorno e 

Horkheimer (1985), caracteriza-se por dois fatos: a ação dos veículos de 

comunicação e o resultado desta sobre o público. A expressão indústria cultural foi 

criada para diferenciar as manifestações espontâneas da cultura de massa, 

manifestações intencionalmente criadas, manipuladas e conduzidas pelos detentores 

da ordem econômica e social. Essa indústria caracteriza-se pela intenção de atingir o 

gosto médio, a uniformização ou massificação do público, com vistas ao consumo 

passivo de suas mercadorias.  

O fundamento das teorias de Mcluhan (1996), segundo o qual o meio é a 

mensagem, é contrário aqueles que se preocupam com o conteúdo das mensagens 

produzidas pela chamada indústria cultural, defendida pela tradição sociológica da 

Escola de Frankfurt, que formulou análises sobre a Televisão ao longo dos anos de 

1960. Para Mcluhan (1996, p. 21), “os meios são extensões do homem e seus efeitos 
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estão relacionados à maneira como estes atuam sobre a percepção humana a partir de 

suas especificidades técnicas”. É nesse sentido que o autor divulga o slogan o meio é 

a mensagem. De acordo com Mcluhan (1996), o meio é o elemento constituinte da 

mensagem, sendo impossível separar os dois. A mensagem seria, portanto, uma 

mudança de escala, cadência ou padrão que o meio provoca nos hábitos perceptivos, 

ampliando e acelerando processos já existentes. Ainda segundo Mcluhan (1996, p. 

22), “o ‘conteúdo’ de qualquer meio ou veículo é sempre um outro meio ou veículo. 

O conteúdo da escrita é a fala, assim como a palavra escrita é o conteúdo da imprensa 

e a palavra impressa é o conteúdo do telégrafo”.  

O italiano Umberto Eco (2000) defendeu uma nova orientação nos estudos 

dos fenômenos da cultura de massa, criticando a postura apocalíptica daqueles que 

acreditam que a cultura de massa é a ruína dos altos valores artísticos, como também 

a postura dos integrados, para quem a cultura de massa é resultado da integração 

democrática das massas na sociedade. Eco (2000) reuniu algumas posições críticas 

sobre o assunto e propôs alguns limites para analisar o fenômeno da Televisão, 

fazendo um cruzamento da visão sociológica com a visão semiótica. Para ele, 

importa analisar o que o público recebe em relação à TV, como fato comunicacional, 

e destaca três elementos: intenções do remetente (da mensagem); as estruturas 

comunicacionais (o meio e o código da mensagem); as reações do receptor (a 

situação histórico-social do público receptor e seus repertórios culturais para a 

decodificação da mensagem consumida).  

Segundo Rincón (2002) pesquisadores como Martín-Barbero (2001; 2003) e 

Fuenzalida (2002), dentro de uma hipótese positiva, procuram analisar a Televisão 

como relato, dispositivo cultural e indústria; procurando compreender suas formas, 

lógicas e conexões, onde se propõe como meio central da comunicação 

contemporânea, uma vez que a tela televisiva tornou-se o local da visualidade que 

ritualiza formas de interpretar o mundo, e classifica as maneiras de ver socialmente 

aceitas.  

 

A televisão é o meio que vai desordenar de maneira mais radical a 
idéia e os limites do campo da cultura, com as suas separações 
incisivas entre a alta cultura e a cultura popular, entre realidade e 
ficção, entre vanguarda e kitsch, entre espaço de ócio e trabalho, entre 
saber especializado e experiência profana, entre razão e imaginação 
(MARTÍN-BARBERO apud RINCÓN, 2002). 
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Considerações Finais 

 

Concordamos com a Associação Brasileira de Televisão Universitária 

(ABTU) quando afirma ser a Televisão Universitária a representação da 

Universidade, a expressão audiovisual de sua comunidade, de suas atividades e de 

seus projetos. Buscam-se fórmulas de integração efetiva de estudantes, professores e 

funcionários ao esforço produtivo da Televisão, para obter uma programação que seja 

atraente, consistente e relevante. Trabalha-se para dar estabilidade e continuidade aos 

projetos de TV existentes, para que se possa avançar rumo àquilo que se espera da 

Universidade e que a Televisão Universitária também poderá oferecer, no futuro: a 

experimentação, a criação de formatos e padrões e a oferta de uma alternativa de 

produção televisiva voltada para a cidadania e a democratização da informação e do 

conhecimento, o apoio à educação e o incremento cultural nacional e local. 

A TV Universitária é também um espaço de inclusão ao ensino superior que 

contribui para a democratização de informações para quem está postulando entrar na 

Universidade e também para aqueles que já fazem parte dessa cultura acadêmica. Ela 

colabora para a disseminação do conhecimento científico e oferece informações 

relevantes sobre a academia. Acreditamos que o principal objetivo de um canal 

universitário é “divulgar a ciência produzida nas instituições por meio de uma 

linguagem televisiva apropriada, a fim de aproximar Universidade e Sociedade” 

(PRIOLLI, 2003). Entretanto, conforme Priolli (2009), a Universidade ainda tem 

dificuldades em compreender a Televisão na exata medida de sua influência sobre a 

cultura, a política e os costumes. Tende a superdimensioná-la, seja para o mal, seja 

para o bem. O resultado é o descaso com os canais universitários que estão à sua 

disposição.  

Segundo Calligaro (2007) durante muitos anos criticou-se o veículo Televisão 

dentro da academia, o dilema, agora, é encontrar o caminho que torne visíveis o 

ensino, a pesquisa e a extensão produzidos dentro das instituições de ensino superior. 

O lado positivo é que as emissoras estão “experimentando”, mesmo que, na maioria 

das vezes, existam poucas condições físicas e operacionais para a execução dos 

programas. Contudo, sabe-se que a criatividade não depende, somente, de 

equipamentos modernos e sofisticados. Além disso, “cometer equívocos gera 

conhecimento”, conforme declarou Brasil (2006).  
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