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RESUMO 

 

 

O presente trabalho investigou a TV Universitária de Viçosa, em Minas Gerais, com 

ênfase na recepção dos produtos desenvolvidos e exibidos para a comunidade da cidade. 

A emissão do material também foi considerada neste estudo, na medida em que 

conteúdo destina-se a informação, educação e entretenimento compatíveis com o 

conteúdo trabalhado nas instituições de ensino superior. O objetivo foi investigar quem 

são os receptores da TV Viçosa, no caso, sua audiência espontânea, e que sentido a 

programação produz para quem a assiste. Como referencial teórico, foram articulados os 

conceitos de emissão e recepção a partir da problematização feita por autores vinculados 

à abordagem que veio a ser chamada Estudos Culturais Latino Americanos. Foi 

realizado um levantamento histórico da TV Universitária de Viçosa, por meio de análise 

de documentação disponibilizada pela emissora. Além disso, foi aplicado um 

questionário para uma amostra estabelecida estatisticamente de 400 moradores de 

Viçosa. Os resultados mostraram que a maioria dos entrevistados não assiste ao canal e 

que os motivos devem-se principalmente à fatores técnicos da emissora. Foi possível 

inferir da documentação analisada que a TV Viçosa serve de espaço institucional para 

divulgação das ações da reitoria da Universidade Federal de Viçosa (UFV). Seu 

principal “produto”, o “Jornal Regional”, é exibido no horário em que as demais 

emissoras colocam no ar seus telejornais, o que a coloca como concorrente. Quanto à 

qualidade do sinal na cidade: como os moradores instalaram antena parabólica nas 

residências e a TV Universitária não desenvolveu qualquer campanha educativa para 

esclarecer a população como acessar sua programação, a maioria dos telespectadores 

não acompanha os fatos do dia-a-dia do seu município pelo telejormal. Os resultados da 

pesquisa mostraram, ainda, que não há, pelo menos atualmente, um direcionamento 

estratégico/administrativo/educativo para o canal. Como a TV Viçosa não tem 

apoiadores culturais, está atrelada à universidade, limitando a autonomia da proposta, 

sendo, inclusive um “braço institucional”, voltado a dar visibilidade às questões 

pertinentes à instituição de ensino.  O canal não representa uma oportunidade para se 

experimentar novos formatos, novas linguagens, novas formas de apresentação da 

informação ou mesmo de formação do telespectador do canal universitário. 

 

 

Palavras-chave: TV Universitária. Viçosa. Recepção. Mídia-Educação. 

  



ABSTRACT 

 

This study investigated Viçosa‟s TV Universitária, in Minas Gerais, with emphasis on 

the reception of the programs wich were developed and exhibited for the city‟s 

community. The emission of this material was also considered in this study, so long as 

its contents ere destined for information, education and entertainment compatible with 

contents worked on higher education institutions. The objective was to investigate who 

are the receptors of TV Viçosa, in this case, its spontaneous audience, and what 

significance its programming creates for those who watch it. As a theoric referencial, 

the concepts of emission and reception were articulated fron the problemizing made by 

authors related to the approach that became the Estudos Culturais Latino Americanos. It 

was also made a historical uplift of TV Universitária, by means of a documentation 

analysis provided by the channel. Aside from this, a questionnaire was apllicated for a 

statistically established sample of 400 citizens of Viçosa. The results indicated that most 

of the interviewees do not watch the cannel and technical factors of the station are the 

main reason for this. It was possible to determinate from the analyzed documentation 

that TV Viçosa works as an institutional space to promote the actions from the rectorate 

of Universidade Federal de Viçosa (UFV). Its main “product”, the “Jornal Regional”, is 

exhibited at the same time as all other stations air their news shows, which makes it a 

part of the competition. As for the quality of the city‟s broadcasting signal: since the 

citizens made the parabolic antenna‟s installation on residences, and TV Universitária 

didn‟t develop anu educacional campaign to teach the population how to access its 

programming, most watchers do not keep up-to-date with the daily happenings of its 

municipality through the news program. The research results also showed  that there 

isn‟t at least currently, a strategic/administrative/educative direction for the channel. As 

TV Viçosa does not have cultural aids, it depends on the university, wich limits the 

proposal‟s autonomy, being also an “institutional arm”, directed to give visibility on the 

pertinent matters related to the educational institution. The channel does not represent 

an opportunity for experimentation with new formats, new languages, new forms to 

promote information or even the development of its audience. 

 

Keywords: TV Universitária. Viçosa. Reception. Media-Education. 
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CAPÍTULO I  

 

1.1 – Introdução 

 

Seria a recepção apenas um breve momento, desses que acontecem numa fração 

de tempo, resultado do encontro emissor-receptor? Não, na verdade, a recepção é uma 

espécie de ponto de chegada de um vasto processo de práticas culturais do receptor. É 

ali que ele percebe o que vê, ouve ou lê de acordo com o seu entendimento, a sua 

interpretação, as suas práticas culturais. Todavia, a recepção também é um local de 

partida de processos que acabam por influenciar outros receptores ou, ainda, acaba 

encontrando a recepção de outros sujeitos, seguindo, desta forma, numa espécie de 

desenho de onda contínua, como num “projeto político”, capaz de dar voz aos sujeitos 

da sociedade. E o que dizer desta “onda contínua” quando ela está relacionada à 

televisão? 

Neste caso, a TV, enquanto um elemento “moderno” e “cotidiano” foi, com o 

passar das décadas, caindo no gosto do brasileiro, que acabou por reconhecer nela uma 

instituição de poder em condições de disseminar comportamentos e modos de vida, em 

especial quando o ambiente apresenta níveis de educação coletiva que podem ser 

considerados “fracos”. Habermas (1984) já chamava atenção para essa atribuição ao 

destacar que os fluxos de comunicação, na medida em que se acumulam, são capazes de 

atingir e exercer pressão sobre o sistema, obrigando-o a debater as reivindicações na 

agenda da política oficial. Para ele, não bastaria, todavia, à esfera pública perceber ou 

mesmo identificar as demandas da sociedade, mas também seria necessário que ela as 

tematizasse, problematizasse e até dramatizasse para que as questões fossem 

“escolhidas” e tratadas no âmbito do sistema político. Isto significa que, para Habermas 

(1984), uma esfera pública atuante caracteriza-se pelas redes comunicativas, seja por 

meio da televisão ou de outros meios, que a mantém e que se colocam em condições de 

orientar e criticar as tomadas de decisão das instituições públicas.  

E como se comporta a cultura frente a este cenário? Um dado importante deve 

ser considerado: como afirma Hall (1997), a proposta tem sido a de retirada do Estado 

de suas responsabilidades, no que diz respeito à sua atribuição de regulamentar a 

cultura, para, aos poucos, colocá-la à disposição do livre mercado. Neste caso, é 

necessário observar que este, certamente, vai estar alicerçado sobre outras condições 



sociais e, ainda, culturais. Por isto, já alertava Martín-Barbero (2006, p. 289) que, na 

redefinição da cultura de informações, “é fundamental a compreensão de sua natureza 

comunicativa”. Isto significa que, para o teórico, a cultura é produtora de significações 

sim, por isso, “o receptor não é um simples decodificador daquilo que o emissor 

depositou na mensagem, mas também um produtor” (idem, p. 289). 

No caso da televisão, ela vem colaborando para a construção de uma cultura 

nacional. Tanto que consegue, por exemplo, trazer para o conhecimento nacional as 

manifestações consideradas tipicamente regionais. Por conta disto, haveria, por vezes, 

uma percepção estereotipada? Provavelmente, sim, mas esta “mistura” não deixa de ser 

um ponto de encontro da sociedade. Uma indicação seria os próprios movimentos 

sociais que já se dão conta da sua importância e caminham no sentido de desenvolver o 

uso das tecnologias de comunicação. Mas isto não significa apenas saber utilizar os 

meios para “falar”. É preciso, também, saber “ouvir” aqueles com quem se fala, para 

conhecer como os receptores se apropriam das mensagens. Ou seja, para além de 

dominar os meios de forma eficaz, “o comunicador precisa investigar as mediações que 

dão sustentação à produção de sentidos no pólo da recepção” (BARROS, 2004, p. 143).  

No caso da TV comercial, o avanço dos estudos relacionados à Teoria das 

Mediações, com maior ênfase a partir dos anos 80, identifica que é importante conhecer 

seu receptor e a sua realidade. Um exemplo disso são as pesquisas feitas com o público 

no desenvolvimento de algum produto, como no caso das telenovelas, visando a 

verificar os pontos fortes e fracos da trama para que estes possam ser tratados, se 

necessário. Outro exemplo, é a disponibilidade que os próprios telejornais têm dado à 

“pauta do espectador”, com o intuito de abordar no telejornal a demanda específica de 

quem assiste ao noticiário, mas, também com isto, saber um pouco mais deste indivíduo 

e da realidade na qual está inserido. Isto sem falar nos endereços de e-mail de acesso à 

emissora, salas de bate-papo com entrevistados que estiveram presentes nas reportagens, 

dentre outras situações. 

Se esta é uma realidade cada vez mais presente na televisão comercial, o que 

dizer da TV Universitária, a cargo das instituições superiores de ensino? Estariam estas 

emissoras públicas também utilizando sua capacidade de influenciar as práticas culturais 

por meio da sua programação? As possibilidades de se fazer televisão também 

avançaram neste último meio século. Tanto que as universidades brasileiras, 

beneficiadas por algumas legislações, passaram a contar com um canal capaz de escoar 



sua produção, mais voltada para educar e para fazer com que os indivíduos se apropriem 

e se tornem sujeitos dessa linguagem. Mas será mesmo? Terão estes canais 

universitários assegurado ao seu público receptor a oferta de uma programação que 

resiste ao formato comercial das grandes emissoras? Terão eles condições de produzir 

um conteúdo a partir do perfil e das demandas da sua audiência e, com isso, conseguir 

estabelecer uma identificação entre as partes envolvidas?  

Antes, porém, de buscar as possíveis respostas para este questionamento faz-se 

necessário pontuar que a relação entre educação e comunicação não se dá, somente, 

com a chegada do computador, ao contrário, ela não é recente. De acordo Vilaça (2010) 

apud Moore e Kearsley (2008, p. 26), a primeira geração educação com o apoio da 

comunicação usava como única tecnologia o papel. Para ilustrar como esta modalidade 

de ensino se desenvolveu, destaca-se o quadro apresentado abaixo:  

 

Tabela 1 - Gerações da educomunicação 

 

Geração 

 

Forma 

Recursos instrucionais e 

tecnológicos básicos 

 
Primeira Geração 

 
Ensino por correspondência 

 
Materiais impressos, livros, 

apostilas 

 

Segunda Geração 

 

Transmissão por rádio e 
televisão 

 

Rádio, vídeo, TV, fitas cassete 

 

Terceira Geração 

 

 

Universidades Abertas 

 

Materiais impressos, TV, Rádio, 

telefones, fitas cassetes 
 

 

Quarta Geração 

 

Teleconferência 

Teleconferência interativa com 

áudio e vídeo 
 

 

Quinta Geração 

 

Internet/web 

 

Internet, MP3, ambientes virtuais 

de aprendizagem (AVA), vídeos, 

animações, ambientes 3D, redes 
sociais, fóruns ... 

 

 O quadro apresentado pelo autor revela como o desenvolvimento da Educação 

está atrelado ao desenvolvimento das tecnologias da época e das mídias que aparecem 

ao longo dos anos. Se, antes, a educação utilizava apenas uma tecnologia, em 

contrapartida, observa-se que, na quinta geração, há o uso das múltiplas tecnologias, o 

que ainda inclui o audiovisual.  

 Retornando à presente pesquisa e à temática dos canais universitários, que já 



lançam mão das tecnologias de comunicação existentes, o levantamento feito para este 

estudo permitiu identificar, até então, no Brasil, 51 canais universitários, sendo alguns 

deles compartilhados por mais de uma Instituição de Ensino Superior (IES). Segundo 

definição da Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU)
1
, a proposta seria 

desenvolvida no âmbito das instituições ou por sua orientação, em qualquer sistema 

técnico ou em qualquer canal de difusão, independentemente da natureza de sua 

propriedade. Além disso, os trabalhos teriam a participação de professores, estudantes e 

funcionários responsáveis por desenvolver uma programação diversificada e para 

diferentes públicos, não havendo restrições ao entretenimento. Também conforme o 

levantamento, atualmente, os principais estudos feitos sobre TV Universitária ainda vêm 

se concentrando, em especial, em analisar a emissão e a programação do canal. Daí, a 

existência de uma lacuna quando o assunto é a recepção, em especial, quando esta se dá 

em um município fora dos grandes centros urbanos.  

É por isto que a presente pesquisa tem o objetivo investigar quem são os 

receptores da TV Universitária de Viçosa, inaugurada há 18 anos na cidade de Viçosa, 

localidade com cerca de 65 mil habitantes na Zona da Mata Mineira, e que sentido o 

canal produz para quem assiste à programação. Para isto, foram formuladas as seguintes 

questões que deverão nortear a pesquisa:  

 

1. Qual o perfil do público que assiste à TV Universitária de Viçosa? 

2. Dentre os que vêem, o que destacam na programação? Por quê? Em que 

horário? Com que regularidade? 

3. O que gostariam de ver e não encontram? 

 

Apresentados os apontamentos anteriores, justifica-se investigar, inclusive, se há 

uma manifestação de interesses e de necessidades por parte do público receptor para um 

outro tipo de informação e, conseqüentemente, se há um estímulo à participação desses 

indivíduos, também, enquanto „produtores‟ e receptores do conteúdo veiculado pelo TV 

Universitária de Viçosa. A importância deste trabalho justifica-se porque, atualmente, 

no Brasil, os canais que apresentam uma programação voltada para a educação estão 

limitados a canais restritos. Por outro lado, a própria consolidação das tecnologias de 

informação e comunicação pode representar mais um suporte na criação ou mesmo 

                                                
1 Dados disponíveis no endereço eletrônico http://www.abtu.org.br, acessado em 16 de fevereiro de 2010. 

http://www.abtu.org.br/


consolidação de espaços educativos, como no caso das TVs universitárias. Todavia, 

considerando que, como investimentos públicos, elas precisam estar atentas às 

especificidades da recepção, bem como da realidade na qual estão inseridas. 

 

1.2 – Educação, televisão e sociedade  

 

Foi no século XVIII que a educação se deparou com um momento de alterações. 

Apesar de não ter havido mudanças significativas no que diz respeito a normas e valores 

da profissão docente, mantendo-os essencialmente religiosos, foi nesse período da 

história que houve a substituição do corpo de professores religiosos (sob o controle da 

Igreja) para um grupo de laicos (sob o controle do Estado). O currículo escolar, por sua 

vez, manteve como referência “questões” ligadas à elite da sociedade, deixando, dessa 

forma, a classe popular “fora” desta estrutura. Segundo Nóvoa (2003), a intervenção do 

Estado, neste momento, levou a uma homogeneização, numa escala nacional, do corpo 

de profissionais. “Agentes culturais, os professores são também, inevitavelmente, 

agentes políticos.” (NÓVOA, 2003, p. 17) 

Já no século XIX, houve uma expansão escolar, na medida em que se aumentou 

a procura social pela chamada instrução, encarada, na época, como sinônimo de 

superioridade. Neste período, a sociedade presenciou, também, a feminização do 

professorado e, ainda de acordo com Nóvoa (2003), assistiu ao aparecimento de um 

movimento associativo docente, enquanto grupo profissional. Isto acabou por consolidar 

o prestígio dos professores e a potencialidade da escola num período que compreendeu 

o início do século XX. “A escola e a instrução encarnam o progresso: os professores são 

os seus agentes. A época de glória do período escolar é também o período de ouro da 

profissão docente” (Nóvoa, 2003, p.19).  

O momento de euforia, todavia, pode ser identificado na primeira metade do 

século XX, enquanto a instituição escolar manteve-se, em função de um processo 

progressivo observado com o passar das décadas, como ponto de referência da ação 

educativa. Entretanto, conforme destaca Canário (2006), ao longo dos últimos cem 

anos, a escola sofreu transformações que a fizeram passar de um cenário de “certezas” 

para outro de “promessas” e, por fim, de “incertezas”. 

 



A escola das certezas corresponde à escola da primeira metade do 

século [...] que funcionava como uma “fábrica de cidadãos”, 
fornecendo as bases para uma inserção na divisão social do trabalho. 

Constituindo um pilar central do estado-nação, a escola funcionava 

em um registro elitista que permitia a alguns a ascensão social, 
permanecendo isenta de responsabilidades na produção das 

desigualdades sociais. A escola aparecia como uma instituição justa 

em um mundo injusto. (CANÁRIO, 2006, p. 16-17) 

 

Após a Segunda Guerra Mundial (que durou de 1939 a 1945), o que se tem é um 

contexto de “mais escola”, com a expansão quantitativa do sistema até a efetivação da 

instituição de massas. Há uma expectativa quanto a desenvolvimento, mobilidade social 

e igualdade, no entanto, o que se vê é a reprodução das desigualdades sociais 

desempenhada pelos sistemas escolares e, em conseqüência, o crescimento dos níveis de 

frustração e desencanto. Para Canário (2006, p. 17), “ao mesmo tempo, em um contexto 

de integração econômica que transcende o nacional, a escola vê desaparecer um dos 

seus traços institucionais mais marcantes: o de fabricar bons cidadãos no quadro do 

estado nacional”.  

Em termos político-econômico do século XX, os anos 70 marcaram, em 

definitivo, a consolidação de uma nova fase do capitalismo, que se efetivou enquanto 

globalizado e transnacionalizado. Porém, teria sido a chamada era “pós-industrial” 

(quando há o impacto das transformações tecnológicas sobre o saber) que, por volta dos 

anos 50, disparou este processo. Como parte desta reorganização - com reflexos também 

sobre a cultura, que entrou, segundo defende Lyotard (1986), na chamada idade “pós-

moderna”
2
 - a figura do Estado, com o passar dos anos, foi colocada em xeque no 

âmbito jurídico-institucional. O resultado foi, aos poucos, sentido pela sociedade que 

viu o Governo, de certo modo, “sair de cena”, na medida em que se restringiram os 

investimentos em políticas públicas nos diferentes setores sociais, inclusive, na 

educação. Além disso, as propostas passaram a ter um outro foco: o de dar suporte à 

consolidação de um modelo econômico neoliberal, baseado no livre mercado, na 

competitividade e na produtividade, visando o maior lucro.  

E os meios de comunicação foram peça chave neste processo, já que a pós-

modernidade trouxe, também conforme Lyotard (1986), consigo a possibilidade de 

                                                
2 Foi o filósofo Jean-François Lyotard (1924-1998) quem, em 1979, elevou o termo “sociedade pós-

moderna” a um conceito filosófico, tendo sua análise publicada no seu livro “O pós-moderno” (José 

Olympio Editora, 1986). O livro era, originalmente, um relatório destinado ao conselho das universidades 
de Québec e se tornou referência na definição do pós-moderno. 



ampliação de uso e de acesso das tecnologias de informação e comunicação, alterando, 

inclusive, a forma como a sociedade passou a viver e a aprender. Num primeiro 

momento, uma certa visão de mundo foi apresentada por meio do impresso e do cinema. 

Depois, foi a vez do rádio dar a sua contribuição. Em seguida, a televisão e o forte 

recurso da imagem e, mais recentemente, em definitivo a partir dos anos 90, a internet.  

No caso da televisão, ela foi, aos poucos, ganhando força, ao assumir um 

importante papel de intervenção social. Em 1970, por exemplo, dados do censo 

demográfico brasileiro indicam a presença do aparelho em 27% das residências do país, 

sendo que 75% desses equipamentos se concentravam no eixo Rio-São Paulo
3
. Como a 

Copa do Mundo do México foi transmitida, neste ano, ao vivo, o número de televisores 

atingiu quatro milhões de lares, o equivalente a 25 milhões de telespectadores no início 

dessa década, a partir desta espécie de “estímulo esportivo”.  

Frente a este cenário, a televisão, também, passou a ser utilizada para transmitir 

preceitos educacionais. Foi no final da década de 60 e início dos anos 70, no auge do 

regime militar, que ela serviu para disseminar as propostas deste Governo. De acordo 

com Xavier (2000), nessa mesma época, surgiram os cursos técnicos na rede pública de 

ensino e, logo em seguida, a Fundação Roberto Marinho e a Fundação Padre Anchieta
4
 

lançaram, em rede nacional, o “Telecurso 2º Grau”.  

Conforme estudos feitos por Ferreira e Bianchetti (2005), na primeira metade do 

século XX, existia, no Brasil, um grupo de educadores da Rádio Roquete Pinto
5
 que 

solicitou a concessão de um canal educativo, junto ao Governo Federal, visando a 

manter, por meio da televisão, um trabalho de educação a distância nos moldes do que 

já era realizado com o suporte do rádio. “Apesar de a concessão do governo ter sido 

aprovada em 1952, por problemas de ordem político-administrativa, a primeira televisão 

                                                
3 Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1970, a população 

brasileira era de 90 milhões de habitantes. Em 2010, já são 188 milhões de brasileiros. Quanto a outros 

dados, a última Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD), feita em 2008, revelou que o 
percentual de residências que dispõem de aparelhos de televisão é de 95,1%. No que diz respeito à 

internet, 23,8% dos domicílios possuem microcomputador com acesso à rede. Dados disponíveis no 

endereço http://www.ibge.gov.br/home/, acessado em 14 de janeiro de 2010. 
4 O Telecurso 2º Grau foi criado a partir de um convênio firmado entre a Fundação Padre Anchieta e o 

Estado, em 1978. Na época, eram oferecidas aulas diárias, com 15 minutos de duração, levadas ao ar por 

39 emissoras da Rede Globo e das TV‟s Educativas. Em 1981, foi criado o Telecurso 1° Grau, 

transmitido paralelamente ao outro. Em 1995, ambos foram substituídos pelo Telecurso 2000. 

Atualmente, vem sendo exibido o Novo Telecurso, que inclui disciplinas de filosofia, artes plásticas, 

música, teatro e sociologia, além da proposta oferecer cursos profissionalizantes.  
5 Roque Pinto foi médico, antropólogo, professor, etnólogo e ensaísta, que fundou a Rádio Sociedade do 

Rio de Janeiro, em 1923, com fins educacionais e culturais. Ele 36, dentre outros feitos, ele doou a rádio 
ao Ministério da Educação. 

http://www.ibge.gov.br/home/


educativa no Brasil somente foi criada em 1967: a TVE/RJ.” (FERREIRA; 

BIANCHETTI, 2005, p. 111) 

Outros autores, entretanto, como Priolli (2008), defendem que, embora a 

televisão tenha se desenvolvido sob o regime comercial até 1968, neste ano, teria 

entrado no ar a primeira experiência de TV Educativa, a TV Universitária de Recife, 

vinculada à Universidade Federal de Pernambuco. Paralelamente a isto, a própria 

legislação aprovada em 1967, o artigo 13 do Decreto-Lei 236, de 1967, foi o 

responsável pela criação da Televisão Educativa, afirmando que esta “se destinará à 

divulgação de programas educacionais, mediante a transmissão de aulas, conferências, 

palestras e debates” (BRASIL, 1967). A idéia, naquela época, já era a de promover a 

educação, diante de uma realidade em que predominava o analfabetismo, com o suporte 

da televisão.  

 É fato que, ao final da primeira década dos anos 2000, a internet (outra forma de 

comunicação) se sobressai enquanto mídia automática, rápida, em larga escala. 

Entretanto, ainda é a televisão que detém o contato com um público amplo e apresenta 

um estilo de vida. E as possibilidades de se fazer televisão também avançaram neste 

último meio século. Tanto que as universidades brasileiras, beneficiadas por algumas 

legislações, passaram a contar com um canal capaz de “escoar” sua produção, mais 

voltada para educar e para fazer com que os indivíduos se apropriem e se tornem 

sujeitos dessa linguagem. Durante décadas, a TV comercial reinou sozinha, tendo 

condições, inclusive, de se organizar para prover aos telespectadores o que a lei da 

radiodifusão especifica: entretenimento, informação e educação. Com o passar dos anos 

e com o interesse da publicidade pelo veículo, não foi confirmada essa expectativa, e a 

TV comercial acabou por se especializar na oferta de diversão, limitando os conteúdos 

informativos e restringindo os educacionais.  

No caso da Televisão Universitária, não seria possível afirmar que ela tenha 

começado, efetivamente, no Brasil, em 1967. Na avaliação de Priolli (2008), até 1995, 

ano em que foi promulgada a Lei Federal 8.977, conhecida como “Lei da TV a Cabo”, a 

TV Universitária não havia assegurado avanços, apesar de ter a preferência para a 

obtenção de outorgas do Estado. Para se ter uma idéia da questão, durante o 

levantamento feito para esta pesquisa junto à Associação Brasileira de Televisão 



Universitária (ABTU)
6
, foi constatado que, até janeiro de 2010, teriam sido 

identificados 51 canais universitários, sendo alguns deles compartilhados por mais de 

uma Instituição de Ensino Superior (IES). A proposta vem sendo desenvolvida no 

âmbito dos estabelecimentos de ensino ou por sua orientação, em qualquer sistema 

técnico ou em qualquer canal de difusão, independentemente da natureza de sua 

propriedade, conforme será abordado de forma mais específico ao longo do presente 

estudo. 

Em termos político-sociais, um pouco mais adiante, a chegada dos anos 80 

marca uma certa autonomia e a capacidade transformadora dos movimentos sociais. Isto 

porque, segundo defende Canclini (2006, p. 36), “repensar a cidadania como estratégia 

política serve para abranger as práticas emergentes não consagradas pela ordem jurídica 

[...] e procurar novas formas de legitimidade estruturadas de maneira duradoura em 

outro tipo de Estado”. Se, antes, o Estado definia a participação na vida pública, agora, 

era o mercado, com o apoio dos meios de comunicação, o responsável por estabelecer 

estes critérios, alicerçado na ordem do consumo. Para Canclini (2006), as mudanças 

registradas nas últimas décadas e que se mantém na atualidade podem ser sintetizadas 

em cinco processos: 

a) um redimensionamento das instituições e dos circuitos de exercício 

do público; b) a reformulação dos padrões de assentamento e 
convivência urbanos; c) a reelaboração do “próprio”; d) a 

conseqüente redefinição do senso de pertencimento e identidade, 

organizado cada vez menos por lealdades locais ou nacionais e mais 

pela participação em comunidades transnacionais desterritorializadas 
de consumidores; e) a passagem do cidadão como represente de uma 

opinião pública ao cidadão interessado em desfrutar de uma certa 

qualidade de vida. (CANCLINI, 2006, p. 39-40) 

 

 

Esse momento coincidiu com uma espécie de invasão da propaganda na mídia 

estimulando, cada vez mais, o consumo de produtos e serviços. Os anunciantes 

mudaram sua estratégia de “conquista” do cliente e passaram a comprar espaços entre 

os blocos de programa. Neste processo, a “vedete” ainda era a televisão que, por conta 

desta empatia junto à população, passou a despertar, também, a atenção de políticos 

interessados em explorar seu potencial por meio da concessão de canais regionais.  

                                                
6
 Dados disponíveis no site da Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), acessados por 

meio do endereço eletrônico http://www.abtu.org.br, acessado em 21 de janeiro de 2010. 

http://www.abtu.org.br/


 Frente a tanta efervescência alicerçada pela mídia e na tentativa de orientar o uso 

da tecnologia, em 1982, foi instituído a Sistema de Nacional de Radiodifusão Educativa 

(SINRED), ligado ao Ministério da Educação e Cultura (MEC) e ao Ministério das 

Comunicações. Com isso, de acordo com Mattos (1990), foram criadas as chamadas 

emissoras educativas, algumas vinculadas a grandes redes de televisão, como a TV 

Cultura, a SESC TV, o Canal Futura, ligado a Rede Globo, a TV Escola, voltada ao 

público docente, dentre outras. Já o Governo Federal, neste momento, decidiu investir 

na educação a distância, instituindo cursos televisivos e incentivando a implantação de 

kits (antena parabólica, aparelho de TV, fitas de vídeo e manuais de uso e metodologias) 

nas escolas públicas do país. 

 O próprio educador Freire (1979) apresentou um conceito de comunicação e a 

sua ligação com a educação. Para ele, a comunicação é a “co-participação dos sujeitos 

no ato de pensar [...] O que caracteriza a comunicação, enquanto este comunicar 

comunicando-se, é que ela é diálogo, assim como o diálogo é comunicativo” (1979, p. 

66 e 67). Além disso, ele acreditava que “a educação é comunicação, é diálogo, na 

medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos 

interlocutores que buscam a significação dos significados” (idem, p. 69). 

 Ainda nos anos 80, a Portaria Interministerial 568, do Ministério das 

Comunicações e do Ministério da Educação, de 21 de outubro de 1980, diz que as 

emissoras são obrigadas a ceder cinco horas de sua programação semanal para 

programas educacionais. Segundo o texto, o tempo tem que ser distribuído em 

programas educacionais que perfaçam 30 minutos diários, de segunda a sexta, e 75 

minutos, aos sábados e domingos. O Sistema de Nacional de Radiodifusão Educativa 

(SINRED), coordenado pela Fundação Roquete Pinto, era um projeto com a missão de 

integrar todas as estações educativas de rádio e TV no Brasil. Com isso, além de 

produzir, contratar e distribuir material audiovisual de propostas educativas, o sistema 

visava a troca de experiências, tecnologias, equipamentos e programas; a racionalização 

do uso de recursos financeiros, materiais, humanos e técnicos; e a promoção da 

descentralização e regionalização dos programas. Estações educativas de TV não 

poderiam ter caráter comercial, estando claramente proibidas de transmitir publicidade e 

aceitar patrocínio.  

Já nos anos 90, mais precisamente em 1996, o Ministério da Educação implantou 

o Projeto TV Escola. Por meio desta iniciativa, conforme ressalta Couto (2007), o 



Governo Federal equipou com o kit tecnológico (televisão, vídeo e antena parabólica) 

os estabelecimentos públicos com mais de cem alunos matriculados, com o intuito de 

proporcionar melhorias de ensino ao utilizar a educação aberta, continuada e a distância. 

Na época, 30 mil escolas foram beneficiadas. “Pautando-se nessa preocupação, 

analisávamos modalidades de utilização da televisão e do vídeo nas classes [...] para 

verificar até que ponto esses conteúdos permitiam preparar alunos para responder a 

desafios sócio-culturais na sociedade contemporânea.” (COUTO, 2007, p. 118)  

No início da implantação da proposta, de acordo com dados da Fundação 

Cesgranrio (1997)
7
, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

financiava o TV Escola. Por isso, nos primeiros anos do programa, os vídeos se 

destinavam apenas ao Ensino Fundamental. A partir do segundo semestre de 1999, a 

Secretaria de Educação Média e Tecnológica (Semtec) se tornou parceira da Secretaria 

de Educação a Distância e passou a financiar a produção destinada ao Ensino Médio. 

Conforme avaliações periódicas sobre os resultados obtidos pelo TV Escola, mesmo 

depois da distribuição de equipamentos e implantação do projeto, professores e 

funcionários ainda apontavam diversos problemas para justificar o não-uso dos vídeos 

em suas atividades pedagógicas.  

Outra avaliação do projeto, realizada ao final de 2001, pelo Núcleo de Estudos 

de Políticas Públicas (NEPP), da Universidade de Campinas (UNICAMP), por 

solicitação da Secretaria de Educação a Distância, constatou que 39% dos professores 

não utilizavam os programas do TV Escola. Dentre os motivos mais apontados, 

destacavam-se a falta de equipamentos (36% dos kits não estavam em condições de 

funcionamento), a falta de treinamento para a utilização deste recurso e o hábito de só 

utilizar o livro didático. Na avaliação de Duarte (2002, p. 89), “até mesmo os filmes 

considerados ruins, são capazes de despertar o interesse e estimular a curiosidade em 

torno de temas e problemas que, muitas vezes, sequer seriam levados em conta”. Por 

outro lado, Demo (1998) ressalta que: 

 

A teleducação está marcada por facilidades duvidosas, que não são 
amparadas pelo desafio da aprendizagem autêntica, como bastar-se 

com ver televisão, estudar à distância, investir o mínimo ou nenhum 

esforço, etc. Imagina-se que tudo vai tornar-se mais ou menos uma 

brincadeira, como é ver novela, algo atraente, emocionante, 

                                                
7
 A Fundação Cesgranrio/Unesco realizou o “Projeto de Acompanhamento e Avaliação da TV Escola”, 

sendo publicado relatório sobre o tema em 1997.  



envolvente. Se, por um lado, a teleducação priva os alunos de aulas 

meramente expositivas, em que os professores apenas reproduzem 
informações para os estudantes, por outro lado, isto tem provocado 

um fenômeno muito comum nas escolas do país [...] o curto-circuito 

já clássico de colocar computador ou parabólica nas escolas, sem 
atentar para a necessidade de reconstrução por parte do aluno e da 

presença de um professor capaz de motivar a superação da mera 

instrução em favor do compromisso com a formação. (DEMO, 1998, 

p. 15) 

 
 
 

Dito isto, é preciso lembrar, ainda, que até a metade do século XX, as teorias da 

comunicação consideravam o receptor um indivíduo passivo, personagem de uma 

relação com o emissor “na qual tudo transcorria entre emissores-dominantes e 

receptores-dominados, sem o menor indício de resistência, e na qual, pela estrutura da 

mensagem, não atravessavam os conflitos nem as contradições e muito menos as lutas” 

(MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 27). Já na segunda metade do século XX, os estudos 

propostos pela Teoria das Mediações demonstram que, mesmo no simples ato de assistir 

à televisão, o espectador varia qualitativamente sua relação interativa com o fluxo 

informativo. Isto porque seu aparelho psíquico se transforma, passando de um estado 

psicológico a outro.  

Ainda conforme Martín-Barbero (2006), a qualidade e a intensidade de seu 

comportamento psíquico determinam a qualidade e a característica da interação entre o 

espectador e o fluxo do discurso televisivo. Sendo assim, a TV não é capaz de destruir 

as experiências e a cultura que o telespectador já possui. Ao contrário, é possível 

perceber as diferenças de decodificação de uma mesma mensagem por receptores de um 

mesmo meio social, como a sala de aula, por exemplo. Atualmente, os efeitos da 

televisão não são negados, mas já se sabe que a intenção do emissor em sua mensagem 

pode não realizar-se. E por quê? Porque o receptor é sujeito ativo e pertence a um 

contexto sócio-cultural específico que permite a ele interpretar a mensagem, dá-lhe 

significado de acordo com sua visão de mundo, suas experiências, seus valores, sua 

cultura de grupo.  

Mais um período se passa e os anos 90 incorporaram um outro elemento a este 

processo econômico-social iniciado na década de 50 e incrementado em 70 e 80: uma 

espécie de ressurgimento da sociedade civil, por meio de organizações que passam a 

ocupar um espaço de esfera pública, porém, não-estatal. Isto só é possível porque, 

conforme já mencionado anteriormente, o Estado acaba por transferir para a sociedade 



organizada parte de suas competências. Daí, a ampliação de ações nas áreas da saúde e 

da educação promovidas por meio das ONGs, de forma a complementar a agenda 

social. Assim, ele promove o que se pode caracterizar como sendo a desregulamentação 

do seu papel em termos econômicos e sociais, numa espécie de co-gestão, permitindo 

outras relações entre Estado, mercado e sociedade civil.  

Em termos de tecnologia de informação, no final da década de 90, conforme 

ressalta Matos (2002), os telespectadores brasileiros passam a experimentar os canais a 

cabo e por assinatura. Como conseqüência dessa nova realidade, em 1997, foi criada a 

Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) para regularizar e fiscalizar o setor 

de telecomunicações no Brasil. Além disso, a televisão volta a se destacar quanto à 

exibição de programas com um contexto mais educacional, como no caso das propostas 

levadas ao ar pelas TVs educativas. Com os avanços registrados já no século XXI, têm 

início, em 2007, primeiramente em São Paulo e, posteriormente, em outros estados, as 

transmissões da TVD (televisão digital)
8
.   

É neste cenário, em constante mudança, que as tecnologias de informação e 

comunicação também estão passado por processos de mutação, se desenvolvendo e 

consolidando. E mais: que a experiência da escola, em especial em relação à mídia, se 

daria, ou não, já que os estudos midiáticos ainda não influenciam boa parte dos atores 

ligados, direta ou indiretamente, ao ambiente escolar. Tanto que, segundo estudos feitos 

por Duarte (2007): 

 

Ao longo da última década, o foco dos trabalhos apresentados nos 

encontros anuais do grupo ampliou-se para questões relacionadas às 
mensagens veiculadas nos produtos midiáticos, aos usos que os 

receptores fazem dos meios eletrônicos de comunicação de massa e 

aos distintos modos de interação destes com as mensagens veiculadas 

por aqueles. Quanto aos sujeitos das pesquisas, se a década de 1990 
privilegiou fundamentalmente jovens e adultos e os usos que estes 

fazem dos meios na escola e na prática pedagógica, ao longo desta 

última década as crianças passaram a ser foco do interesse e da 
preocupação de muitos estudiosos desse campo, impulsionados talvez 

por pesquisas de audiência que apontam as crianças como um dos 

segmentos mais assíduos de público de televisão no Brasil. 

(DUARTE, 2007, p. 25-26) 

 

                                                
8 Segundo dados do Ministério das Comunicações, o decreto 5.820/2006 dispõe sobre a implantação do 

SBTVD-T, estabelecendo as diretrizes do sistema de transmissão analógico para o digital. Passados pouco 

mais de dois anos, desde sua implantação, a TV Digital brasileira já opera em 28 cidades, sendo 20 

capitais e oito cidades-pólo, segundo registros feitos até 21 de janeiro de 2010. Os dados estão 
disponíveis no endereço http://www.mc.gov.br/tv-digital/ e foram acessados em 23 de janeiro de 2010. 

http://www.mc.gov.br/tv-digital/


Neste caso, na avaliação de Zanchetta (2007), no que diz respeito às políticas 

públicas para a área da educação, os PCNs seriam vagos; na escola, o trabalho de 

análise da mídia estaria a cargo de tarefas interdisciplinares; no que diz respeito aos 

professores, a preparação dos docentes para lidar com a mídia ainda estaria sendo feita 

de forma ensaística; além disso, nos próprios cursos de licenciatura, não haveria espaço 

para tratar dos meios de comunicação. 

É preciso ressaltar que, apesar da expansão da internet (mídia automática, rápida 

e em larga escala), a televisão ainda é uma das principais formas de se ver o mundo, 

pelo menos, em termos de Brasil e, porque não dizer, de América Latina. Por isso, ela 

desempenha um papel educacional relevante para crianças, jovens e boa parte dos 

adultos. Até porque, para garantir a permanência da audiência, a TV explora cada vez 

mais os desejos e as emoções do público, aperfeiçoando, constantemente, estratégias de 

“dependência” dos grupos sociais em relação ao seu conteúdo.  

 

1.3 – Recepção 

 

 

Em se tratando de recepção, os teóricos da comunicação, De Fleur e Ball-

Rokeach (1993), ressaltam que os veículos de comunicação (e, no caso, a televisão) são 

capazes de contribuir para criar modelos simbólicos que atendem a quase toda forma 

possível de comportamento. Daí a preocupação quanto à necessidade de “decifrá-los”, 

já que “uma vasta literatura mostrou que tanto as crianças quanto os adultos adquirem 

atitudes, respostas emocionais e novos estilos de conduta por intermédio da mídia, 

especialmente do cinema e da televisão” (DE FLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 

234).  

No caso do Brasil, os estudos de audiência e recepção acolheram teorias e 

modelos originários dos Estados Unidos (funcionalismo sociológico), quando se 

procurou conhecer a estrutura de funcionamento dos meios de comunicação, e também 

da França (semiologia lingüística), priorizando-se, neste caso, as chamadas linguagens 

de conotação (a valorização crítica de modos de dizer). Houve, ainda, as pesquisas que 

anunciavam uma espécie de trama ideológica feita pelos meios de comunicação (a 

televisão, em especial), uma banalização da arte e uma mercantilização das produções. 

Neste caso, a chamada indústria cultural, concebida por Theodor Wiesengrund Adorno 



e Max Horkheimer, ficariam por conta da Teoria Crítica da Cultura da Escola de 

Frankfurt (Alemanha)
9
.  

O Instituto de Pesquisa Social (localizado em Frankfurt) reuniu também Erich 

Fromm, Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Jürgen Habermas. Eles desenvolveram 

trabalhos independentes em diferentes áreas e em distintos países (em decorrência do 

período entre a primeira e a segunda guerra). Porém, foi o ensaio “A indústria cultural: 

o esclarecimento como mistificação das massas”, escrito por Adorno, na primeira 

metade da década de 40, que tratou, primeiramente, do termo “indústria cultural”. O 

conceito, segundo Gatti (2008)
10

, designa: 

 

a produção de produtos culturais com o intuito de adaptar e 

integrar seus consumidores ao funcionamento da ordem social 

vigente. Diferentemente de formas tradicionais de 
entretenimento, a indústria cultural funciona como um sistema 

integrado, centralizando a produção, a distribuição e o consumo 

da cultura, de modo a integrá-la à esfera da reprodução material 

da sociedade e ao funcionamento do sistema capitalista como 
um todo. Como uma forma de diminuição do potencial crítico e 

de dominação da consciência das pessoas, o consumo dos 

produtos da indústria cultural não é uma escolha livre do 
consumidor, mas, em grande medida, determinado 

antecipadamente na fase de fabricação dos produtos.  (GATTI, 

2008, p.26) 

 

Conforme apresenta Adorno, em seu artigo, a indústria cultural levaria às 

últimas conseqüências a mercantilização da cultura. E os produtos culturais tornariam-

se homogêneos, o mesmo acontecendo com a consciência dos indivíduos. Também 

nesta época, o ensaísta italiano Eco (1964), em sua produção “Apocalípticos e 

integrados”, acreditava que os meios fossem onipotentes e destinados a “contagiar as 

massas”, submetendo-as aos seus desígnios. Emissor e canal
11

 detinham todo poder e 

encarnavam toda potência. Com isso, acreditou-se que o sujeito do processo 

comunicacional deixou de ser o indivíduo para ser a estrutura que rege a comunicação. 

                                                
9 A Teoria Crítica da chamada Escola de Frankfurt, fundada em 1923, foi desenvolvida por Max 

Horkheimer e trata-se de uma forma de teoria que remonta a Karl Marx. Ela se caracteriza pelo interesse 

por uma sociedade racional, que faça justiça a todos os seus membros, e pelo comportamento crítico em 

relação à sociedade e à cultura contemporâneas, na medida em que não exploram os potenciais 

disponíveis para criar este estado de emancipação. 
10 GATTI, Lucianno Ferreira. Theodor W. Adorno e a indústria cultural. Revista Mente, Cérebro e 

Filosofia, São Paulo, n. 07, p. 24-33, 2008. 
11 Canal: neste caso, o meio por onde a mensagem era veiculada. 



De acordo com Zanchetta (2007, p. 1.460), “o Estado, os grandes grupos econômicos, 

as grandes potências, os organismos produtores”. 

Entretanto, é preciso lembrar, também, que o fenômeno da comunicação ganhou 

força com a Primeira Guerra Mundial, quando a propaganda foi utilizada para mobilizar 

multidões. “Mensagens de propaganda cuidadosamente projetadas mergulharam a nação 

em noticiários, fotos, filmes, discos, livros, sermões, cartazes [...] Os veículos de 

comunicação de massa disponíveis tornaram-se ferramentas para persuadí-los.” 

(DeFLEUR & BALL-ROKEACH. 1993, p. 180)  

As investigações a respeito desta questão deram início a um estudo, conhecido 

como “Teoria da Bala Mágica” que mostrava que a mídia tinha poder de moldar a 

opinião pública já que a mensagem era recebida pelo receptor conforme o ponto de vista 

do emissor. De acordo com esta teoria, acreditava-se, na época, num modelo de 

comunicação de estímulo-reação considerado mecânico e onde o receptor era tido como 

passivo. Esse pensamento estava coerente à teoria geral desenvolvida pela sociologia e 

pela psicologia da época. Conforme DeFLEUR & BALL-ROKEACH. (1993, p.183), os 

estudos apontavam que “as pessoas herdavam mais ou menos o mesmo conjunto de 

mecanismos biológicos incorporados, que os dotavam de motivações e energias para 

reagir a dados estímulos de dadas maneiras [...]”. 

À medida em que novas descobertas eram feitas, outras concepções de ser 

humano individual e da sociedade permitiram modificar a “Teoria da Bala Mágica”, 

levando em consideração o estímulo e a resposta. Entretanto, é importante ressaltar que 

boa parte da influência das descobertas quanto a audiência e recepção vieram dos 

desdobramentos dos estudos de psicologia que começaram a considerar que cada pessoa 

é diferente uma da outra, embora compartilhem os mesmo padrões de comportamento 

de sua cultura. Neste caso, ainda segundo DeFLEUR & BALL-ROKEACH. (1993), além 

das características biológicas, haveria também a interferência do ambiente social. Foram 

estas suposições que permitiram aos estudiosos pensar em um receptor não mais 

passivo, mas ativo, capaz de responder de formas distintas a estímulos recebidos dos 

veículos de comunicação de massa. 

 

O receptor é o elo mais importante do processo de comunicação. Se a 

mensagem não atingir o receptor, de nada adiantou enviá-la. Um dos 

pontos de maior importância na teoria da comunicação é a 
preocupação com a pessoa que está na outra ponta da cadeia de 

comunicação: o receptor (Berlo, 1999 apud SILVA, 2006, p.04). 



Além disso, se como parte das pesquisas de audiência e recepção, o receptor é o 

sujeito principal, então, deve-se ter em mente que “o foco de análise dos estudos de 

audiência e recepção não é pura composição ou o tamanho da audiência, mas sim as 

respostas que os indivíduos dão aos conteúdos da comunicação” (RUÓTOLO, 1998, p. 

159). Para que se possa conhecer o ambiente de estudos de audiência e recepção, de 

maneira breve, a partir de um levantamento feito por Silva (2006), o presente estudo 

lista abaixo algumas das principais teorias já desenvolvidas.  

 

Tabela 2 – Audiência e recepção 

Teoria Características 

Bala Mágica Começa a ser pensada durante a Primeira 

Guerra Mundial, nos Estados Unidos. Tem 
como idéia principal o fato do receptor ser 

passivo e aceitar as mensagens como são 

enviadas, sem questionamentos. Pressupõe que 
a mensagem é enviada e recebida, assim como 

uma bala disparada em um determinado 

sujeito. Também é conhecida como “Teoria da 
Agulha Hipodérmica”. 

Influência Seletiva O paradigma das diferenças individuais passa 

pela individualidade de cada ser, ou seja, aqui 

o receptor começa a ser considerado ativo e 
não mais um indivíduo que simplesmente 

aceita a mensagem. Começa a preocupação 

com os efeitos que as mensagens causam nas 
pessoas e parte-se do pressuposto que os 

efeitos dependem das características 

individuais de cada ser. 

Dissonância Cognitiva A dissonância é um estado aversivo, e a 
dissonância cognitiva pode ser considerada 

uma condição antecedente que leva à atividade 

orientada para a redução de dissonância. 

Sociológicas de Audiência Baseia-se nos grupos de referência que um 
indivíduo tem (família, vizinhança, etc), e na 

presença do “líder de opinião” dentro de uma 

comunidade. Avalia como esses grupos e a 
presença do “líder de opinião” influenciam a 

audiência nas suas relações com os meios de 

comunicação. 

Perspectivas Culturais de Audiência A cultura é um conjunto de crenças e normas 
que norteiam os indivíduos. Moles, McLuhan e 

Edgar Morin foram os principais estudiosos 

que se interessaram em perceber como a 
cultura interfere no ato comunicacional. Os 

britânicos foram os estudiosos que mais 

contribuíram com referências para esses 
estudos. Foi a partir destas perspectivas que os  

latino-americanos se nortearam até as 



perspectivas das mediações. 

Usos e Gratificações Preocupa-se com as motivações que levam 

uma pessoa a optar por um meio de 
comunicação. Considera, inclusive, a 

possibilidade de o indivíduo escolher não se 

expor a nenhum meio já que o receptor é ativo, 
e os meios competem com outras gratificações 

(viagens, praia, namoro, etc.). Os usos que o 

indivíduo fazem dos meios e seus conteúdos, e 
os benefícios que eles acreditam estar 

adquirindo ao se exporem a estes conteúdos, 

são os norteadores dessa teoria. 

 

Já na América Latina, as mediações começaram a ser pensadas a partir das 

primeiras análises do Centre Contemporary Cultural Studies, localizado na Inglaterra, 

tendo como parâmetro as produções culturalistas. Na América Latina, autores como 

Martín-Barbero e Garcia Canclini, dentre outros, mantém suas obras tratando da 

perspectiva das mediações. Martín-Barbero (2006, p.64) questiona a tese dos que 

acreditam que a “massa será burra”, ao afirmar que “a multidão imediatamente se fez 

visível. Antes, se existia, passava desapercebida, ocupava o fundo do cenário social; 

agora, se adiantou às baterias, é ela a personagem principal”.  

 

Desse modo, massa deve deixar de significar adiante anonimato, 

passividade e conformismo. A cultura de massa é a primeira a 
possibilitar a comunicação entre os diferentes estratos da 

sociedade. E dado que é impossível uma sociedade que chegue 

a uma completa unidade cultural, então o importante é que haja 
circulação. E quando existiu maior circulação cultural que na 

sociedade de massa?  (MARTÍN-BARBERO, 2006, p. 70). 

 
 

Outro estudioso da temática, Zanchetta (2007)
12

 também traça um panorama dos 

estudos relacionados à recepção midiática e de como a escola se apropriou das idéias 

propostas por seus diferentes seguidores. Para ele, da mesma forma como mencionado 

anteriormente, o ponto de partida seriam as pesquisas que acreditavam ser o receptor um 

sujeito passivo. Estas se estenderam até os anos 60, enquanto a comunidade escolar 

desprezava por completo a televisão, por acreditar que não poderia se misturar com o 

“entretenimento fútil e efêmero proposto pela TV” (2007, p. 1.456). Neste caso, ficava 

                                                
12 O autor Juvenal Zanchetta Júnior (doutor em Educação e professor da Universidade Estadual Paulista – 

UNESP) faz suas considerações no artigo “Estudos sobre recepção midiática e educação no Brasil”, 
disponível no endereço eletrônico http://www.cedes.unicamp.br. Acesso em  13 de maio de 2009. 

http://www.intercom.org.br/papers/nacionais/2003/www/pdf/2003_temas_rangel.pdf


reforçado o modelo de que a mensagem partiria de um emissor, chegando a atingir um 

receptor, numa espécie de “injeção hipodérmica”, como destaca Zanchetta (2007).  

Num momento seguinte, os estudos na área da educação permitiram identificar a 

representação da realidade a partir da mídia, demonstrando a força do meio de ir além e, 

inclusive, manipular a realidade apresentada, por exemplo, numa programação de 

televisão. Era a teoria do “receptor um pouco menos passivo”, apresentada por 

Zanchetta (2007). Nela, os pesquisadores teriam deixado de estudar a questão da 

propaganda em si para se dedicar à análise da cultura de massa. Segundo Zanchetta 

(2007), McLuhan
13

 acreditava que os meios de comunicação avançariam em sua 

proposta de comunicar, definindo outros padrões de sensibilidade.  

Compartilhando da mesma geração, Morin (1967) apresenta seus estudos sobre 

projeção e identificação utilizados pela grande imprensa. Na primeira situação, o 

indivíduo projetaria para fora de si aquilo que não conseguisse realizar. No caso da 

televisão, as situações retratadas pelo meio seriam uma forma de se transgredir a vida 

particular, numa espécie de “terceirização” de experiências, como compara Zanchetta 

(2007, p. 1.457). Já na relação de identificação, “o espectador é capaz de se apropriar de 

experiências apresentadas pela mídia, fazendo suas as proezas e frustrações de outros”. 

Talvez por conta disto, Zanchetta acredite que, nesse período, ainda nos anos 60, “a 

mídia é vista como instrumento indutor da passividade intelectual e de ajuste a valores 

totalitários” (idem, p. 1.457).  

Assim como Silva (2006) e Zanchetta (2007), outros autores se debruçam sobre 

os estudos de recepção, também dando destaque para o sujeito receptor. Paralelamente a 

isto, levam em consideração o cotidiano deste indivíduo, as comunidades interpretativas 

e as mediações culturais, ampliando a visão de comunicação para além do fato de 

transmitir informações. White (1998) é outro autor cujas observações não apenas 

apontam, mas ainda reforçam as análises já apresentadas, porém, concentrando-se sobre 

três linhas de pesquisa que tratam do Estudo da Interpretação da Audiência da Mídia: a 

                                                
13 Os autores Ilana Polistchuk e Aluízio Ramos Trinta, em seu livro “Teorias da comunicação: o 

pensamento e a prática da comunicação social”. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003, p. 134-135, afirmam que 

Herbert Marshall McLuhan (1911-1980) foi precursor dos estudos midiológicos. Diretor do Centre for 

Culture and Technology da Universidade de Toronto (Canadá), distinguiu-se pelas análises que fez dos 

meios de comunicação (os media), o que lhe valeu o epíteto de “profeta da era eletrônica”. De acordo com 

ele, um médium (“meio de comunicação”) deveria ser entendido como “prótese técnica” apta a prolongar 
o corpo humano e a estender os sentidos elementares, intensificando a percepção. 



corrente do Interacionismo Simbólico; dos Estudos de Consenso Cultural; e a das 

Mediações, abordagem resultante do interesse na cultura popular. 

No caso do Interacionismo Simbólico, o estudo que interpreta a audiência parte 

do pressuposto de que “produtores e usuários de mídia interagem na elaboração do 

significado de modo similar à maneira que o significado é criado nas interações 

pessoais. Constitui essencialmente uma abordagem sócio-psicológica” (WHITE, 1998, 

p. 41). Isto significa que produtores e receptores realizam um processo de “negociação”, 

visando a assegurar uma resposta que atenda aos objetivos de cada um. Segundo as 

considerações de White: 

 

os que criam os programas da mídia anseiam por estabelecer 

identidades buscando aprovação de seus pares e da audiência em 

forma de cartas, telefonemas e comentários casuais na rua ou, mais 
indiretamente, por prêmios, pontuações, venda de produtos e dados 

numéricos sobre audiência. Quer se leve em consideração o pólo dos 

produtores de mídia ou o pólo dos receptores, o certo é que, dada a 

penetração da mídia na vida cotidiana, a importância da negociação 
na comunicação mediada está no fato de ela estabelecer padrões para 

a definição, o alcance e a validação da identidade na cultura 

contemporânea. (WHITE, 1998, p. 42) 

 

 

Já os Estudos Culturais tentam esclarecer os motivos que levam as pessoas a 

construir interpretações subjetivas de um mesmo programa, porém, de forma 

diferenciada. Neste caso, as justificativas estão relacionadas a posicionamentos sociais 

demográficos, como idade, gênero, educação e status social. O que significa dizer que 

um receptor costuma reconhecer mensagens e dotá-las de sentido a partir do seu crivo 

referente aos valores sociais que defende; ao grau de instrução escolar que possui; à 

experiência de vida que tenha; e à lógica de raciocínio que habitualmente adote. 

Conforme White (1998, p. 48), há análises que relacionam os Estudos Culturais com 

“teorias sobre identidades culturais diferentes e competências culturais dos 

telespectadores, ou com teorias sobre estratégias de poder, conflito e solidariedade na 

família e em outros grupos domésticos de telespectadores”. Neste caso, uma das 

maneiras de se interpretar a audiência é o relato de histórias de vida, enfocando como a 

interação com a mídia traz maior equilíbrio pessoal, conversão e integração.  

 

A preocupação principal desta tradição de análise dos meios de 
comunicação é o criticismo cultural: „Que tipo de cultura (uma em 



particular) estamos criando no fórum da mídia?‟, „Será o tipo de 

cultura que queremos criar ou há outras alternativas possíveis?‟ e 
„Quem influencia a criação desta cultura?‟(a questão do poder e 

atuação)‟. (WHITE, 1998, p. 49) 

 

A preocupação dos Estudos Culturais é, neste sentido, encarar os meios de 

comunicação como um grande fórum, um espaço público no qual os significados são 

apresentados para serem reexaminados e debatidos por setores culturais diferentes. “O 

sucesso da televisão está na sua habilidade para articular a visão comum das coisas, de 

modo que uma ampla gama de telespectadores se reconheça e se identifique.” (WHITE, 

1998, p. 49) 

Por fim, White (1998) destaca o Estudo das Mediações que, conforme ressalta 

Martín-Barbero (2006), prioriza os locais dos quais se podem observar e compreender a 

interação entre a lógica da produção e a da recepção. Ele nomeia esses processos de 

“mediações de interação, luta resistência e transformação, porque são esses 

procedimentos que reúnem e dinamizam negociações entre diferentes lógicas culturais” 

(2006, p. 241). Martín-Barbero (2006) defende não ser possível explicar o papel da 

mídia na constituição de culturas locais, apenas em termos de informação transmitida e 

efeitos comportamentais. Ao contrário, ela seria o processo institucionalizado que 

engloba atores distintos que irão se confrontar, como se estivessem em um campo de 

batalha, até se chegar a uma síntese de significado que seja plausível naquele dado 

momento, não perdendo a oportunidade de se continuar o debate.  

Outro teórico, Orozco Gómez (1994), por outro lado, ressaltou o quanto a 

família pode ser mediadora do significado da televisão para as crianças. Para este autor, 

diferentes grupos familiares estabelecem maneiras distintas de interpretar o veículo.  

 

Para um estudo comparativo da recepção de noticiários de TV não 
seria suficiente apenas observar alguns resultados das interações de 

audiências com os noticiários de TV e compará-los com culturas de 

outros países. O que deveria ser comparado é a estruturação 

específica das estratégias para recepção dos noticiários de TV, 
assumidas por diferentes tipos de audiência. (OROZCO GÓMEZ, 

1994, p. 24) 

 

Ainda no que diz respeito aos Estudos das Mediações, no caso das minorias 

silenciadas, sendo estas consideradas um novo gênero mediador, elas estariam 

esperando que alguém articulasse seus sentimentos. Na avaliação de White (1998), esse 



grupo sempre se sentiu oprimido, marginalizado e excluído, porém sem condições de 

dizer isso.  

 

Para o discurso dominante, estes novos gêneros são lixo, alienadores, 
o epítome do mau gosto, moralmente degradantes, uma fonte de 

violência e rebeldia etc. O rock, a novela feminina, algumas 

modalidades esportivas, telenovelas melodramáticas, todos 

começaram sua carreira como lixo. Mas para as minorias culturais 
que descobriram sua identidade nestes novos gêneros, o lixo, 

precisamente porque é rejeitado pelos grupos dominantes, toma-se 

símbolo de resistência e uma forma de poder. Essa mediação é uma 
forma de conspiração na resistência às ideologias dominantes. [...] 

apesar de estes gêneros serem, às vezes, linguagens de culturas 

marginais, nesta era pós-moderna na qual os centros culturais estão 
desaparecendo, a marginalidade é uma linguagem universal. 

(WHITE, 1998, p. 58) 

 

A Teoria das Mediações demonstra o quanto um sujeito, inserido numa teia de 

mediações, pode controlar a construção de significado. Como ele pode mudar a si 

próprio ou mesmo alterar seu contexto de vida, da mesma forma que tem condições de 

interferir no que diz respeito a este campo de força. E com cada mudança muda também 

o perfil da hegemonia. “Não se pode assumir que todos os fãs estejam progressivamente 

ansiando por liberação das alienações ou que os fãs sejam fiéis para sempre a um 

programa ou gênero. [...] A mídia popular é feita de modismos passageiros que podem 

mudar com o vento.” (WHITE, 1998, p. 59) 

Por isso, para Martín-Barbero (2006), o mediador assume um papel 

fundamental: pessoa que habita ou visita um bairro da cidade, permite um fluxo 

permanente de sentidos, com novas experiências culturais e estéticas. “Gostemos ou 

não, para bem ou para mal, o que está sendo transformado pelo que a televisão produz e 

em seu modo de reprodução é a própria noção de cultura, sua significação social.” 

(idem, 2006, p. 310).  Ele ainda destaca que:  

 

na televisão, a visão predominante é aquela que produz a sensação de 
mediatez, que é um dos traços que dão forma ao cotidiano. Isso cai 

com uma luva para a propaganda, porque se trata da síntese entre 

cotidianidade e o espetáculo. Nada de rostos misteriosos ou 

encantadores demais; os rostos serão próximos, amigáveis; nem 
fascinantes, nem vulgares. Essa proximidade dos personagens e dos 

acontecimentos é um discurso que familiariza tudo, torna “próximo” 

até o que houver de mais remoto e assim se faz incapaz de enfrentar 
os preconceitos mais “familiares”. Um discurso que produz seus 

efeitos a partir da mesma forma com que permite maior transparência 



às imagens: simplicidade; clareza; economia narrativa. (MARTÍN-

BARBERO, 2003, p.306) 
 

 

Com isso, a expectativa é de não mais reforçar certos discursos, como o de 

manipulação por parte da mídia, em especial da televisão. Mas sim, entender a recepção 

como uma leitura para a produção de sentidos. Para que isto ocorra, todavia, é 

fundamental compreender a mídia brasileira e as questões político-econômicas que a 

envolvem, bem como ratificar a escola como espaço coletivo e público de formação 

para o sucesso desta reflexão.  

Ou seja, sem abrir mão da análise dos produtos midiáticos, 

compreender não apenas o modo como as mídias constroem o sentido 

das mensagens que veicula, mas também, e fundamentalmente, as 
relações que os receptores estabelecem como conteúdos dos meios, 

partindo do pressuposto de que o receptor é sujeito ativo dessa 

relação: produz sentido sobre o que lê, ouve e vê, tendo como 
referência valores, pressupostos e crenças dos grupos sociais aos 

quais pertence e das culturas nas quais está imerso. (DUARTE, 2007, 

p. 19) 

 

Todas estas relações, em especial no que diz respeito à última vertente aqui 

apresentada, a da Teoria das Mediações, é que servem de suporte para a presente 

pesquisa, que se propõe a, também, reconsiderar a importância dos meios de 

comunicação e, em especial, da televisão na construção de sentidos para o sujeito, sem 

descartar seu modo de vida e sua realidade cultural. 

  

1.4 – TV Universitária 

 

 

Não seria possível afirmar que a TV Universitária tenha começado, 

efetivamente, no Brasil, em 1967. Na avaliação de Priolli (2008), até 1995, ano em que 

foi promulgada a Lei Federal 8.977, conhecida como “Lei da TV a Cabo”, a TV 

Universitária não havia assegurado avanços, apesar de ter a preferência para a obtenção 

de outorgas do Estado. 

 

[...] as universidades foram preteridas quando da distribuição de 
canais. As TVs educativas serviram, por muito tempo, como moeda 

de barganha política e de instrumento estatal de divulgação „oficial‟, 

desvirtuando o objetivo de criar uma opção de televisão preocupada 

com o conhecimento. (PRIOLLI, 2008, p. 02) 



No levantamento feito para esta pesquisa junto ao banco de dissertações e teses 

do CNPq e também junto à Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU)
14

 

foi constatado que, em janeiro de 2010, no Brasil, o que se tem são 51 canais 

universitários, sendo alguns deles compartilhados por mais de uma Instituição de Ensino 

Superior (IES). Segundo definição da associação, a proposta é desenvolvida no âmbito 

das instituições ou por sua orientação, em qualquer sistema técnico ou em qualquer 

canal de difusão, independentemente da natureza de sua propriedade. Conta com a 

participação de professores, estudantes e funcionários responsáveis por desenvolver 

uma programação diversificada e para diferentes públicos, não havendo restrições ao 

entretenimento.  

Ainda segundo a ABTU, a Lei do Cabo obrigou as operadoras do serviço a 

tornar disponíveis determinados canais, chamados “Canais Básicos de Utilização 

Gratuita”. Conforme o texto da legislação, eles são destinados à distribuição obrigatória, 

integral e simultânea, sem inserção de qualquer informação, da programação das 

emissoras geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens, em VHF ou UHF, 

“abertos e não codificados, cujo sinal alcance a área do serviço de TV a Cabo e 

apresente nível técnico adequado, conforme padrões estabelecidos pelo Poder 

Executivo.” (BRASIL, 1995). 

 Conforme a legislação, em meio a estes canais, estaria o universitário, reservado 

para o uso compartilhado entre as universidades localizadas no município ou municípios 

da área de prestação do serviço. A norma estabelece, portanto, que as operadoras de TV 

a cabo são obrigadas a reservar uma cota para os canais de acesso público, sem custos 

para os assinantes e para os provedores de conteúdos. Dentre estes, está o canal 

universitário que pode ser „explorado‟ pelas universidades, assim como também podem 

usufruir desse direito os três poderes, as associações comunitárias, não governamentais 

e sem fins lucrativos, além de órgãos responsáveis pela educação e pela cultura nos 

âmbitos federal, estadual e municipal.  

 Diante disso, Priolli (2008) destaca o fato de o acesso aos canais universitários, e 

gratuitos, ter se tornado um estímulo, motivando as IES a se dedicarem à comunicação 

audiovisual. Tal abertura seria, para ele, um avanço considerável nas leis sobre 

comunicação, contribuindo para fortalecer o princípio da democratização do acesso aos 
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 Dados disponíveis no endereço eletrônico http://www.abtu.org.br. Acesso em: 18 de novembro de 
2009. 

http://www.abtu.org.br/


meios de teledifusão. Mas o que seria, afinal, uma TV Universitária? Apesar de o 

conceito ainda não ser comum a todas as instituições que a produzem, a ABTU
15

 

apresenta a seguinte definição:  

 

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 (circuitos internos de vídeo, TV 

Web, etc.), voltados estritamente à promoção da educação, cultura e 

cidadania (ABTU, 2008). 

 

Posto isto e contrariando o que pode pensar boa parte das pessoas, este tipo de 

televisão não deve ser, apenas, um laboratório para prática de estudantes dos cursos de 

Comunicação Social. Segundo definiu Magalhães (2008)
16

, as produções deste modelo 

devem exceder os limites geográficos das instituições de ensino:  

 
[...] desde que a produção audiovisual seja realizada pela comunidade 

acadêmica e saia do ambiente restrito da sala de aula e dos 

laboratórios, se está fazendo TV Universitária [...] Não importa se é 
produzido pelos alunos, professores, funcionários, pesquisadores ou 

todos eles em conjunto, mas sim, que seja pautada estritamente à 

promoção da educação, cultura e cidadania e que tenha o desejo de 
ser vista pelo maior número possível de pessoas (MAGALHÃES, 

2008, p. 01). 

 
  

Neste sentido, para Magalhães (2008), a TV Universitária deve ser um veículo 

que possui, em sua gênese, uma estreita relação com a comunidade, de modo a permitir 

a difusão dos conhecimentos gerados pela academia. Portanto, precisa buscar sempre 

um público-alvo a quem deve estar, constantemente, servindo com um alto teor de 

informações. 

 

 
Imagine uma televisão onde o conteúdo é tão importante quanto 

a forma. Onde „educativo‟ não é sinônimo de coisa chata, mas 

de entretenimento com conhecimento. Uma TV onde você veria 

„caras novas‟ discutindo questões atuais de pontos de vista os 
mais diferentes. Onde a ciência é vista como participante do 

                                                
15 A Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), apresenta tal definição em sua homepage, 

disponível no endereço eletrônico http://www.abtu.org.br. Acesso em: 30 de setembro de 2009.  
16 Cláudio Magalhães, diretor da ABTU, apresenta a definição em seu artigo “TV Universitária: uma 

televisão diferente”, disponível no endereço eletrônico http://www.abtu.org.br. Acesso em: 30 de 
setembro de 2009. 

http://www.abtu.org.br/
http://www.abtu.org.br/


cotidiano e não como algo exótico ou uma prática restrita a 

laboratórios inóspitos e cientistas malucos. Um lugar onde os 
formatos tradicionais de se fazer programas de televisão se 

unem a ousadias, propostas inusitadas e linguagens 

experimentais, propícias daqueles que ainda não se 
padronizaram por modelos confortáveis e conformistas. Esta 

televisão existe, tímida, reclusa, propensa a erros e acertos nas 

mesmas proporções, mas persistente como os primeiros 

pioneiros de televisão no Brasil. É a Televisão Universitária. 
(MAGALHÃES, 2008, p.02) 

 

 
Isto significa dizer que estes espaços audiovisuais permitem investigar 

linguagens novas e testar possibilidades cogitadas na reflexão acadêmica, conforme a 

característica do espectador, suas demandas e suas expectativas. Coutinho (2006, 

ressalta que, nos dias de hoje, os estudantes “não são mais vistos como objetos, mas sim 

como sujeitos do processo de aprendizagem. Sua aprendizagem não consiste apenas em 

receber e processar o conhecimento oferecido, mas em debater ativamente sobre um 

objeto que eles selecionaram.” (2006, p. 38) 

Entretanto, a própria falta de um conceito único de TV Universitária tende a 

desencadear problemas considerados complexos que precisam ser sanados, de modo que 

a proposta possa se consolidar com uma alternativa viável no cenário brasileiro. Na 

percepção de Priolli (2008, p. 06), “sendo o reino da palavra por excelência, o território 

privilegiado dos discursos, a universidade sente-se mais à vontade – e talvez cumpra 

melhor a sua finalidade – quando se utiliza de debates, entrevistas e palestras para 

comunicar-se pela TV.”  

Uma coisa é fato: apesar destas possibilidades de produção na TV Universitária, 

esta também requer que se esteja atento a alguns problemas, como no caso da 

institucionalização, que varia conforme a percepção de cada instituição em relação ao 

papel da televisão. Isto porque, em algumas situações, as universitárias acabam por 

prestar-se aos interesses mercadológicos e de constituição da imagem da própria 

instituição de ensino. Outro gargalo diz respeito à necessidade de um investimento 

elevado para a produção televisiva. Priolli (2008, p. 10) afirma que “o núcleo de TV 

pode custar, num único mês, tudo aquilo que a instituição gasta com um curso inteiro, 

no ano todo.” Para tanto, o próprio Decreto-Lei 236, em seu primeiro parágrafo, artigo 

14, determina que “as Universidades deverão, comprovadamente, possuir recursos 

próprios para o empreendimento” (BRASIL,1967). Já a legislação da TV a Cabo admite 



que as instituições não podem arcar sozinhas com os custos da produção de televisão, 

abrindo espaço para financiamentos externos. “É vedada a publicidade comercial nos 

canais básicos de utilização gratuita, sendo permitida, no entanto, a menção ao 

patrocínio de programas” (BRASIL,1995). 

 Outro entrave diz respeito à própria legislação, em decorrência da ambigüidade 

da Lei do Cabo que utiliza o termo “um canal universitário, reservado para o uso 

compartilhado entre as universidades localizadas no município ou municípios da área de 

prestação do serviço.” (BRASIL,1995). Isto porque a lei fundamental do campo 

educativo – Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996) - distingue Instituições de Ensino 

Superior, em geral, e universidades, excluindo a utilização do canal para, por exemplo, 

instituições privadas. 

 
A diferenciação estabelecida na LDB implica que apenas as 

universidades têm o direito legal de fazer uso do canal 

universitário previsto na Lei da TV a Cabo. Centros 
universitários, faculdades e institutos, por excelentes que sejam 

– em educação ou em televisão – não estão amparados na lei. 

(PRIOLLI, 2008, p. 11) 

 

 Por fim, o entrave geopolítico, diretamente relacionado à distribuição geográfica 

dos canais universitários existentes. Isto porque, atualmente, as regiões Sul e Sudeste 

asseguram a maior concentração de TVs Universitárias, a maioria delas ligadas a 

instituições superiores privadas. Neste caso, ainda conforme o que defende Priolli 

(2008), a preocupação se deve ao fato de o canal universitário ser utilizado, 

indevidamente, como mídia publicitária ou mesmo como ferramenta de „sedução‟ para 

ampliação do número de „clientes‟, no caso, alunos destas instituições.  

Dito isto, é necessário especificar que, atualmente, conforme dados divulgados 

pela Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU)
17

, existem cerca de 100 

Instituições de Ensino Superior (IES) produzindo programas de TV. Destas, 87 delas 

estão veiculando tais produtos utilizando, para isto, canais universitários. Desde 1995, 

quando foram iniciadas as produções por parte das IES para se veicular, com 

regularidade, conteúdos educativos-culturais, até os dias atuais, o surgimento de novos 
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 Dados disponíveis no site da ABTU, no endereço eletrônico http://www.abtu.org.br. Acesso em: 17 de 
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canais equivale a uma média de quase três canais por ano. A entidade especifica, ainda, 

que, somando-se a eles o número de 15 emissoras educativas tradicionais de sinal 

aberto
18

, que são controladas por instituições de ensino, o total de canais em operação 

subia, neste período, para 49. Atualmente, há instituições superiores que veiculam sua 

programação em TVs comerciais, através da Internet e, também, por meio do sistema 

MMDS
19

.  

Em decorrência deste incremento, em maio de 2008, a ABTU lançou a Rede de 

Intercâmbio de Televisão Universitária (RITU)
20

 que se apresenta como uma rede de 

compartilhamento dos vídeos produzidos pelas televisões universitárias do país. A 

iniciativa visa a permitir a troca de conteúdo para a construção de uma grade de 

programação local e 100% universitária. O sistema, criado pelo Laboratório de 

Aplicações Vídeo Digital (LaViD) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), é fruto 

das pesquisas desenvolvidas pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). A 

expectativa é permitir que os vídeos trafeguem em qualidade de DVD pela rede mundial 

de computadores. Com isto, espera-se que cada TV possa oferecer e receber conteúdos 

de e para qualquer ponto do país.   

De acordo com o projeto da rede, a ferramenta deverá permitir a montagem de 

uma grade de programação nacional, contribuindo para a criação de uma identidade 

universitária de TV nacional, assegurando, entretanto, o respeito às demandas e às 

peculiaridades locais. Já conforme a associação, televisões e canais universitários do 

país podem participar da RITU recebendo programação.  O envio de programas, porém, 

é de exclusividade das TVs afiliadas à associação e das Instituições Federais de Ensino 

Superior (IFES). 

 

 

 

 

 

                                                
18 Emissoras educativas tradicionais de sinal aberto, como no caso da TVE (atual TVBrasil). 
19 O Serviço de Distribuição de Sinais Multiponto Multicanais (MMDS) é uma das modalidades de 

serviços especiais, regulamentados pelo Decreto 2.196/97, que se utiliza da faixa de microondas para 

transmitir sinais a serem recebidos em pontos determinados dentro da área de prestação do serviço. 
20

 Rede de Intercâmbio de Televisão Universitária (RITU), cujas informações sobre a proposta estão 
disponíveis no endereço eletrônico http://www.rnp.br. 



CAPÍTULO II – QUADRO TEÓRICO 

 

 

2.1 – Educação e construção da criticidade 

 

Uma sociedade que, a cada dia, descobre ou mesmo identifica formas novas de 

interação e, em conseqüência, de aprendizagem. As tecnologias marcam o cenário da 

sociedade atual se ampliando nas instituições sociais, dentre elas, a Educação. O uso das 

mídias na Educação não é algo inovador, ao contrário, a realidade social atual 

potencializa a integração com as convergências tecnológicas. Como lidar com isto, com 

um novo sistema de valores, com o dinamismo das trocas de informação, com a 

fragmentação, com as propostas de motivação complexas e, ao mesmo tempo, múltiplas 

e que extrapolam o ambiente da sala de aula?  

Na sociedade do novo milênio, a cultura, conforme destaca Martín-Barbero 

(2006), além de ser um dos elementos mais dinâmicos, penetra a vida social, a 

identidade da pessoa, mediando tudo. Por isto, estar preparado para responder à altura 

esta realidade em constante mudança, agora, requer uma formação, também por meio da 

escola, capaz de fazer com que o indivíduo se sinta integrado à sociedade e, ainda, que 

ele tenha condições de compreender este novo contexto social. Além disso, que ele 

possa se desenvolver enquanto cidadão e ser um ator participante da comunidade na 

qual está inserido, sendo por ela responsável. Ou seja, conforme mencionado 

anteriormente, o receptor é um sujeito ativo e pertence a um contexto sócio-cultural que 

permite a ele interpretar a mensagem e dar a ela um significado conforme sua visão de 

mundo, suas experiências, seus valores, sua cultura de grupo.  

Daí, como enfatiza Teixeira (1999), há a necessidade de o homem aparelhar-se 

intelectualmente, por meio da educação, para dissecar a complexidade da organização 

social.  

 

Quando reflito sobre a ansiedade com que todos hoje estão buscando 
a escola, daí resultando a ruptura e explosão dos sistemas escolares 

existentes, não posso deixar de pressentir nesse movimento a 

manifestação de um mal-estar profundo do homem, em face das 

formas novas da sua sociedade, a que ele percebe já não pertencer, 
nem poder dela participar. O desejo da educação é a alternativa da 

anemia social, a qual, começa ele a perceber, corresponde a seu 

gradual perecimento. (TEIXEIRA, 1999, p. 392-393) 

 



 Para Teixeira (1999), a sociedade sempre teria necessitado da educação formal 

para se desenvolver e se conservar. Entretanto, neste momento de inovações culturais, 

no que diz respeito às questões sociais, econômicas, políticas e tecnológicas, o 

indivíduo precisaria dela para existir. “É neste sentido que a escola fez-se o seu 

problema central, e não apenas secundário, embora importante.” (TEIXEIRA,1999, p. 

393)  

E como assegurar à escola e, em especial, à sala de aula, este referencial frente a 

um cenário em expansão de tecnologias de informação e comunicação, ciberespaço
21

 e 

cibercultura
22

, em que surgem, quase que ininterruptamente, outras práticas educativas, 

comunicacionais e novos grupos interligados por interesses comuns? O presente 

contexto requer perceber e entender que o momento atual insere o indivíduo numa 

realidade em que novos saberes surgem e outros são renovados, em ambos os casos, de 

forma veloz. Isto se reflete, também, no trabalho, na sua natureza frente a uma realidade 

globalizada e de economia capitalista, na medida em que a troca de conhecimentos não 

pára de crescer. E, ainda, como especifica Levy (1999), os grupos sociais devem 

perceber que o ciberespaço comporta uma infinidade de tecnologias intelectuais, 

capazes de potencializar funções cognitivas humanas, como a memória, a imaginação, a 

percepção e o raciocínio. Isto, na avaliação do filósofo (LEVY, 1999, p. 157), também 

favoreceria “novas formas de acesso à informação [...] e novos estilos de raciocínio e de 

conhecimento”, interferindo diretamente no processo educativo. 

Mais que isto. Pode levar o indivíduo a construir a imagem de novos espaços 

que se organizam conforme o objetivo e o contexto de cada um. Diante disto, deve-se 

analisar os sistemas de educação e formação, num primeiro momento, com a finalidade 

de se permitir uma aprendizagem personalizada, mas, também, uma aprendizagem por 

meio da rede, utilizando os dispositivos de educação a distância (EAD). Já numa 

segunda etapa, a sugestão poderia ser fazer com que estes sistemas orientassem os 

percursos do indivíduo rumo ao conhecimento, levando-se em consideração suas 

                                                
21 Segundo Levy (1999, p. 17), “o ciberespaço, também chamado de rede, é o novo meio de comunicação 

que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infra-estrutura 

material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim 

como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo”. 
22 Já a cibercultura, também conforme o mesmo autor (1999, p. 17), seria “o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 
desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço”. 



atividades sociais, contribuindo para o reconhecimento dos saberes próprios e 

acumulados pelas pessoas, pelos espaços sociais educativos vão além da sala de aula.  

Entre eles e em decorrência do desenvolvimento das tecnologias de informação, 

estão os espaços ocupados pelos meios de comunicação (em especial, a televisão, mas 

há também o rádio, o impresso e o crescente uso da internet). É certo que, embora 

múltiplos, nenhum deles consegue uma hegemonia sobre a identidade ou mesmo o 

imaginário coletivo. O que há são identificações múltiplas e, porque não dizer, 

transitórias. Entretanto, é prudente que os educadores dêem atenção à comunicação e, 

mais que isto, realizem uma leitura crítica dos meios. Foi a própria Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB)
23

 que, em 1996, inseriu a idéia de que a educação 

não deve se limitar ao ambiente da sala de aula e aos meios formais. Ao contrário, ela se 

dá por meio de um campo amplo, dentro e fora dos muros escolares, até mesmo antes de 

a criança ingressar na vida acadêmica. Também os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs)
24

, em seus temas transversais, quando tratam da “pluralidade cultural”, sugerem 

aos educadores uma postura cidadã, crítica, formadora de pessoas conscientes do seu 

papel na sociedade na qual estão inseridas. E isto também significa auxiliar o educando 

na construção da sua criticidade em relação ao mundo.  

Neste sentido, Dubet (2008) chama atenção para esta função da escola e dos 

educadores, quando afirma que os atores destas discussões são co-responsáveis por 

possíveis desigualdades sociais que possam surgir, na medida em que o ambiente 

escolar sucumbe a esta prova. Segundo o professor, também Hannah Arendt (Arendt 

1972 apud DUBET, 2008, p. 113) já defendia que “a escola deve „resistir‟ à cultura de 

massa e à obsessão do presente. Isso é indiscutível, mas sem dúvida ela deve igualmente 

resistir à força de sua própria crença no mérito e na grandeza de seu isolamento”. É fato 

que a mídia possui um papel no processo de construção da cidadania, entretanto, esta 

atribuição precisa “encontrar-se” com um indivíduo em condições de ser sujeito da sua 

história.  

                                                
23 LDB: Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, disponível no endereço http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf, acessada em 12 de janeiro 

de 2010. 
24 PCNs: instituídos em 1997, pelo Ministério da Educação e do Desporto, com o objetivo de apontar 

metas que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, 

conhecedor de seus direitos e deveres. Encontra-se disponível no endereço 
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf, acessado em 12 de janeiro de 2010. 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro01.pdf


Daí a importância de a escolar pensar a comunicação e entender que comunicar é 

um ato que consiste em compartilhar com o outro. E é, exatamente, este ato direto que 

permite “materializar”, tornar palpável a história de uma cultura e, ainda, de uma 

sociedade. Entretanto, comunicar também implica um conjunto de técnicas e uma 

necessidade social. De imediato, é possível constatar que a passagem dos séculos 

acabou por apresentar outras formas de comunicação, que rompem a fronteira da 

experiência interpessoal e põe em prática a da comunicação a distância, como no caso 

da televisão e, mais recentemente, da internet. Porém, paralelamente a isto, tornou-se 

uma demanda funcional, na medida em que computadores ligados a uma rede e estes, a 

um sistema de satélites, desempenham um papel objetivo indispensável para as 

economias interdependentes.  

Esta realidade apresenta, segundo Wolton (2004, p. 31-32), um ponto comum: a 

interação, sendo esta o fator definidor da comunicação. “E como as interações não 

cessam de crescer [...] pode-se concluir precipitadamente que há mais „comunicação‟. E 

é aqui que impera a ambigüidade: as interações da comunicação funcional não são 

sinônimos de „intercompreensão‟”. Isto significa dizer que o ato de trocar e 

compreender serviu como uma espécie de “fiança” para o desenvolvimento das técnicas 

de comunicação, libertando o homem das condicionantes tempo e espaço, e da 

economia mundial.  

Todo este processo, entretanto, só foi possível porque passou a comungar com as 

características do mundo atual, vivido, como defende Bauman (1998), a partir da 

vontade de liberdade, do privilégio ao indivíduo, do direito à expressão e do interesse 

por técnicas que irão simplificar o dia-a-dia. Mundo este do qual a escola e as relações 

vivenciadas por meio dela participam. Desta outra realidade identificada atualmente 

resulta uma experiência na qual o mundo passa a ser vivido como incerto, em 

decorrência, até mesmo, da abertura de fronteiras, sejam elas mentais, culturais, 

econômicas ou tecnológicas. E a escola não pode desconsiderar que a comunicação teve 

seu papel na construção desse movimento, afinal, foi por meio dela que os “mundos 

fechados”, os limites territoriais passaram a se abrir uns aos outros. 

O teórico Mattelart (2006) comunga, também, desta constatação quando afirma 

que os indivíduos já estão inseridos na era global, na chamada sociedade 

tecnoeletrônica. Basta levar em consideração a rotina do dia-a-dia, ou mesmo as 



situações vivenciadas pela sociedade a partir da utilização, cada vez maior, do ambiente 

on-line e, porque não dizer, do próprio ensino on-line: 

 

A chamada sociedade tecnoeletrônica é determinada no plano 
cultural, psicológico, social e econômico pela influência da 

tecnologia, mais particularmente pela informática e pelas 

comunicações. [...] Em vez de um retorno à comunidade 

„íntima da „aldeia‟, assistimos antes à formação de uma „cidade 
global‟, isto é, de um nó de relações interdependentes, 

nervosas, agitadas e tensas, produtoras de anomia, de 

anonimato e de alienação política. (MATTELART, 2006, p. 
97)  

 

E a educação está inserida neste cenário e, como não poderia deixar de ser, é 

influenciada pelas mudanças inerentes a esta revolução tecnológica. Mais que isto. No 

caso dos jovens usuários destes avanços, de acordo com Soares (2007), estes, além de 

não apresentarem resistência em conviver com as novas linguagens e as formas de 

intercâmbio de conhecimento, sentem-se confortáveis em relação ao seu uso. Neste 

caso, a internet pode até se destacar enquanto mídia automática, rápida, em larga escala, 

entretanto, é a televisão comercial (em circuito aberto) que ainda mantém o contato com 

um público amplo, promovendo um entretenimento hegemônico. É ela quem apresenta 

um estilo de vida, com base no mercado e na estética direcionada pela tecnologia 

comunicacional. Segundo Sodré: 

 

Há muito tempo se sabe que a linguagem não é apenas 

designativa, mas principalmente produtora da realidade [...] e a 

maior parte das pesquisas sobre a influência e os efeitos 
políticos da mídia tem levado à convicção de que ela é de fato 

estruturadora e reestruturadora de percepções e cognições, 

funcionando como uma espécie de agenda coletiva. [...] A 
mídia, especialmente em sua nova configuração de plena 

realidade virtual, já é uma nova forma de consciência coletiva, 

com um modo específico de produzir efeitos. (Sodré 2002 apud 

PAIVA, 2006, p. 106) 

 

Por isto, já alertava Martín-Barbero (2006, p. 289) que, “na redefinição da 

cultura de informações, é fundamental a compreensão de sua natureza comunicativa”. 

Isto significa que, para o teórico, a cultura é produtora de significações sim, por isso, “o 

receptor não é um simples decodificador daquilo que o emissor depositou na mensagem, 

mas também um produtor” (ibidem, p. 289). 

 



2.2 – Televisão e o espectador 

 

 Quando as câmeras da PRF-3-TV, da extinta TV Tupi de São Paulo, a primeira 

estação de televisão da América Latina, deram início à transmissão do “Imagens do 

Dia”, o primeiro telejornal brasileiro, ainda na década de 1950, o Brasil acabou por 

abraçar com gosto a televisão (MORAIS, 1994). Aqui, no país, os primeiros 

experimentos, ao ar livre, foram identificados somente no ano de 1948. O “fato” 

registrado aconteceu durante as comemorações do centenário do município de Juiz de 

Fora, cidade localizada na Região da Zona da Mata, no Estado de Minas Gerais, com a 

transmissão de uma partida de futebol entre as equipes do Bangu (do Rio de Janeiro) e 

do Tupi Futebol Clube (um time local). Neste amistoso, Olavo Bastos foi o primeiro 

“câmera man” brasileiro
25

. Já a primeira emissora do Brasil foi a TV Tupi, de Assis 

Chateubriand, inaugurada somente em 1950, fazendo uso de tecnologia americana. O 

local escolhido para sediá-la, segundo relata Morais (1994), foi o pátio da Rádio 

Difusora de São Paulo. 

No dia seguinte à histórica inauguração, já entrava no ar o primeiro telejornal 

brasileiro, o “Imagens do Dia”, entre 21h30 e 22h, apresentado pelo radialista Ribeiro 

Filho. A televisão, finalmente, estava inaugurada, mas eram poucos os que tinham o 

privilégio de assisti-la. De acordo com Morais (1994), dado o primeiro passo para a 

implantação da nova mídia em território brasileiro, os anos 50 também testemunharam a 

criação de diferentes emissoras, dentre elas, TV Gazeta, TV Record, TV Rio e TV 

Excelsior. 

Até os anos 60, de acordo com Mattos (1990) os profissionais que trabalhavam 

na televisão mantinham a programação no ar disponibilizando para a população 

programas transmitidos ao vivo. A década, entretanto, funcionou como uma espécie de 

divisor de águas em termos de avanço tecnológico para este veículo. Isto porque, neste 

período, foi criado o videoteipe, que substituiu o improviso por horas de gravação. Com 

isso, o material gravado passou a ser vendido para emissoras localizadas fora do eixo 

Rio-São Paulo, contribuindo para que, em 1962, a televisão já absorvesse 24,7% dos 

investimentos publicitários realizados no país, contra 27,1% do dinheiro destinado às 

revistas e 23,6% dos recursos direcionados ao rádio, dentre outros percentuais.  

                                                
25 Disponível em: http://www.tudosobretv.com.br/histortv#. Acesso em: 26 de setembro de 2009. 



Ainda na década de 60, mais precisamente em 63, um outro avanço tecnológico: 

os primeiros aparelhos em cores chegaram ao Brasil, graças à importação dos Estados 

Unidos. A partir daí, a TV passou a ser vista com outros olhos e chegou, inclusive, a ter 

a função de acelerar o papel de circulação de capital. Só para se ter uma idéia, em 1964, 

eram 34 estações de televisão no país e o veículo já concentrava 36% do total da verba 

publicitária direcionada para diferentes mídias (dentre elas, rádio, jornal, revista). Em 

1965, percebendo a aceitação do aparelho junto à população, o Ministério da Educação 

(MEC) formalizou o pedido de reserva de 100 canais de televisão para fins educativos.  

Quase paralelamente a isto, dois anos depois, conforme esclarece Mattos (1990) foram 

realizados os primeiros estudos para a implantação de um sistema doméstico de 

comunicação por satélite para fins de teleducação. Para Orozco Gómez (2002), que 

identificou este “esforço” de instrumentalização, com o intuito de atender os centros 

escolares não apenas no México, mas também no Brasil, os sistemas educativos teriam 

incorporado as tecnologias de informação por acreditar que isto transformaria a 

educação em um processo “moderno”. 

 

Podemos observar como se têm enviado satélites ao espaço para fazer 

subir sinais, oriundos dos ministérios de educação, ou de 
comunicação, ou de cultura, que possam depois descer às escolas. [...] 

Este esforço é feito tanto para completar o plano de estudos quanto, 

em alguns casos, para substituí-lo, mas se endereça só a uma parte do 
processo, que é o ensino, deixando o aprendizado um tanto à deriva, 

ou assumindo que o aprendizado se dará ou melhorará só com a 

modernização de um único dos seus insumos: os conteúdos 
transmitidos através dos novos meios e tecnologias usados. 

(OROZCO GÓMEZ, 2002, p. 64) 

 

Isto significa que, no caso da televisão e da sua “relação” com a escola, o 

veículo poderia ser utilizado como um instrumento por meio do qual as diferentes 

informações estariam ao alcance da população em geral, ampliando as possibilidades de 

conhecimento, cultura e mundo dos diferentes atores do ambiente escolar. Nos anos 70, 

Mattos (1990) ressalta que foi dado mais um passo: é a vez da primeira transmissão em 

cores, realizada no dia 19 de fevereiro de 1972, via Embratel, a partir do Rio Grande do 

Sul para todo o país. Nesta época, a TV já concentrava 46,1% da verba publicitária 

disponível contra os 21,8% do recurso para propaganda direcionado ao veículo segundo 

colocado: o jornal. Em 1977, esse percentual aumentou ainda mais e o aparelho ampliou 

para 55,8% a concentração de investimentos em publicidade, abrindo, de vez, as portas 



para que a mídia se transformasse em um dos principais espaços de estímulo ao 

consumo, o que coincide com as propostas político-econômicas do período.   

Neste sentido, a década de 80 chega trazendo outros dados sobre a expansão da 

televisão no Brasil: já existiam 106 emissoras comerciais e 12 estatais. Além disso, 

dentre outros pontos marcantes deste período, em 82, foi criado o Sistema Nacional de 

Radiodifusão Educativa, vinculado ao MEC e ao Ministério das Comunicações. Mais 

tarde, já em 1990, aconteceram as primeiras concessões de TV a cabo no Brasil, o que 

representou mais uma inovação para o setor. Em setembro de 91, foram contabilizados 

50 mil destes assinantes somente em São Paulo, conforme será apresentado no capítulo 

seguinte. Ao longo dos últimos anos, todavia, o Brasil vem superando seus próprios 

números.  

Mais recentemente, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL)
26

, o país consolidou o ano de 2009 com 7,47 milhões de assinantes de TV, 

somente na modalidade por assinatura. Isto sem falar no acesso, por meio de canais a 

cabo ilegais, organizados em comunidades carentes, conhecidos como "gatonet". Só 

para se ter uma idéia, segundo Azambuja (2009, p. 81), o Canal Universitário no Rio de 

Janeiro, inaugurado em 1999, exibido pelo canal 16 da Net, tem, “de acordo com a 

própria UTV, aproximadamente 750 mil telespectadores, a maioria das classes A e B. 

Com as ligações a cabo clandestinas nas comunidades carentes da cidade, a TV 

Universitária abrange um número ainda maior de telespectadores das classes D e E.”  

Levando-se em consideração que a televisão atinge os mais diferentes públicos, 

em especial as crianças, Moran (1993) ressalta o fato de ser essencial que, durante a 

infância, o processo de se assistir à TV se dê com a devida mediação, uma vez que 

podem ser criados ícones distintos no imaginário infantil. Estes tendem a conduzir os 

jovens telespectadores para um mundo de sonhos, bem característico desta mídia. 

Mundo este que pode, inclusive, ser integrado ao cotidiano dos alunos, por meio de sua 

vivência no dia-a-dia. Daí a importância do veículo, encontrado na quase totalidade dos 

lares brasileiros, ter suas especificidades discutidas como parte dos processos 

educativos, que vai muito além do simples assistir e selecionar conteúdos. Seguindo esta 

mesma proposta, Martín-Barbero e Rey (2004) comungam dos apontamentos de Moran 

por acreditarem que é importante, principalmente, que, desde cedo, as crianças sejam 

                                                
26 Dados disponibilizados no endereço eletrônico http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do. 

Acesso em 24 de janeiro de 2010. 
 

http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do


situadas em relação a determinados aspectos da produção televisiva, permitindo o “ver 

TV” de forma aguçada.  

 

O que vem à tona nesse percurso não são somente as complexidades 
de linguagens e escrituras da imagem, as imagísticas e os 

imaginários, mas também seu desgaste, o esvaziamento de sentido 

sofrido pela imagem submetida à lógica da mercadoria: a 

insignificância corroendo o próprio campo das imagens da arte, ao 
mesmo tempo que se produz uma estetização banalizada de toda a 

vida, a proliferação de imagens nas quais, como disse Baudrillard, 

“não há nada para ver”. Importa igualmente o ocultamento do real 
produzido pelo discurso audiovisual da informação, no qual a 

substituição da cifra simbólica, elo entre o passado e o presente, pela 

fragmentação exigida pelo espetáculo transforma o desejo de saber 
em mera pulsão de ver. (MARTÍN-BARBERO; REY, 2004, p. 16) 

 

 

Duarte (2006) também fala sobre a relação das crianças com a televisão e o que 

pensam sobre o que aprendem com este veículo. Segundo ela, as crianças não teriam 

dúvidas quanto ao caráter educativo da televisão e, além disso, elas acreditariam que a 

mídia conseguiria aliar “entretenimento” e “ensinamento”. Em contrapartida, haveria 

crianças que se dizem preocupadas com os equívocos da TV, sobretudo o excesso de 

imagens de violência e os maus exemplos. “Elas temem que esses maus exemplos 

possam vir a ser seguidos pelos espectadores que consideram mais vulneráveis à 

influência dessa mídia, mas consideram-se pessoalmente imunes a eles [...].” 

(DUARTE; LEITE; MIGLIORA, 2006, p. 508) 

No caso do público jovem, Cunha (2010) realizou uma investigação sobre o 

Canal Universitário do Rio de Janeiro. O levantamento foi feito junto a universitários da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) - campus Gragoatá, em Niterói (RJ), das 

turmas dos cursos de Licenciatura em História e Enfermagem – e da FACNEC, em 

Itaboraí (RJ), selecionado entre as turmas do curso de Pedagogia. A partir da 

metodologia do grupo focal, foi possível identificar que: 

 

Mesmo não identificando elementos que trouxessem motivação para 
se tornarem audiência da UTV, alguns observaram objetivos 

educacionais nos programas “Risco” e “Terceira idade: não leve um 

baile do HIV”, fato que gerou controvérsias. Uma velada resistência à 
TV educativa e a ausência de uma identidade universitária 

contribuíram grandemente para isso. Essa identidade pode ser vista 

no conteúdo ou no formato do que é exibido. Programas como “A 



vida não pára”, segundo os alunos, poderia ser veiculado em qualquer 

televisão comercial, pois seu formato e conteúdo são compatíveis 
para tal. Ainda que possua 68 predicados que o liguem à televisão 

universitária, é atraente, bem feito, com linguagem acessível ao 

grande público e ao universitário. Quanto às qualidades técnicas, 
restrições foram feitas a “Terceira idade: não leve um baile do HIV”, 

em razão das legendas que apareceram na tela, conforme fala 

transcrita na análise que fizemos do grupo focal. (CUNHA, 2010, p. 

67 e 68)  

 

 

 Dito isto, torna-se recomendável refletir que a escola “acolha” a televisão em 

sala de aula, permitindo ao aluno alfabetizar-se em relação à produção audiovisual, 

analisando, compreendendo e criticando sua forma e seu conteúdo. É o que, inclusive, 

também propõe Freire (1979), para quem a escola teria condições de educar a criança 

para a TV por possuir as ferramentas de legitimidade cultural, de ensinar a lucidez e de 

criticidade, instrumentalizando o espectador.  

 

2.3 – Televisão comercial, educativa e por assinatura 

 

Desde o seu surgimento e durante anos, a TV comercial acabou por reinar 

sozinha no Brasil, tendo condições, inclusive, de se organizar, de modo a prover aos 

telespectadores o que a lei da radiodifusão especifica: entretenimento, informação e 

educação. O tempo, todavia, não confirmou esta expectativa, e a TV comercial acabou 

por se especializar na oferta de diversão, limitando os conteúdos informativos e 

restringindo os educacionais.  

Esta proposta, todavia, desenvolveu-se sob o regime comercial até 1967, como já 

mencionado anteriormente, quando entrou no ar a primeira experiência de TV 

Educativa, ligada a uma instituição pública: a TV Universitária de Recife, vinculada à 

Universidade Federal de Pernambuco, por falta de uma legislação que instituísse a 

categoria de TV Universitária
27

. A emissora deu início a sua produção realizando cerca 

de 20 programas, envolvendo uma equipe composta por 12 pessoas. Atualmente, em 

2010, a TV Universitária de Recife integra a Rede Pública de Televisão.  

                                                
27 De acordo com o artigo 14 do Decreto-Lei 236, de 1967, responsável pela criação da Televisão 

Educativa, somente poderiam executar o serviço de Televisão Educativa a União, os Estados, os 

Territórios e os Municípios, as Universidades Brasileiras e as Fundações constituídas no Brasil, sendo que 

estas duas últimas deveriam possuir recursos próprios comprovados para o empreendimento. O artigo 13, 
do mesmo decreto, define o que seriam as TVs Educativas. 



No final da década de 60, entretanto, não havia um plano estratégico, por parte 

do Governo Federal, indicando uma política em prol desse setor. Ao contrário, entre 

1967 e 1974, as emissoras educativas que surgiram possuíam as mais diferentes 

vinculações, como no caso da TVE do Rio de Janeiro Fundação Pública Federal, ligada 

ao Ministério da Educação; da TV Cultura de São Paulo Fundação Privada Estadual, 

vinculada à Secretaria de Cultura; e da TVE do Amazonas Fundação Pública Estadual, 

com ligação na Secretaria de Comunicação, dentre outras. Segundo o artigo 13 do 

Decreto-Lei 236, de 1967, responsável pela criação da Televisão Educativa, esta “se 

destinará à divulgação de programas educacionais, mediante a transmissão de aulas, 

conferências, palestras e debates” (BRASIL, 1967).  

A idéia, naquela época, era a de promover a educação num cenário de 

analfabetismo. Isto porque os índices, neste período, atingiam mais da metade da 

população brasileira, numa realidade em que 50% das pessoas encontravam-se em idade 

escolar. Entretanto, foi somente em 1972 que o Ministério da Educação (MEC) decidiu 

criar o Programa Nacional de Teleducação (PRONTEL)
28

, visando a coordenar as 

atividades relacionadas ao tema no Brasil. De acordo com Priolli (2008)
29

, foi nesse 

contexto que, no início do processo, cerca de 12 instituições receberam outorgas de 

canais educativos abertos.  

Em 1982, o Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (SINTED) foi criado 

oficialmente, por meio da Portaria 162 do MEC/MINICOM. Um ano depois, as 

emissoras de rádio foram incluídas no processo, levando-o a ser, novamente, batizado 

de Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (SINRED), regulamentado pela 

Portaria 344 do MEC. A meta era fazer com que as emissoras educativas exibissem 

programas elaborados por aquelas que integravam o sistema. A proposta se diferenciava 

das redes comerciais que optavam por retransmitir o conteúdo das sedes, normalmente, 

instaladas no Rio de Janeiro e em São Paulo, como já foi abordado anteriormente.  

                                                
28 Em novembro de 1979, o PRONTEL foi extinto e substituído pela Secretaria de Aplicações 

Tecnológicas (SEAT), que, posteriormente, em 1982, criou oficialmente o Sistema Nacional de 

Radiodifusão Educativa (SINTED), segundo consta do artigo “História da Televisão Pública/Educativa”, 

de autoria de Alexandre Fradkin, assessor da TV Educativa do Rio de Janeiro, disponível no endereço 

eletrônico http://www.fndc.com.br/arquivos/HistoriaTVEducativa.doc. Acesso em: 03 de janeiro de 2010. 
29 Em seu artigo “Televisão Universitária: TV Educativa em terceiro grau”, disponível no endereço 

eletrônico http://www.abtu.org.br, Gabriel Priolli fala a respeito da questão. Acesso em: 17 de novembro 
de 2009.  

http://www.fndc.com.br/arquivos/HistoriaTVEducativa.doc


Ao final da década de 80
30

, o sistema educativo reunia 15 emissoras, entretanto, 

havia a necessidade de ampliação do sinal. Neste sentido, foram promulgados o Decreto 

96.291/98 e a Portaria 93/89, pelo Ministério da Cultura, definindo parâmetros para que 

as retransmissoras de televisões educativas pudessem inserir, em âmbito local, 

programas de interesse comunitário. De acordo com a legislação, as inserções não 

poderiam ultrapassar 15% do total da programação da geradora a qual a retransmissora 

estivesse vinculada. Com o passar dos anos, mais especificamente no final dos anos 90, 

foi instituída a Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais 

(ABEPEC). Em meados de 99, as emissoras que integraram a entidade decidiram criar a 

Rede Pública de Televisão (RPTV), com o intuito de definir uma programação comum e 

obrigatória para todas as emissoras associadas. Ao contrário do que ocorreu no início 

das transmissões, elas definiram por oferecer ao espectador programas jornalísticos, 

culturais e de entretenimento, balizados na educação. Atualmente, 20 emissoras estatais 

ou federais e seis retransmissoras integram a rede pública no Brasil.  

Já a TV por assinatura teve um primeiro sinal do que seria este novo modelo 

com uma transmissão a cabo, feita em 1958, na cidade de Petrópolis (RJ). Na época, a 

meta era melhorar a recepção de sinais da TV convencional. Depois de alguns anos sem 

grandes avanços, um novo fôlego foi dado em 1971, com tentativas isoladas de 

implantação. De acordo com Rossetto (2005)
31

, subsidiada pela TV Globo, aconteceu a 

primeira distribuição de sinais de TV por pagamento. O ano era o de 1971 e envolvia 

edifícios no Rio de Janeiro. Três anos mais tarde, “a Universidade Federal do Rio 

Grande Sul (UFRGS) apresentou um projeto de montagem da estrutura de uma televisão 

segmentada na cidade de gaúcha de Venâncio Aires” (ROSSETTO, 2005, p. 12). A 

meta era estudar a nova tecnologia. A proposta, entretanto, foi negada pelo Ministério 

das Comunicações, alegando já ter recebido propostas de grupos particulares.  

Mesmo com a interrupção dos debates em prol da TV por assinatura, as 

empresas não interromperam o planejamento e o mercado foi se expandindo, embora 

ainda não houvesse amparo legal até 1988, quando foi regulamentado o Serviço 

Especial de Televisão por Assinatura, por meio do decreto 95.744/88, lançando as bases 

                                                
30 Idem op.cit. Artigo “História da Televisão Pública/Educativa”, de autoria de Alexandre Fradkin, 

assessor da TV Educativa do Rio de Janeiro, disponível no endereço eletrônico 

http://www.fndc.com.br/arquivos/HistoriaTVEducativa.doc. Acesso em: 03 de janeiro de 2010. 
31 Em seu artigo “Os estudos da TV por assinatura no Brasil”, disponível no endereço eletrônico 

http://www.jornalismo.ufsc.br/redealcar/anais/gt8, Graça Penha Nascimento Rosseto fala a respeito da 
questão. Acesso em: 22 de janeiro de 2010.  

http://www.fndc.com.br/arquivos/HistoriaTVEducativa.doc
http://www.jornalismo.ufsc.br/redealcar/anais/gt8


do UHF
32

 codificado e do satélite. Segundo Rossetto (2005), o sistema via cabos foi 

tratado na Portaria 143/88, direcionando o Serviço de Recepção de Sinais de TV via 

satélite. Já no ano seguinte, foi lançada a primeira operadora de TV paga em UHF, o 

Canal +, sendo transmitida via MMDS
33

, tendo depois seu controle transferido para o 

Grupo Abril no final de 90. No ano de 1991, nasceu a TVA transmitida via MMDS.  

De 1993 a 1994, houve um reordenamento do mercado, com a consolidação do 

chamado oligopólio: os grupos Globo e Abril abocanharam empresas menores de cabo e 

MMDS, fazendo surgir um mercado paralelo de comercialização de concessões e 

expandindo seus crescentes impérios. Ainda segundo Rossetto (2005), todas estas 

mudanças coincidem com um crescimento no número de assinantes: em 1993, eram 250 

mil, enquanto, em 1994, este número saltou para 350 mil. A partir daí, as operações e os 

padrões de TV por assinatura foram consolidados. Atualmente, o segmento de TV a 

cabo fechou o ano com 57,9% de participação no mercado; o de satélite, 37,3% dos 

clientes; o de micro-ondas terrestres (MMDS), 4,8%. 

 

 

 

                                                
32 Do inglês: Ultra High Freqüency, freqüência ultra alta, compreendendo os canais de 14 a 69, utilizados 

por emissoras abertas e fechadas.  
33 Do inglês: Multichannel Multipoint Distribution ou Distribuição por Multiponto Multicanal. 



CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

 

3.0 – Viçosa:  

 

O município de Viçosa, com cerca de 65 mil habitantes, está situado na região da 

Zona da Mata do estado de Minas Gerais, entre as Serras da Mantiqueira, do Caparaó e 

da Piedade. Limita-se, ao norte, com os municípios de Teixeiras e Guaraciaba; ao sul, 

com Paula Cândido e Coimbra; a leste, com Cajuri e São Miguel do Anta; e a oeste com 

Porto Firme. Viçosa fica às margens das rodovias BR-12O, MG-280 e MG-356.  
  

 

Mapa 1 – Município de Viçosa (MG) 

 

Imagem disponibilizada no portal oficial da Prefeitura Municipal de Viçosa 

 



Segundo informação disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Viçosa
34

, a 

cidade possui tradição na área da educação e sua população, ao longo de sua história, 

manteve permanente convivência com estrangeiros de todos os continentes. Isto se deu 

em função da construção da estrada de ferro e da criação da Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), fundada em 1926. Além dos moradores nascidos na localidade, a cidade 

recebe, continuamente, jovens e profissionais, do país e do exterior, de elevada 

capacidade intelectual. Ainda conforme informação da Prefeitura Municipal, a 

população é, predominantemente, urbana, mais de 92%. Destes, cerca de 50% são 

estudantes dos diferentes ciclos - desde o fundamental até o superior. 

Nos últimos anos, o setor de ensino, juntamente com o da construção civil, 

foram os principais responsáveis pelo aumento na população do município. Além do 

crescimento no número de vagas para estudantes na UFV, novas faculdades foram 

criadas na localidade. Visando atender essa crescente demanda por moradias, foi preciso 

intensificar o ritmo de construções civis, muitas vezes, com grandes edifícios 

residenciais, característica pouco comum em municípios do mesmo porte. Atualmente, a 

população de Viçosa é constituída de 70.404 habitantes (em torno de 4 mil pessoas 

moram na área rural da cidade), segundo dados do Instituto Brasileira de Geografia e 

Estatística (IBGE)
35

, sendo pouco mais da metade dos moradores constituída do público 

feminino. Na cidade, a expectativa média de vida é de 78 anos. Ainda conforme o 

instituto, a taxa de alfabetização é de cerca de 98%. 

 

 

3.1 – TV Viçosa: a quem se dirige 

 

A TV Universitária de Viçosa é uma das afiliadas da Associação Brasileira de 

Televisão Universitária (ABTU) e se encontra sediada no município de Viçosa, na 

Região da Zona da Mata de Minas Gerais. Vinculada à Fundação Rádio e Televisão 

Educativa e Cultural de Viçosa (Fratevi), instituída em 08 de janeiro de 1990, a TV 

Universitária foi inaugurada somente dois anos depois da criação da sua entidade 

mantenedora, em 05 de junho de 1992, na época do, então presidente, Fernando Collor 

                                                
34 Segundo dados disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Viçosa (MG) disponíveis no 

endereço eletrônico http://www.vicosa.me.gov.br, acessado em maio de 2010. 
35 Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD), feita em 2008, pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível no endereço eletrônico 
http://www.ibge.gov.br, acessado em maio de 2010. 

http://www.vicosa.me.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/


de Mello. Atualmente, a programação é exibida pelos canais 13 (canal aberto, gratuito, 

onde também é veiculada a programação da Rede Minas/TVBrasil).  

 

Imagem 01 – Placa de inauguração do sistema de rádio e TV 

 

Na época, o Presidente da República era Fernando Collor de Mello.  

 

Sem fins lucrativos, a Fratevi é uma fundação ligada à Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), com sua sede instalada em quatro imóveis (casas) localizados no campus 

da instituição de ensino. Conforme consta no texto do seu estatuto (Anexo A)
36

, a 

fundação se propõe a produzir e veicular programas de rádio e televisão com objetivos 

exclusivamente educacionais, culturais, jornalísticos e de pesquisa. A proposta tem a 

finalidade de contribuir para a melhoria do ensino e da cultura em todos os níveis.  

 

 

 

 

 

 

                                                
36 O estatuto da Fratevi foi revisado em 04 de junho de 2008 e aprovado pelo Ministério Público Estadual 

de Minas Gerais em 07 de agosto de 2008 e pela Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica do 
Ministério das Comunicações em 19 de agosto de 2008. 



Imagem 02 – Sede da TV Universitária no campus da UFV 

 

 

 

O sistema de rádio e TV está instalado em quatro imóveis, sendo três para a TV.  

 

Em 29 de agosto de 2008, foi afixado o marco da expansão do sinal da TV 

Universitária para 20 municípios da microrregião de Viçosa. Entretanto, em decorrência 

da falta de equipamentos e mesmo de infra-estrutura, até janeiro de 2010, as localidades 

vizinhas ainda não tinham acesso à programação. Segundo o chefe da Divisão de TV da 

Fratevi, Luiz Neno (informação verbal)
37

, estão mantidos os projetos educativos, 

culturais e jornalísticos limitados aos moradores da cidade de Viçosa.  

 

Para isto se concretizar, precisaríamos de equipamentos e de 

um investimento em transmissão que são muito caros. Não 

compensaria, no momento, porque a fundação não tem verba 
para isto. Fora os investimentos em pessoal, já que 

passaríamos a cobrir, também, a região. Atualmente, com a 

equipe que temos, já passamos um senhor aperto (informação 

verbal).
38

 

 

Ainda conforme o estatuto, dentre outras especificidades do regimento, o 

Conselho de Programação das emissoras (rádio e televisão) mantidas pela fundação é 

composto de representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFV; de 

representantes da Secretarias Municipais de Educação e de Cultura e Patrimônio; da 

Câmara Municipal; dos professores do Curso de Graduação em Comunicação Social 

                                                
37 Informação fornecida pelo iluminador e chefe da Divisão de TV da Fratevi, Luiz Neno, em entrevista 

realizada em 29 de janeiro de 2010, e reproduzida no Apêndice A. 
38 Ibidem 45. 



(habilitação em Jornalismo) da UFV; além de representante de cada instituição privada 

de ensino superior com sede da mantenedora no município mineiro. 

 

Imagem 03 – Marco de expansão 

 

 

Na prática, o sinal da TV Universitária ainda não ultrapassou o limite geográfico 

do município de Viçosa. 

 

O mesmo documento (Anexo A), em seu capítulo II, afirma que, dentre as 

inúmeras finalidades e competências da Fratevi, estão a de “manter na grade da 

programação programas ou módulos jornalísticos de utilidade pública e prestação de 

serviços, dentro dos critérios da ética e da legalidade, garantindo a democratização em 

todos os níveis”. Neste sentido, a TV Universitária exibe, atualmente, dois programas 

produzidos pela equipe, além das reuniões realizadas pela Câmara Municipal. 



O “Jornal Regional”, primeiro programa produzido pela TV, se 

mantém no ar há 18 anos. Ele é exibido diariamente, das 19h30 
às 20h. Há, também, o “Sala Especial”, programa que vai ao ar 

uma vez por semana, no formato ao vivo (há também reprises) e 

funciona como uma mesa de debates de temas variados. Além 
disso, temos um contrato com a Câmara Municipal de Viçosa 

para transmissão das reuniões do Legislativo. Normalmente, vai 

ao ar logo após o “Jornal Regional”. Neste caso, quando a 

comunidade solicita, fazemos cópias das gravações que, 
normalmente, são utilizadas em reuniões de conselhos locais ou 

de associações de moradores (informação verbal).
39

 

 

O município de Viçosa, com cerca de 65 mil habitantes, atualmente, recebe o 

sinal aberto das emissoras Globo, SBT, Bandeirantes, Record e Rede Minas/TVBrasil 

(canal educativo onde há as janelas para inserção da programação da TV Viçosa). 

Porém, segundo Neno (informação verbal)
40

, boa parte dos moradores possui antena 

parabólica, como forma de solucionar os problemas da cidade no que diz respeito à 

interferência junto ao sinal na região, comprometendo a qualidade da imagem na 

maioria dos bairros da localidade. Por conta disto, o número de canais à disposição de 

boa parte da população, em decorrência da parabólica, seria maior, “pulverizando” boa 

parte da audiência. Além disso, com a instalação da antena parabólica, as famílias 

acabam deixando de assistir aos canais exibidos no “formato comercial”, uma vez que, 

neste caso, a qualidade do sinal é considerada ruim e, também, no formato por 

assinatura, a população tem acesso, salvo algumas exceções, aos mesmos canais 

exibidos no “formato comercial”.  

Nesse caso, como boa parte da comunidade ainda não fez a opção por instalar, 

além da parabólica, uma antena interna (de pequeno porte) junto ao aparelho televisor (e 

desligar, quando necessário, o aparelho da parabólica), esta parcela deixa de ter acesso à 

programação da TV Universitária, exibida no canal aberto. É importante ressaltar a 

título de relevância do presente estudo  que, segundo levantamento prévio feito junto ao 

banco de teses e dissertações do CNPq ou mesmo feito junto à Associação Brasileira de 

Televisão Universitária (ABTU), não existem pesquisas relacionadas, especificamente, 

à audiência do canal universitário. Nem tão pouco que tratem da experiência do 

município de Viçosa, visto que tal questionamento foi feito à direção da Fratevi e esta 

assegurou que o presente estudo seria inédito para a TV Universitária de Viçosa. 

                                                
39

 Ibidem 45. 
40 Ibidem 45. 



3.2 - Uma radiografia da TV Universitária de Viçosa (aspectos gerais e específicos) 

 

Há 18 anos, entrava no ar o primeiro produto desenvolvido pela TV 

Universitária de Viçosa, o “Jornal Regional”. A produção, desde a sua criação, prioriza 

a cobertura de notícias relacionadas ao município de Viçosa e à Universidade Federal de 

Viçosa (UFV), responsável por oferecer, por meio da Fundação Rádio e Televisão 

Educativa e Cultural de Viçosa (Fratevi), infra-estrutura física, equipamentos e recursos 

humanos para a realização dos trabalhos. De acordo com a jornalista Mônica Bernardi 

(informação verbal)
41

, no caso do telejornal, nos meses de férias (janeiro e fevereiro de 

2010), ele foi reduzido dos tradicionais três blocos de notícias, com intervalos para 

veiculação dos apoios culturais, para dois blocos. Além disso, com o intuito de 

minimizar os gargalos de agendamento de fontes neste período de férias e desafogar um 

pouco os editores, em um dos blocos está sendo utilizado o recurso da entrevista em 

estúdio, em média, três vezes por semana. Em períodos “normais” (de março a 

dezembro), este recurso é usado apenas uma vez por semana.  

No que diz respeito ao “Jornal Regional”, as pautas se diluem por diferentes 

editorias. O objetivo, conforme afirmou Bernardi (informação verbal)
42

, é manter a 

população informada dos principais fatos que acontecem na cidade. Até porque as 

demais afiliadas instaladas na Região da Zona da Mata, como, por exemplo, a TV 

Panorama (ligada à Rede Globo de Televisão), e que levam o seu sinal até o município, 

não abordam temas relacionados a Viçosa com freqüência. A exceção fica por conta de 

épocas sazonais, como no caso do período do vestibular da UFV. Normalmente, a 

prioridade é fazer a cobertura de fatos nas localidades-sede das afiliadas, no caso da TV 

Panorama, em Juiz de Fora, onde a afiliada está instalada. “Por isto, acredito que 

tenhamos uma boa audiência em termos de telejornal. Na verdade, para mim, é nossa 

principal produção. Por meio dele, oferecemos à comunidade local informação, 

prestação de serviços e educação.” (informação verbal)
43

  

 

 

 

                                                
41 Informação fornecida pela jornalista Mônica Bernardi em entrevista realizada em 29 de janeiro de 

2010, e reproduzida no Apêndice A. 
42

 Ibidem 49. 
43 Ibidem 49.  



Imagem 04 – Jornal Regional 

 

Estúdio e bancada do telejornal. 

 

 

Nota seca a ser lida pela apresentadora do telejornal. 

 

Outro produto que vai ao ar pela TV Viçosa é o “Sala Especial” que, nos meses 

de janeiro e fevereiro, tem os melhores programas de 2009 sendo reapresentados. 

Exibido de março a dezembro, ao vivo, todas as quartas-feiras, das 9h30 às 10h30, é 

reapresentado no mesmo dia, à noite, e aos sábados. No caso da edição matutina de 

quarta, o programa abre espaço para a participação da população por meio do envio de 

e-mails (jornalismo@ufv.br) ou por telefone (3899-2674, DDD 31). Os temas que 

norteiam os debates, normalmente, têm um cunho mais educativo, podendo abordar 

questões relacionadas a saúde, educação, transporte, meio ambiente, política, economia, 

mailto:jornalismo@ufv.br


comportamento, enfim. A proposta conta com a presença do apresentador e de, pelo 

menos três debatedores, professores da UFV e profissionais da área, “contribuindo para 

um maior entendimento da população em relação ao tema proposto e, em conseqüência, 

para a sua formação”, segundo defende Bernardi (informação verbal)
44

. 

 

Imagem 05 – Sala Especial 

 

Local, no estúdio, onde é apresentado o “Sala Especial” (no fundo verde). 

 

Por fim, a TV Universitária, por meio de um contrato de prestação de serviços, 

transmite as reuniões realizadas pelos vereadores da Câmara Municipal. De acordo com 

seu estatuto (Anexo A), à fundação, a qual a TV está ligada, compete “produzir, 

comprar, alugar ou permutar programas educativos, científicos, culturais e artísticos, 

visando à melhoria da educação e da cultura”. Neste caso, a jornalista ressalta o fato de 

a veiculação dos trabalhos do Legislativo Municipal contribuírem não apenas para o 

esclarecimento dos moradores como um todo a respeito dos trabalhos legislativos, mas 

também para a fiscalização da atuação de cada vereador eleito. Isto porque, como a 

gravação é exibida no canal da TV Viçosa, cópias das reuniões são feitas para a 

população e, inclusive, utilizadas em reuniões de conselhos locais e de associações de 

moradores. “Por conta disso, sempre mantemos um jornalista no plenário até porque, no 

intervalo das discussões das pautas, ele faz um stand up
45

 dos principais temas do dia. 

                                                
44 Ibidem 49. 
45 Stand up: quando o repórter faz uma gravação no local do acontecimento para transmitir informações 

do fato. É usado quando a notícia que o repórter tem que dar é tão importante que, mesmo sem imagem, 
vale a pena.  



Além dele, a equipe conta com 3 cinegrafistas gravando os trabalhos no plenário.” 

(informação verbal)
46

 Normalmente, as gravações são realizadas das 16h às 20h. De 

volta à sede da TV, o material é inserido na grade de programação do canal da TV (em 

meio aos produtos exibidos pela da Rede Minas/TVBrasil) das 20h às 21h40. A partir 

daí, a população de Viçosa tem a reapresentação do “Jornal Regional” (a mesma edição 

do dia, que foi ao ar às 19h30), como alternativa, em termos de horário, para os 

moradores. 

Atualmente, em janeiro de 2010, para manter estes projetos em andamento, a TV 

Universitária de Viçosa conta dois jornalistas contratados pela fundação. Além disso, 

conforme afirmou Bernardi (informação verbal)
47

, do total de 12 bolsistas ligados aos 

setores de comunicação da instituição de ensino (televisão, rádio, jornal impresso e 

assessoria de imprensa), 5 encontram-se alocados na TV, todos eles alunos do curso de 

Comunicação Social (habilitação em Jornalismo) da universidade. Para um período de 

20 horas semanais de estágio na televisão, eles recebem uma bolsa no valor de R$ 300 

mensais. Complementando o grupo, há, ainda, 4 cinegrafistas e 2 editores. 

 O material produzido pela equipe, em especial, no caso do “Jornal Regional”, 

além de exibido no âmbito municipal, é, com freqüência, solicitado pela Rede 

Minas/TVBrasil para ser veiculado no telejornal que abarca todo o estado de Minas 

Gerais, até mesmo pelo fato de a universidade ser referência quando o assunto é a 

pesquisa e a extensão no setor agropecuário. Em decorrência disto, Bernardi 

(informação verbal)
48

 destaca que, durante o período de estágio na TV, os alunos são 

orientados no sentido de adotar uma postura profissional, desenvolvendo, assim, um 

noticiário voltado para este mercado. “Somos cobrados pela direção da rede para 

oferecermos um jornalismo de qualidade.” (informação verbal)
49

  

Além deste direcionamento, há, também, uma linha editorial institucional, 

abordando temas ligados à reitoria e aos diferentes setores da universidade. “Agora, por 

exemplo, estamos dando destaque no noticiário ao primeiro vestibular para Medicina da 

UFV, já que foram 6 mil inscritos para 50 vagas, [...] e à utilização do resultado do 

Enem pela instituição.” (informação verbal)
50

 Por outro lado, temas que podem 

                                                
46 Ibidem 49. 
47 Ibidem 49. 
48 Ibidem 49. 
49

 Ibidem 49. 
50 Ibidem 47. 



“comprometer” a imagem institucional da federal são abordados,segundo a jornalista, 

com “critério”. 

 

Por exemplo, outro dia, foi encontrado um corpo na lagoa da 
UFV. Na reunião de pauta, discutimos se iríamos cobrir e de 

que forma. Outras emissoras poderiam até mostrar tudo, mas 

nós temos o cuidado com a imagem da universidade sim. Neste 

caso, a matéria foi ao ar no nosso telejornal, mas sem destacar 
a imagem do corpo na lagoa. O curioso, nesse dia, foi que 

várias pessoas da comunidade acompanharam todos os 

procedimentos da polícia e, inclusive, o trabalho da nossa 
equipe de reportagem. O resultado foi que eles gravaram tudo 

com celular e pequenas câmeras digitais e toda esta filmagem 

foi parar no Youtube. Havia até a gravação da passagem feita 
pelo nosso repórter, gravada de um ângulo atrás do 

cinegrafista. Resultado: o corpo na lagoa da UFV “bombou” 

na internet. À noite, os moradores puderam acompanhar a 

reportagem que produzimos, mas sem este “sensacionalismo” 
da internet. (informação verbal)

51
 

 

Na avaliação da jornalista e conforme já mencionado em capítulo anterior, como 

é a televisão em circuito aberto a responsável por manter o contato com um público 

amplo, promovendo um entretenimento hegemônico, mas também apresentando um 

estilo de vida, todo cuidado em termos institucionais é mantido. Daí, um investimento 

especial na seleção das pautas que irão se transformar em notícia, levando-se em 

consideração as sugestões repassadas por telefone, via release das assessorias de 

imprensa, através da cópia dos ofícios encaminhados pela universidade federal ou 

mesmo por meio dos cerca de 100 e-mails recebidos diariamente pela produção da TV 

Viçosa.  

 

3.3 – Opção metodológica 

 

Ao contrário do que, normalmente, é constatado em grandes centros urbanos, em 

cidades do interior, a população local tende a assistir à TV Universitária. Segundo Sato, 

Siqueira e Aguilera (2000), isto se deve ao fato de a programação abordar assuntos de 

interesse do município e/ou regionais. Além disso, esses espaços apresentam os temas 

com o suporte de personalidades da comunidade que contribuem para a produção como 

entrevistadas (as pessoas querem se ver na TV). Neste sentido, o presente estudo 

                                                
51 Ibidem 47. 



demandou a realização de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, visando a identificar 

se esta realidade encontrada em outras localidades é comum ao município de Viçosa, 

atualmente, beneficiado pelo sinal do canal universitário. 

Para tanto, foi feita uma revisão de bibliografia junto às agências oficiais ligadas 

ao Ministério da Educação (em especial CNPq) entre as produções de dissertações e 

teses listadas de 2000 a 2009. Neste período, pouco mais de uma dezena de estudos 

foram produzidos, entretanto, com foco na questão da emissão do conteúdo 

desenvolvido pelas TVs Universitárias. Por conta disso, quanto à recepção, foi possível 

identificar a existência de uma lacuna, daí o fato desta ser objeto da presente proposta, 

na medida em que o único estudo encontrado, neste período, foi feito por SATO; 

SIQUEIRA; AGUILERA, (2000) e traz dados indicando que, em cidades do interior, as 

pessoas assistem o canal 

universitário principalmente porque eles abordam assuntos regionais, o que não ocorre 

nas grandes capitais como Rio de Janeiro, São Paulo e outras. 

Paralelamente a isto, as próprias pesquisas na área das tecnologias de informação 

e comunicação, que buscam acompanhar o ritmo do desenvolvimento tecnológico, bem 

como da educomunicação, também, não se consolidaram com estudos aprofundados a 

este respeito, o que torna esta investigação ainda mais relevante. Por fim, os próprios 

estudiosos das novas correntes das Teorias da Comunicação, no caso os latino-

americanos, já direcionam suas pesquisas para os receptores dos produtos televisivos. O 

que, mais uma vez, ratifica a relevância do presente estudo. 

Dito isto, é importante ressaltar que foram observados conceitos de pesquisa 

qualitativa e quantitativa na elaboração deste trabalho. O primeiro leva em consideração 

as observações feitas por Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004) que alertam para o 

fato de os estudos qualitativos não serem realizados de forma simples. Isto porque há 

fatores, como flexibilidade e diversidade, que precisam ser levados em consideração. 

“Além disso, as pesquisas qualitativas diferem bastante quanto ao grau de estruturação 

prévia, isto é, quanto aos aspectos que podem ser definidos já no projeto”.  

Por outro lado, os autores também alertam para o fato de as pesquisas 

qualitativas utilizarem diferentes instrumentos de coleta de dados, sendo os mais 

utilizados a observação, a entrevista em profundidade e a análise de documentos. Já a 

pesquisa quantitativa pode ser desenvolvida por meio da utilização de uma amostra de 

um grupo de indivíduos escolhidos em meio à população a ser investigada; da escolha 



de uma escala que “permite a quantificação do grau de concordância dos entrevistados 

sobre determinado assunto” (RIZZINI; CASTRO; SARTOR, 1999, p. 77). Além disso, 

de acordo com as autoras, pode ser utilizada, ainda, a técnica do questionário, quando 

são feitas perguntas ao entrevistado, de forma direta, ou por meio do preenchimento de 

um questionário pelo próprio entrevistado. No caso do estudo de recepção da TV 

Universitária de Viçosa, a metodologia será detalhada no tópico seguinte. 

 

3.4 - Abordagem e metodologia de análise  

 

Para desenvolver a pesquisa e a análise da TV Universitária de Viçosa, com 

ênfase na recepção dos produtos desenvolvidos e exibidos para os espectadores do 

município, o presente estudo contou com algumas etapas. A primeira delas foi a 

realização de visitas ao município de Viçosa, em 2009 e 2010, com o intuito de 

conhecer as instalações físicas da TV, bem como alguns dos profissionais que atuam nas 

diferentes etapas das produções. Além disso, aproveitar a oportunidade para assistir a 

alguns programas, de modo a verificar o material exibido para a população e buscar 

compreender a linha editorial adotada pelo telejornalismo. As visitas, também, 

permitiram o acesso ao estatuto da fundação (Anexo A) e, em conseqüência, às suas 

especificidades, bem como a outros documentos que reúnem dados que registram parte 

da história da entidade, bem como seus princípios e suas normas.  

A segunda etapa envolveu a realização de entrevistas qualitativas, como uma 

outra técnica de coleta de dados. O objetivo foi, por meio de perguntas específicas, 

elaboradas após as visitas à sede da TV Viçosa, realizar entrevistas semi-estruturadas 

com profissionais que atuam no dia-a-dia da televisão. A proposta era focalizar aspectos 

mais específicos da TV, bem como de seus processos educativos e jornalísticos, já que 

se trata de uma TV Universitária. O material coletado nesta fase, por meio de perguntas 

e repostas, é considerado importante e encontra-se, todo ele, transcrito (Apêndice A) na 

presente pesquisa. Parte das informações, também, foi utilizada na construção do corpo 

desse estudo. 

A fase seguinte envolveu a coleta de dados por meio da realização de uma 

pesquisa quantitativa (Apêndice B). Neste caso, foi utilizada uma amostra representativa 



de indivíduos, 400
52

 no total, selecionados para a investigação em meio à população 

aproximada de 65 mil habitantes da região urbana de Viçosa, de acordo com os últimos 

números do IBGE. Conforme destacam Rizzini, Castro e Sartor (1999, p. 74), “a 

escolha dos sujeitos deve seguir alguns princípios básicos a fim de que a amostra seja 

representativa da população em questão”. Seguindo este preceito, foi desenvolvido o 

questionário, contendo 21 perguntas. De acordo com o professor José Carlos Miranda 

Grizendi,
53

 o cálculo do tamanho da mostra (número de questionários a serem 

aplicados) para uma população finita, precisa ser feito com base na seguinte fórmula 

matemática (abaixo), “traduzida” da seguinte forma: 

 

n  =        Z
2
 . p . q . N 

e
2
 (N – 1) + Z

2
 . p – q 

 

n = tamanho da mostra (a ser calculado); 

N = população finita (número de habitantes), neste caso, cerca de 65 mil habitantes; 

Z = confiança (percentual de confiabilidade da mostra. Ex.: 95%), neste caso, com 1,96; 

p = probabilidade de sucesso (como não se sabe o comportamento da mostra, o mesmo 

percentual usado para o “sucesso” deve ser utilizado para o “insucesso”), neste caso, de 

0,5; 

q = probabilidade de insucesso (fracasso), neste caso, de 0,5; 

e = erro (margem de 5%), neste caso, de 0,05;  

 

Todavia, como o critério de representatividade do público pesquisado não deve 

ser apenas quantitativo, mas sim, também, precisa levar em conta aspectos sociais, 

políticos, econômicos e ideológicos, uma primeira questão foi apresentada aos 

entrevistados, com o intuito de que a mesma fosse definidora para a continuidade da 

investigação (Apêndice B). A expectativa era de que, por meio dela, seria possível 

filtrar os “reais” moradores de Viçosa, aqueles com residência fixa na localidade, 

potenciais espectadores dos programas levados ao ar pela TV Universitária. Este 

cuidado foi necessário porque, como o município é considerado um pólo de atração de 

                                                
52 Neste caso, o cálculo do tamanho da mostra, feito a partir da fórmula apresentada, teve como resultado 

o total de 381,9087 questionários a serem aplicados. Este número foi, então, “arredondado” para 400. 
53 O professor da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, José Carlos Miranda Grizendi, é doutor pela 

PUC-Rio, na área de Métodos de Apoio a Decisão. O suporte estatístico à presente dissertação foi feito de 
forma voluntária. 



um grupo “flutuante” de pessoas (passa diariamente pela cidade, mas não reside nela, 

mas sim, em localidade vizinhas), principalmente, em decorrência dos cursos e dos 

serviços oferecidos pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), há, sempre, indivíduos 

que, durante um determinado momento do dia, se deslocam para a cidade, mas, ao final 

do dia, retornam para suas localidades de origem. Neste caso específico, se estes 

integrassem a pesquisa, poderiam não ter condições de responder com propriedade aos 

questionamentos, pelo fato de não terem acesso aos programas desenvolvidos e exibidos 

pela TV Universitária, já que o sinal ainda não se expandiu para as demais cidades da 

microrregião, conforme especificado anteriormente na presente pesquisa, estando 

restrito ao município de Viçosa. 

Respeitado este critério inicial, um grupo de 4 pessoas (que contribuíram para a 

coleta dos dados)
54

 se distribuíram pelas quatro regiões do município (Norte, Sul, Leste 

e Oeste) para a aplicação dos 400 questionários (para cada região houve uma 

distribuição média de 100 questionários, havendo pequenas variações neste número), 

contendo, cada um deles, 4 perguntas fechadas, 13 perguntas de múltipla escolha e 5 

perguntas abertas, de acordo com o conceito proposto por Rizzini, Castro e Sartor 

(1999). 

 

Perguntas fechadas: a pergunta pode ser fechada de tal maneira 

que as únicas respostas possíveis sejam sim ou não, conferindo 

um alto grau de objetividade ao questionário; Múltipla escolha: 
outra forma possível é a apresentação de perguntas com 

diversas alternativas, dentre as quais o entrevistado pode 

escolher uma resposta segundo o procedimento conhecido como 

“múltipla escolha”, configurando assim uma pesquisa com 
menor grau de objetividade, em relação ao exemplo anterior. 

Todavia, ambos constituem exemplos de pesquisa quantitativa, 

pois essas respostas podem facilmente ser quantificadas. 
Perguntas abertas: tem-se, em outro extremo, a pergunta 

aberta, de tal forma que as respostas podem ser constituídas a 

partir de falas e opiniões dos entrevistados. Porém, direcionadas 
de acordo com o tema escolhido, ou seja, se o entrevistado 

muda o assunto, deve-se redireciona-lo à pergunta feita de 

                                                
54 O grupo foi composto pelo professor da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, Cristiano Batista, 

mestre em Extensão Rural pela UFV e consultor em Pesquisa de Opinião e Marketing, e por outros 3 

pesquisadores que já atuam com o professor na aplicação de pesquisas eleitorais, normalmente, realizadas 

em Juiz de Fora e demais municípios da Zona da Mata, incluindo Viçosa. O suporte à presente dissertação 

foi dado mediante uma ajuda de custo (gasolina, hospedagem e alimentação, no valor de R$ 650,00) 

repassada ao grupo. Anteriormente, uma outra tentativa de aplicação do questionário foi feita junto à Cace 

Consultoria Júnior, empresa júnior do Curso de Administração da UFV. Entretanto, como o orçamento 

encaminhado por ela foi de R$ 1.860,00, esta proposta extrapolou a capacidade orçamentária da 
mestranda e foi descartada. 



forma objetiva, ao contrário da entrevista, que permite explorar 

esta possibilidade. Trata-se, neste caso, de pergunta qualitativa, 
o que não impede que os dados sejam agrupados em categorias, 

assuntos, etc, segundo critérios rigorosos, possibilitando a sua 

quantificação. Para sistematizar dados qualitativos recorre-se, 
por exemplo, à análise de conteúdo [...]. (RIZZINI; CASTRO; 

SARTOR, 1999, p. 77-78) 

 

Durante a coleta de dados, realizada entre 10 e 15 de dezembro de 2009, a partir 

da abordagem dos moradores nas ruas dos bairros, foi utilizado um palm top
55

, estando 

inserido nele o questionário (Apêndice B) em forma de arquivo. A cada aplicação, as 

respostas dadas pelos entrevistados eram armazenadas na memória do equipamento. Ao 

final deste processo, de volta ao município de Juiz de Fora (cidade onde reside a 

mestranda), os dados contidos no dispositivo foram transferidos para um computador e, 

por meio do software aplicativo SPSS
56

, no dia 30 de dezembro de 2009, foi gerado o 

relatório com as tabelas equivalentes a todas as perguntas feitas aos moradores 

(Apêndice C). É importante ressaltar que cada uma das perguntas foi desmembrada em 

termos de sexo, faixa etária, nível de escolaridade e renda familiar. 

Todo o material coletado, nas diferentes etapas do processo que constituíram a 

presente pesquisa, foi, então, considerado neste estudo, na medida em que se espera que 

os dados ofereçam informações suficientes que permitam verificar quem é o público 

receptor do conteúdo da TV Universitária de Viçosa, ou seja, quem integra esta 

audiência. Além disso, como este espectador percebe o que é veiculado pelo canal; se há 

uma manifestação de interesses e de necessidades por parte desses receptores para um 

outro tipo de informação; e, conseqüentemente, se há um estímulo à participação desses 

indivíduos, também, enquanto “produtores” do conteúdo veiculado pela TV Viçosa. Por 
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 Palm top: é uma espécie de assistente pessoal digital. Trata-se de um computador de dimensões 

reduzidas (cabe na mão de um indivíduo), dotado de grande capacidade computacional, capaz de cumprir 

diferentes funções, dentre elas, agenda e sistema informático, com possibilidade de interconexão com um 

computador pessoal e uma rede informática sem fios, inclusive, para acesso à internet. 
56 Segundo o professor João Agnaldo do Nascimento, doutor em Estatística pela Universidade de São 

Paulo (USP), “o pacote estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) é uma ferramenta 

importante no auxílio do ensino e da pesquisa em várias áreas, atendendo às necessidades do tratamento 

da informação em Ciências Sociais e Humanas, e em outras áreas do conhecimento. Este software foi 

desenhado para atender ao usuário que não precisa de conhecimentos computacionais e que pretende 
aplicar as mais usuais técnicas estatísticas em seus trabalhos. Quando o usuário possui um instrumento de 

pesquisa (digamos um questionário), poderá usar toda a potencialidade que o SPSS oferece para planejar 

o seu banco de dados, etapa primária para atingir objetivos de sua pesquisa. Formado o banco de dados, 

abordam-se as técnicas estatísticas básicas mais usuais em Ciências Sociais e Humanas, iniciando com a 

relação entre os níveis de mensuração das variáveis e os testes estatísticos”. As informações estão 

disponíveis no endereço eletrônico http://www.necar.ufrr.br/cursos/projeto_software_estatistica.pdf e 

foram acessadas em 07 de janeiro de 2010. 

 

http://dicionario.babylon.com/computador#!!9G2CGKRAUE
http://dicionario.babylon.com/internet#!!9G2CGKRAUE
http://www.necar.ufrr.br/cursos/projeto_software_estatistica.pdf


fim, verificar qual “sentimento” os moradores têm para com a TV, ou seja, por meio das 

respostas observar se há uma identificação da população com os produtos levados ao ar 

pelo canal universitário. Isto porque a meta, segundo Magalhães (2008), é consolidar a 

TV Universitária como um espaço para se exercer um empreendimento diferenciado de 

comunicação educacional, indo além do caráter de espaço laboratorial para os 

acadêmicos dos cursos de Comunicação Social e do modelo proposto pela televisão 

comercial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

4.1 – Análise dos resultados 

 

 O processo de análise dos resultados de uma pesquisa tem como objetivo 

permitir a leitura e, em conseqüência, a compreensão da realidade investigada, por meio 

dos dados que foram possíveis de ser coletados. No caso da TV Universitária de Viçosa, 

durante a aplicação da metodologia especificada anteriormente, incluindo as visitas às 

instalações da emissora para a observação do contexto, a história oral dos profissionais 

ligados diretamente ao processo, as entrevistas programadas em si, a leitura do estatuto 

da fundação, foi possível observar, ainda que de forma preliminar, algumas 

características do objeto em questão. Com isso, adequar as perguntas listadas no 

questionário, antes mesmo da aplicação da versão definitiva junto à população de 

Viçosa, de modo a assegurar um melhor aproveitamento do mesmo. De acordo com 

Rizzini, Castro e Sartor (1999, p. 81), “a análise sendo feita ao longo da coleta de dados 

tem a vantagem de poder mudar os rumos da coleta sempre que os instrumentos forem 

julgados inadequados, ou que as hipóteses forem fracas, ou ainda, quando os 

indicadores forem mal escolhidos”. 

 Neste sentido, após a organização dos dados coletados, foi possível tabular as 

perguntas e construir os gráficos referentes a cada uma das questões apresentadas aos 

entrevistados (Apêndice C). Em seguida, por meio do exame de cada tabela, estabelecer 

o estudo comparativo das informações e a interpretação dos resultados. É importante 

ressaltar que as diferentes etapas da metodologia adotada relacionam-se entre si, num 

processo de construção conjunta da análise final. No caso da tabulação dos números, a 

utilização do software SPSS, mencionado anteriormente, tem o objetivo de se evitar 

erros durante a verificação dos dados. Além disso, a técnica escolhida foi a de 

porcentagem, recorrendo o presente estudo à freqüência do dado relativo que, conforme 

Rizzini, Castro e Sartor (1999, p. 85), “revela a posição de um determinado grupo com 

relação a um total. [...] Pode-se querer também comparar mais de uma categoria, como 

por exemplo: gênero e taxa de atividade por idade”.  

 Outro ponto que vale a pena destacar é o fato de, apesar de ter sido definido um 

questionário cujas cinco primeiras perguntas tinham o propósito de identificar o perfil 



da audiência da TV Universitária de Viçosa (especialmente, no que diz respeito a sexo, 

faixa etária, escolaridade, renda familiar), no processo de aplicação dos testes, as 

especificidades do software SPSS permitiram utilizar estes itens chave para as demais 

perguntas do questionário. Isto fez com que cada questão fosse tabulada de modo a 

responder a pergunta principal, mas, também e conjuntamente, a estas características 

que se desejava identificar isoladamente. 

 

4.2 - Perfil da audiência 

 

 Dito isto, a aplicação do questionário e, posteriormente, a tabulação dos dados 

aplicados aos 400 moradores do município permitiram identificar que 96,3% deles 

(incluindo homens e mulheres, de diferentes faixas etárias, nível de escolaridade 

variável e variável renda familiar) assistem televisão diariamente, independentemente 

de canal ou emissora, em Viçosa (MG). Ou seja, os telespectadores fazem uso do 

aparelho freqüentemente, ele está presente na sua rotina diária. Neste caso, a pesquisa 

revelou que a maioria da audiência da televisão, o equivalente a 97,9%, é constituída 

por mulheres, enquanto o público masculino atinge 95%. Ou seja, apesar de a diferença 

percentual ser pequena, o público que mais assiste televisão em Viçosa, 

independentemente de canal ou emissora, se a TV está sintonizada em canal aberto 

(comercial) ou fechado (por assinatura), é o feminino.  

Dentre os que têm o hábito de assistir TV (96,3%), ainda de uma maneira geral, 

o equipamento é unanimidade (100% dos entrevistados) para aqueles que se encontram 

entre 31 e 50 anos e, ainda, o público com 56 anos ou mais. Entre a população adulta 

jovem, dos 18 aos 24 anos, o percentual cai para 89,5%, o “menor” índice apontado pela 

pesquisa. Talvez, o dado possa sinalizar que, pelo menos neste grupo, o hábito de 

assistir à televisão esteja sendo compartilhado com outro costume. 

 Dentre as 96,3% das pessoas que assistem TV, a programação veiculada pelo 

aparelho é um hábito para 100% dos entrevistados que revelaram não ter estudado, ou 

seja, os analfabetos, mas, também, entre os que concluíram até a oitava série, o ensino 

superior e a pós-graduação. Dentre aqueles com ensino médio completo, 7,3% 

afirmaram não ter o hábito de assistir televisão. Por fim, quando a mesma pergunta leva 

em conta a renda familiar, a televisão, em geral, é assistida entre 100% dos 

entrevistados cujos vencimentos são de até R$ 100 mensais, além daqueles grupos cujo 



valor salarial varia entre R$ 601 e R$ 1.500. O menor percentual de telespectadores foi 

registrado entre os entrevistados que afirmaram ter R$ 1.501 ou mais de renda familiar, 

com 66,7% de audiência. Quem disse não ter o hábito de assistir televisão, 33,3% das 

pessoas, por outro lado, também possui R$ 1.501 ou mais de vencimentos.  

Ainda levando-se em consideração o hábito de assistir à TV, em geral, os 

telespectadores afirmaram permanecer por duas horas ao dia em frente ao aparelho, 

independentemente de sexo, faixa etária, nível de escolaridade e renda familiar. 

Entretanto, os maiores percentuais foram registrados entre o público feminino (41.3%), 

os que possuem 41 e 45 anos (70%), não estudaram (analfabetos) e, ainda, entre os que 

concluíram pós-graduação (100%) e, por fim, aqueles com renda familiar de até R$ 100 

(71,4%). 

 Uma vez confirmado o hábito de se assistir à televisão junto à população (em 

especial, entre mulheres, maduras, analfabetas, mas também com bom nível de 

escolaridade, porém, com uma renda abaixo do “ideal”, independentemente de canal ou 

emissora, a segunda etapa do questionário elaborado para ser aplicado junto aos 400 

moradores tinha como meta mensurar se, dentre os canais selecionados pelos moradores 

do município, estaria a TV Universitária de Viçosa, objeto da presente pesquisa. Neste 

sentido, foram apresentadas aos moradores algumas perguntas, sendo a primeira delas a 

seguinte: “A TV Universitária de Viçosa é exibida pelo canal 13, o mesmo da TV 

Educativa/Rede Minas. Atualmente, os programas da Universitária são: o “Jornal 

Regional”, diariamente, às 19h30; o “Sala Especial”, uma vez por semana e ao vivo; e 

as “Reuniões da Câmara Municipal”, exibidas diariamente, às 20h, e também com 

reprise aos sábados. O senhor (ou senhora) assiste a esta programação da TV 

Universitária de Viçosa?” A opção por citar cada um dos programas, atualmente, 

produzidos e/ou exibidos pelo canal foi proposital e teve o objetivo de não oferecer 

dúvidas aos habitantes sobre qual seria a TV Universitária e, de uma maneira geral, 

sinalizar para os tipos de programa veiculados, no caso, um telejornal informativo, uma 

sala de debates e o trabalho do Legislativo Municipal. Ou seja, mesmo que o 

entrevistado não identificasse, de imediato, qual seria este canal ou mesmo o seu 

conteúdo apenas com a referência “TV Universitária de Viçosa”, ele poderia fazer uma 

associação, lembrando-se dele a partir da citação dos nomes dos programas levados ao 

ar.  



Neste caso, 67,3% do total de entrevistados responderam que “não” assistem à 

programação da TV Viçosa, ligada à Fratevi, embora a quase totalidade do grupo 

pesquisado (conforme revelado por meio da pergunta anterior) tenha o hábito de ver 

televisão. O público feminino é o que afirmou menos assistir à Universitária, 72,3%, 

apesar de ter admitido, também na questão apresentada anteriormente, que vê mais TV 

se comparado aos homens. No universo pesquisado, dentre os que não assistem ao canal 

universitário (67,3%), os moradores da cidade dos 51 aos 56 anos e aqueles a partir 

desta idade são quem menos vêem aos três programas exibidos atualmente pela 

Universitária, chegando a 84,6% e 70,6%, respectivamente. Nas demais faixas etárias, o 

percentual de “não audiência” fica em torno dos 65%. Quanto à renda familiar, a 

programação atrai ainda menos os telespectadores com vencimentos que variam entre 

R$ 1.001,00 e R$ 1.500,00, cujo percentual negativo atingiu 83,3%. Já no quesito nível 

de escolaridade, dentre os 100% que não estudaram e afirmaram assistir TV, em geral, 

nenhum dos entrevistados, também 100%, afirmou assistir à TV Viçosa. Ou seja, isto 

pode indicar que a atual programação não estaria atraindo a audiência dos analfabetos, 

apesar de ser uma TV Universitária, cujo trabalho precisa estar pautado na promoção da 

educação, da cultura e da cidadania, sendo vista pelo maior número possível de pessoas.  

O mesmo percentual, 100% de rejeição, também foi identificado entre os que 

informaram ter concluído a pós-graduação. Neste sentido, os dados indicam que 

especificamente este canal é mais rejeitado, justamente, pela população que afirmou ter 

o hábito de assistir televisão. É claro que as demais tabelas poderão apontar para uma 

série de fragilidades do processo. Mas, de imediato, os gráficos permitem vislumbrar 

algo de “errado, fora do compasso” com a TV Viçosa. Isto porque, embora trate de 

questões do âmbito do município, de interesse dos moradores da cidade com cerca de 65 

mil habitantes, não está atraindo esta audiência, não está conseguindo fidelizar seu 

público. 

As perguntas feitas, no desdobramento do questionário, têm dois propósitos: o 

primeiro, exatamente, de conhecer o porquê de a população não assistir à Universitária 

e, o segundo, saber de quem assiste o porquê dessa escolha e quais os significados isto 

produz junto ao receptor. Por conta disso, nos questionamentos seguintes, apenas os 

entrevistados que afirmaram não acompanhar a programação do canal universitário 

responderam às questões 08, 09 e 10, elaboradas com o intuito de identificar os 

possíveis motivos para isto e, por que não, buscar possíveis soluções. No caso 



específico destas respostas, durante a aplicação das perguntas, foi apresentada aos 

entrevistados a opção “outra resposta”. Como houve uma coincidência dos motivos 

apontados pelas pessoas para não assistirem ao canal, as respostas comuns passaram a 

integrar o rol de possibilidades do questionário. É o caso de “falta de oportunidade”, 

“falta de tempo”, “não gosta” que, apesar de não estarem listadas como opções, de certa 

forma, “traduzem” em parte as opções dadas.  

Analisando as respostas dadas pelo grupo de entrevistados que não assistem ao 

canal universitário, em ambos os sexos as principais justificativas foram a falta 

oportunidade, com 29,6% das citações, e o fato de o morador utilizar a antena 

parabólica na residência, com 21,1%, sendo estes dados também apontados 

independentemente de faixa etária, nível de escolaridade e renda familiar. Com um 

percentual um pouco menor, 14,1%, mas que também revela um ponto importante dos 

motivos, está o fato de telespectador não gostar da programação atualmente levada ao ar 

pelo canal. Outro ponto a ser ressaltado diz respeito aos 100% que não estudaram 

(analfabetos) afirmarem “não gostar” da TV Universitária, justificando a opção por isto 

não assistirem. Além disso, para quem afirmou ter renda familiar de até R$ 100, um 

percentual de 40% ratificou não gostar da TV Viçosa. Adiante, o questionário tentará 

identificar os possíveis motivos que levaram um grupo a afirmar que não gosta da 

programação exibida atualmente.  

 A questão seguinte, também aplicada apenas para quem informou não assistir ao 

canal universitário, teve como objetivo identificar o que poderia atrair a atenção dos 

moradores no horário de exibição dos programas da emissora educativa. Assim, 

permitindo comparar o gosto do público para, quem sabe, ajustar a produção dos 

programas da Universitária ou mesmo rever a linha editorial frente à concorrência no 

horário. A maioria das respostas concentrou-se no fato de as famílias estarem assistindo 

a algum telejornal, 31,9% das respostas dos entrevistados, provavelmente em outra 

emissora, já que dois dos “produtos” da TV Viçosa (Jornal Regional e Reuniões da 

Câmara) são levados ao ar a partir das 19h30, período da noite quando outros canais 

exibem telejornais com enfoque nacional. Uma outra hipótese seria um maior interesse 

da população, em quase sua totalidade com o hábito de assistir à televisão, em geral, 

pelo noticiário com informações do Brasil e do mundo, em detrimento das reportagens 

sobre o dia-a-dia de Viçosa, já que 21,1% utilizam a antena parabólica. Ou, ao 

contrário, pelo fato de já estarem ligados ao sinal da parabólica, as pessoas acabam 



assistindo a esta programação, deixando de ter conhecimento a respeito dos 

acontecimentos no seu próprio meio social, numa espécie de “alienação” em relação a 

sua sociedade mais próxima e a tudo que diz respeito a ela.  

Outro dado apresentado pelos entrevistados, o “não sabe” o que assiste no 

horário da programação local da TV Universitária, reuniu 30,6% dos entrevistados. Em 

ambos os casos, a freqüência de percentuais se reproduz quanto a sexo, faixa etária, 

nível de escolaridade e renda familiar. Neste caso, destaque para os 50% dos 

pesquisados, dos 31 aos 35 anos, os 57,1%, entre 36 e 40 anos, e os 40%, de 41 a 45 

anos, que afirmaram assistir a um telejornal neste mesmo horário. Em se tratando de 

nível de escolaridade, o público que admitiu acompanhar algum outro telejornal está 

entre os que concluíram até a oitava série (46,2%) e os que fizeram o ensino médio 

(40%). 

 Por fim, para encerrar a etapa do questionário destinada a identificar possíveis 

motivos para uma provável “rejeição” à programação da Universitária, a pesquisa 

trouxe a seguinte pergunta: “o que mudaria na programação da TV Universitária?” A 

maioria, 48,6%, não mudaria nada e outros 25,7% não souberam informar o que 

mudariam. Talvez isto tenha sido registrado porque os moradores sequer assistem à 

programação e, em conseqüência, pelo fato de os produtos serem indiferentes para o 

grupo, ou seja, não produzem significado para eles. As demais respostas apontaram para 

as seguintes sugestões de mudança: mais notícias locais (8,6%), educação e cultura 

(7,1%), pegar na parabólica (4,3%), além de melhorar o sinal e esporte, ambas com 

2,9% das sugestões. 

 Conforme dito anteriormente, as questões 08, 09 e 10 foram elaboradas com o 

intuito de identificar os possíveis motivos que levariam a população de Viçosa a não 

assistir à TV Universitária. Vale ressaltar que o canal é mantido pela Universidade 

Federal de Viçosa (UFV) considerada referência não apenas para o município e as 

localidades vizinhas, mas também nacionalmente, em especial no que diz respeito à 

qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão desenvolvidos pela instituição de ensino. 

Apesar disto, os dados acabam por indicar que a TV Viçosa ainda não se consolidou 

como opção para os moradores, não desenvolvendo uma relação estreita com a 

comunidade do município, mesmo tendo sido inaugurada em 1992. 

 Na etapa seguinte, o questionário pretendia esmiuçar os dados divulgados por 

quem acompanha a TV Viçosa, ou seja, 32,7% dos entrevistados, a maioria constituída 



por homens, 36,7% contra 27,7% do público feminino. Dentre aqueles que afirmaram 

assistir à programação local, 40% disseram que o fazem apenas uma vez por semana, 

sendo a maioria deste público (61,5%) constituída por mulheres. Apenas entre os 

homens e, ainda assim, num percentual pequeno de 13,6%, o hábito de assistir ao canal 

é diário. As demais variações de resposta apontaram que 100% dos entrevistados, com 

idade entre 51 e 55 anos, alegaram manter este hábito, enquanto 20% daqueles com 56 

anos ou mais acompanham a programação diariamente. Nas demais faixas etárias, 80% 

dos moradores com idade entre 36 e 40 anos também admitiram manter o canal 

sintonizado na Universitária uma única vez na semana. Ainda com relação à freqüência 

com que se assiste ao canal, o menor índice foi de 2,9% para a opção assiste “quatro 

vezes por semana”. Ou seja, dentre os que vêem, a maioria o faz uma única vez por 

semana, não demonstrando manter um hábito de telespectador que faz a opção por esta 

alternativa. Ao contrário, os dados indicam que os entrevistados acabam por abrir mão 

da programação do canal, em detrimento de outras escolhas apresentadas no mesmo 

horário. 

 

4.3 - Destaque da programação 

 

 Apesar de os dados anteriores não serem animadores quanto à audiência da TV 

Universitária de Viçosa, já que apenas 32,7% dos 400 entrevistados afirmaram assistir a 

esta programação, a maioria destes telespectadores do canal, o equivalente a 62,9% dos 

questionários aplicados, apontaram o “Jornal Regional” como o programa mais visto na 

cidade, incluindo homens e mulheres. Este público estaria, principalmente, na faixa 

etária dos 36 aos 45 anos, com um percentual de 80% das citações. Além disso, ainda 

no universo dos 32,7% que admitiram assistir à TV Viçosa, 81,3% informaram ter 

concluído o ensino médio. O telejornal é, ainda, unanimidade (100%) para quem possui 

renda familiar entre R$ 1.001,00 e R$ 1.500,00.  

Já a audiência do “Jornal Regional” e do “Sala Especial”, juntos, possibilidade 

também verificada pela pesquisa, por outro lado, atinge apenas 8,6% dos entrevistados, 

enquanto o “Jornal Regional” e as “Reuniões da Câmara”, também juntos, despertam o 

interesse de somente 2,9% do público pesquisado. A audiência conferida somente às 

“Reuniões da Câmara” chega a 5,7%. Enquanto o percentual de pessoas que admitiu 



acompanhar todos os três produtos exibidos pela TV Viçosa foi de 20%, o segundo 

melhor dado.  

Em outra pergunta apresentada aos moradores, apesar de 51,4% dos 

entrevistados alegarem que “não sabe” os motivos que o levam a assistir cada programa, 

31,4% informaram que o fazem por conta das informações locais, daí o interesse maior 

pelo telejornal. Um outro percentual, de 11,4%, admitiu assistir por causa dos debates, 

em especial, os proporcionados durante os trabalhos da Câmara Municipal. A checagem 

desta pergunta foi feita com a aplicação de uma questão sobre os motivos para se 

assistir à programação como um todo da Universitária. Neste questionamento, 42,9% 

dos que assistem ao canal alegaram que o fazem porque aborda temas locais, com 

destaque para o público feminino, que chegou a 53,8%, os moradores de 25 a 30 anos, 

com 100% escolhendo esta alternativa, os que concluíram até a oitava série, 80%, e 

aqueles com renda familiar entre R$ 601,00 e R$ 1 mil, todos destacando a abordagem 

de temas locais. Já o fato de a programação manter os moradores informados foi 

indicado por 31,4% dos entrevistados, a maioria dos 31 aos 35 anos (60%), com 

escolaridade até concluir o ensino superior (75%) e com renda familiar a partir de R$ 

1.501,00 (100%). Outros 17,1% alegam que aprendem alguma coisa nova por meio da 

programação. 

 No que diz respeito ao que foi destacado pelos entrevistados na programação da 

TV Viçosa, os temas abordados (37,1%) e os convidados que participam dos programas 

(28,6%) foram os itens mais citados. Já a qualidade dos temas é prioridade para 100% 

do público entre 46 e 50 anos, com curso superior e renda familiar a partir de R$ 

1.501,00. Por outro lado, a qualidade dos entrevistados é destaque para 60% daqueles 

com 56 anos ou mais, para 40% de quem concluiu a quarta série e 100% entre os que 

possuem renda familiar entre R$ 1.001,00 e R$ 1.500,00 mensais.  

Questionado se acha importante ter uma televisão local com produção de um 

conteúdo também local, a maioria do grupo, 40%, afirmou que acredita ser importante 

porque é necessário conhecer o que acontece na cidade como um todo, em especial para 

quem possui entre 25 e 30 anos (75%), concluiu até a oitava série (80%) e tem renda 

familiar a partir de R$ 1.001,00. Entretanto, 22,9% disseram não achar importante 

porque os temas e as imagens não são abordados com qualidade. O que pode indicar 

problemas na produção da pauta e na edição final do material, estando estas etapas em 

desacordo com as demandas locais. Além disso, o dado pode apontar, ainda, para a 



existência de problemas técnicos, de equipamentos ou mesmo de transmissão do sinal. 

Outros 22,9%, por outro lado, afirmaram achar muito importante ter uma TV 

produzindo no município porque o conteúdo exibido sempre ensina alguma coisa nova, 

em especial para quem informou ter entre 51 e 55 anos (100%), concluiu o ensino 

superior (50%), porém, apresenta renda familiar entre R$ 601,00 e R$ 1 mil. 

 Se a proposta da TV Universitária de Viçosa é, conforme consta do Estatuto da 

Fratevi, interagir com diferentes setores da sociedade, o canal precisa não apenas 

disponibilizar formas de contato com a sociedade para averiguar sua eficácia. Mas, 

também, conforme mencionado no item 1.1 da presente pesquisa, a interação é 

considerada pelos teóricos como um fator definidor da comunicação. Mais que isto, ela 

precisa ser sinônimo de intercompreensão. Neste sentido, o questionário aplicado junto 

à população de Viçosa perguntou se os moradores sabem que existem formas de se fazer 

contato com a produção dos programas da TV Universitária. A maioria, 57,1%, 

respondeu “sim”. Dentre os que afirmaram conhecer as formas de contato, 69,2% 

pertencem ao universo feminino; 80% informaram ter idade entre 41 e 45 anos; 75% 

alegam ter o ensino médio concluído. Entretanto, 100% dos que responderam “sim” 

disseram ter renda familiar de até R$ 100,00.  

Por outro lado, ao serem questionados se já fizeram contato com a produção da 

TV Viçosa e de que forma isto se deu, a grande maioria, 85%, afirmou não ter 

procurado a emissora, embora soubesse como fazê-lo. Os demais percentuais indicam 

que a população optou por fazer contato pessoalmente (8,4%), normalmente para 

solicitar cópia dos programas que foram exibidos, e por meio do telefone (5,6%). Os 

dados, considerados pouco significativos, podem ratificar a limitada interação e o pouco 

sentido que a Universitária tem e produz junto ao telespectador habitual ou mesmo o 

receptor potencial da sua programação. A inexistência de um Serviço de Atendimento 

ao Cliente (uma espécie de SAC) também pode contribuir para este intercâmbio 

“frágil”.  

Para os que afirmaram ter feito o contato, o questionário também apresentou 

uma questão com o intuito de apurar o que as pessoas desejavam com isto. Como era de 

se esperar, até pelo fato de o produto mais visto ser o “Jornal Regional”, como 

mencionado anteriormente, o contato tinha o propósito de se obter alguma informação, 

28,6% das citações, e foi feito porque o telespectador disse que confia, 14,3%, nas 

informações prestadas. Para complementar estes dados, o questionário perguntou o que 



as pessoas encontravam na TV Universitária que as demais emissoras não possuíam. 

Ratificando, mais uma vez, a escolha do “Jornal Regional”, a maioria, 68,6%, 

respondeu “informações locais”, até pelo fato de ser o único espaço televisivo a abordar 

especificamente o município de Viçosa e as suas especificidades. Já os temas das 

reuniões da Câmara Municipal, cuja transmissão é considerada um diferencial uma vez 

que as demais emissoras não exibem as discussões, foram lembradas por apenas 2,9% 

dos entrevistados.  

 

4.4 - TV de interior: reconhecimento de aquisições? 

 

Na tentativa de verificar se a TV Universitária de Viçosa desenvolveu algum 

tipo de relação com o telespectador, já que está há 18 anos no ar, foi questionado ao 

morador entrevistado que tipo de sentimento ela desperta em quem assiste à 

programação levada ao ar. Para a maioria do público masculino, 31,8%, ela é vista 

como “boa”, sinalizando para uma sensação positiva em relação aos programas, com 

uma qualidade adequada, porém, não revelando um sentimento efusivo em relação ao 

canal e às suas produções. Já para a maior parte das mulheres, em 23,1% das respostas 

foi possível apurar os sentimentos de “confiança” e “satisfação” em termos de 

programação. As respostas tendem a indicar uma certa segurança, uma certa 

familiaridade em relação à TV, bem como de aprovação dos produtos levados ao ar.  

Com exceção dos 5,7% que possuem o sentimento de a TV ser “regular”, os 

demais itens citados têm conotação positiva, como “boa programação”, “liberdade de 

escolha”, “patrimônio”, dentre outros. Para os que apontaram o sentimento de “boa” em 

relação à Universitária, um percentual total de 25,7% incluindo homens e mulheres, 

50% deles estão entre 51 e 55 anos; um percentual de 40% concluiu até a quarta série e 

outros 40%, até a oitava; e 100% mantém renda familiar entre R$ 1.001,00 e R$ 

1.500,00 mensais. Ou seja, pessoas mais velhas, com pouca ou média escolaridade e 

pouco mais de dois salários mínimos (levando-se em consideração o valor de R$ 

510,00) de renda. 

Dito isso, é importante voltar as reflexões para esta “relação” entre a TV 

Universitária de Viçosa, aqui considerada como a produtora da informação, o processo 

em si, neste caso, um canal universitário oferecido à população por meio da televisão 

aberta, e os receptores do conteúdo, no caso, a população local. É importante observar 



se a forma como o “arranjo” se dá, atualmente, permite a formação de cidadãos 

autônomos e críticos diante da própria televisão. Ou seja, se os moradores de Viçosa 

conseguem adquirir o hábito de “ler” de forma adequada as mensagens emitidas pelo 

canal, também, levando em consideração sua realidade política, econômica, social e 

cultural. E, por outro lado, se o próprio canal contribui para esta leitura crítica das 

demais possibilidades oferecidas por outras emissoras.  

É fato que, com uma audiência comprometida, já que 67,3%, mais da metade 

dos entrevistados, disseram não assistir à TV Viçosa, fica frágil tecer afirmações quanto 

às aquisições asseguradas pelo público. Até porque não se pode desconsiderar o fato de 

o canal ter sido inaugurado há 18 anos. Ou seja, se em quase duas décadas ainda não se 

tornou referência numa cidade com cerca de 65 mil habitantes, não assegurando outros 

adjetivos além de “boa”, “satisfação”, “regular” ou mesmo uma audiência que acontece, 

em sua maioria, uma vez por semana, isto pode representar um descompasso entre o que 

a TV vem produzindo e o que é desejado e apreendido pelo telespectador. Mais que isto. 

Pode significar que o canal universitário ainda não compreendeu sua real destinação, 

bem como tem dificuldades de cumprir as especificidades do estatuto da fundação que o 

mantém. Como não conhece seu público-alvo de forma mais específica, bem como suas 

demandas, inclusive, técnicas, não consegue adequar sua produção e sua veiculação e, 

por conseguinte, estabelecer as condições ideais para a aquisição de conhecimento, o 

que significaria construir um formato capaz de chegar até os moradores de Viçosa, atrai-

los, recorrendo a um dos principais recursos do meio televisivo: a imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

 A proposta inicial desta pesquisa foi investigar que significado tem a 

programação da TV Universitária de Viçosa, instalada nesse município do interior do 

estado de Minas Gerais, para os cerca de 65 mil habitantes dessa cidade, que poderiam 

assistir aos programas desenvolvidos e veiculados pelo canal. Isto porque as pesquisas 

desenvolvidas pelos programas de pós-graduação da área da educomunicação, a respeito 

das TVs Universitárias, até então, contemplam as questões pertinentes à emissão dos 

conteúdos exibidos por meio destes canais e não os questionamentos pertinentes à 

recepção. Para isto, a escolha da metodologia apresentada anteriormente tinha como 

meta identificar o perfil da audiência do canal e, ainda, as percepções dos moradores em 

relação a sua programação. Os dados obtidos, entretanto, permitiram constatar que, a 

começar pelo processo de produção das pautas, a TV Universitária não é mantida a 

partir de uma estratégia de gestão que contemple a finalidade e os objetivos para os 

quais ela foi criada. No caso da TV Viçosa, o principal empecilho que poderia 

comprometer a audiência de um canal universitário (o fato de ser exibido por meio do 

cabo) não existe, já que a programação é veiculada no canal 13 (aberto), o mesmo da 

TVBrasil/Rede Minas. Ou seja, ela poderia estar presente e se fazer assistir na quase 

totalidade dos lares do município de Viçosa, até porque, 96,3% dos entrevistados 

garantiram que têm o hábito de assistir televisão. 

 Os dados coletados nas diferentes etapas da pesquisa, entretanto, mostraram que 

a maioria dos entrevistados não assiste ao canal e, dentre aqueles que o vêem, a maior 

parte mantém a sintonia uma vez por semana. Por que isto? Vejamos: o principal 

programa, o “Jornal Regional” traz as notícias da cidade, mas não apenas, na medida em 

que divulga informações de cunho estadual e nacional, encontrados em outros 

noticiários. Além disso, serve de espaço institucional para divulgação das ações da 

reitoria da Universidade Federal de Viçosa (UFV), mantenedora da fundação à qual a 

TV está ligada, o que pode não ser de interesse da audiência. Outro dado é o fato de o 

“Jornal Regional” estar programado para ser exibido no horário em que as demais 

emissoras colocam no ar seus principais telejornais, às 19h30, acirrando a concorrência. 

Como se não bastasse, o sinal para transmissão na região sofre interferências, 

comprometendo a qualidade da imagem. Neste caso, a saída encontrada pelos 

moradores foi a instalação da antena parabólica nas residências, fato este inclusive 



citado na pesquisa. A TV Universitária, por sua vez, não desenvolveu qualquer 

campanha educativa ou mesmo realizou qualquer ação elucidativa no sentido de 

esclarecer a população de que, para se ter acesso ao canal universitário basta desligar, 

temporariamente, a parabólica e utilizar uma antena interna ligada ao aparelho de 

televisão. Esta, certamente, garantiria a qualidade da imagem e o telespectador teria 

condições de acompanhar os fatos do dia-a-dia do seu município por meio da 

programação da TV Viçosa. 

 Por outro lado, como o canal universitário não inova em termos de proposta de 

programas, a audiência permanece assistindo ao que é exibido nas demais emissoras. No 

caso do “Jornal Regional”, o formato bancada, com apresentação de notícias produzidas 

nas ruas de Viçosa, aproxima-se das produções dos demais canais exibidos na região, 

dentre eles TV Panorama (afiliada da Rede Globo) e TV Alterosa (afiliada do SBT). Já 

o “Sala Especial” segue uma linha coerente com o que se propõe uma TV Universitária, 

na medida em que apresenta discussões sobre temas relevantes para a sociedade, como 

saúde, educação, cidadania, qualidade de vida, impostos públicos, dentre outros. Porém, 

o time da proposta acaba deixando o formato “arrastado”, pouco atrativo e com menos 

chances de assegurar identificação junto ao telespectador do município, inclusive, em 

termos visuais.  

 Por fim, a exibição das reuniões da Câmara Municipal não apresenta qualquer 

tratamento jornalístico, sendo, apenas, uma filmagem e, em seguida, uma projeção, por 

cerca de uma hora e meia, dos trabalhos realizados no plenário do Legislativo. A 

iniciativa de exibir os encontros teria partido dos vereadores, não sendo resultado de 

uma demanda verificada junto ao público-alvo da programação da TV. A exibição, na 

pesquisa, é mencionada por apenas 5,7% do total de entrevistados que assistem à 

programação do canal universitário. Como a TV Viçosa, em 18 anos, não realizou uma 

pesquisa de audiência para conhecer o perfil do telespectador, a prestação de serviço 

para o Legislativo não é feita com foco em uma demanda da sociedade local. 

 Durante as diferentes etapas da pesquisa, em especial nas entrevistas, também 

foi possível perceber que não há, pelo menos atualmente, um direcionamento 

estratégico/administrativo/educativo para o canal. Os objetivos a serem alcançados com 

esta ferramenta de comunicação não se apresentaram de forma clara. A TV Viçosa não 

conta com apoiadores culturais. Ao contrário, é mantida, apenas, pela Fundação Rádio e 

Televisão Educativa e Cultural de Viçosa (Fratevi) e esta se mantém atrelada à 



universidade federal, limitando a autonomia da proposta. Talvez, por isto, o fato de 

haver uma preocupação com a imagem da instituição de ensino a ser divulgada por meio 

da TV Viçosa. Por outro lado, a própria gestão poderia avançar, o público-alvo poderia 

ser melhor definido e a programação deveria buscar atingi-lo e, não apenas, fazer uma 

espécie de “ronda” dos fatos marcantes do dia ou da semana. Levando-se em 

consideração que o questionário aplicado identificou que, dentre os 32,7% que assistem 

ao canal, a maioria é de homens, têm idade entre 41 e 45 anos, concluiu o ensino médio 

e possui uma renda familiar que varia entre R$ 301,00 e R$ 600,00 mensais, a forma, o 

conteúdo e o modo de veiculação precisam ser repensados. Do contrário, os estudos 

continuarão revelando que o telespectador não se detém em frente ao canal por falta de 

oportunidade, de tempo, porque não gosta ou prefere a novela, conforme mencionado 

neste estudo.  

 Além dos números específicos verificados por meio dos percentuais e dos 

gráficos gerados a partir da pesquisa, o estudo como um todo, também, permitiu 

perceber que a TV Viçosa é uma espécie de “braço institucional” da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV), desempenhando um papel, na maioria das vezes, voltado a 

dar visibilidade às questões pertinentes à instituição de ensino, como os eventos 

realizados no campus e as atividades desenvolvidas nos departamentos. Até mesmo por 

não ter realizado uma pesquisa de audiência para verificar quem seria seu público, as 

pautas desenvolvidas e levadas ao ar, por conta disso, não coincidem, necessariamente, 

com as demandas da população. Ao contrário, o critério de “construção” da 

programação é feito com base no que, aparentemente, é veiculado nos demais veículos 

da cidade e nas demandas da universidade de divulgar-se a si própria. 

 Além disso, o trabalho realizado na TV, na medida em que é sustentado por um 

grupo de estagiários do curso de Comunicação Social, acaba tendo um caráter 

laboratorial, no sentido de haver ali a oportunidade para estágio, entretanto, com foco no 

mercado de trabalho deste futuro profissional. Ou seja, os critérios, a postura, a maneira 

como os programas são pensados e desenvolvidos visam a preparar o aluno da UFV 

para as empresas jornalísticas e não identificar neste espaço uma oportunidade para se 

experimentar novos formatos, novas linguagens, novas formas de apresentação da 

informação ou mesmo de educação do telespectador do canal universitário. 

Partindo do que foi apresentado quanto aos estudos da Teoria das Mediações, ao 

longo do presente estudo, em especial no que diz respeito à recepção das produções 



televisivas pela sociedade, é possível concluir que a TV Universitária de Viçosa precisa 

estar atenta e se voltar para as mediações sociais porque são elas que darão sentido às 

produções televisivas e não o contrário. Porque, a manter-se como está, o canal 

universitário deste município tende a continuar não sendo visto por esta população até 

porque não está “dialogando” com ela. Não existe troca e a população não tem o seu 

potencial de proliferação de sentido percebido pela TV. Tanto que, apesar de a direção 

da televisão ter conhecimento da permanência da sintonia das casas com a antena 

parabólica, nenhuma campanha de esclarecimento foi desenvolvida com a população 

para informar que, para assistir à programação da Universitária, basta desligar o 

aparelho da parabólica e, se necessário, recorrer a uma antena interna. 

Se, no caso de uma medida “simples” como esta não houve mobilização, o que 

se pode esperar da TV Viçosa enquanto parceira do debate público de demandas que 

integram a rotina dos moradores da cidade de Viçosa, até mesmo, no sentido de 

informar e formar por meio da troca de conhecimentos, se o canal não se aproxima do 

seu público, do receptor do seu sinal? Neste novo milênio, diante de tantas 

possibilidades em termos de tecnologia de informação e comunicação, a mídia, como 

toda organização pública ou privada, precisa ser “todo ouvidos” para que ela possa 

encontrar outras maneiras, novas práticas de interagir com a sociedade, contribuindo 

para a disseminação do conhecimento, para o amadurecimento quanto ao senso crítico. 

A tarefa é desafiadora, mas pode, inclusive, conquistar uma audiência que, na 

atualidade, a TV Viçosa não assegurou e, paralelamente, contribuir para a construção de 

uma identidade para este canal universitário, em sintonia com a realidade do município 

de 65 mil habitantes. A expectativa é de que a presente pesquisa seja uma fonte 

significativa capaz de contribuir para uma reflexão e uma revisão de seus 

direcionamentos. Afinal, o presente estudo ouviu uma amostra de moradores de Viçosa 

que traduzem o olhar da população para com o canal. 
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APÊNDICE A – Entrevistas com os profissionais da TV Universitária de Viçosa  

 

Entrevista com o chefe da Divisão de TV da Fratevi, Luiz Neno 

 

Pergunta 1 – Em junho de 2010, a TV Viçosa vai completar 18 anos. Passados todos 

estes anos, de qual infra-estrutura vocês dispõem? 

Resposta – Atualmente, temos dois jornalistas formados atuando exclusivamente na TV, 

Mônica Bernardes e Marcel Ângelo. Além disso, os veículos de comunicação ligados à 

UFV contam com 12 bolsistas, todos eles alunos do curso de Comunicação Social 

(habilitação em Jornalismo) da universidade. Eles recebem uma bolsa no valor de R$ 

300,00 mensais por 20 horas semanais de estágio. Destes, 5 atuam exclusivamente na 

TV com os dois jornalistas. Os demais desenvolvem atividades também para a rádio, o 

site e o jornal impresso da universidade. Os outros profissionais, alocados somente da 

televisão são os 4 cinegrafistas e os dois editores. 

 

Pergunta 2 – Mas e em termos de infra-estrutura física? 

Resposta – A Fratevi fica instalada em quatro imóveis (antigas residências de ex-

funcionários da UFV que, na medida em que foram se aposentando, desocuparam as 

casas, permitindo com que estas fossem utilizadas por setores da própria instituição) 

sendo um para a parte administrativa, dois para a TV e um para a rádio. Contamos com 

três carros cedidos para universidade, além de sala de produção, duas ilhas de edição, 

controle mestre, sala de sonoplastia, camarim, estúdio e sala de arquivo. Para este ano, 

estamos aguardando a chegada de novos equipamentos, já licitados. São 6 novas 

câmeras, microfone sem fio, microfone de lapela, teleprompter (TP), dentre outros 

equipamentos. 

 

Pergunta 3 – Atualmente, quais são os “produtos” da TV Viçosa que vão ao ar? 

Resposta – Temos o “Jornal Regional”, primeiro programa produzido pela TV e que se 

mantém no ar há 18 anos. Ele é exibido diariamente, das 19h30 às 20h. Há, também, o 

“Sala Especial”, programa ao vivo que vai ao ar uma vez por semana e funciona como 

uma mesa de debates de temas variados. Além disso, temos um contrato com a Câmara 

Municipal de Viçosa para transmissão das reuniões do Legislativo. Normalmente, vai ao 

ar logo após o “Jornal Regional”. Neste caso, quando a comunidade solicita, fazemos 



cópias das gravações que, normalmente, são utilizadas em reuniões de conselhos locais 

ou de associações de moradores. 

 

Pergunta 4 – De que forma é feita essa transmissão? 

Resposta – No caso do canal aberto (canal 12, Rede Minas/TVBrasil), nós 

acompanhamos a programação durante todo o dia e, nas janelas autorizadas para a 

inserção de conteúdo local/regional, inserimos nossa programação. Ou seja, todos os 

dias, às 19h, a Rede Minas exibe o seu telejornal para todo o estado. Em seguida, às 

19h30, inserimos o nosso “Jornal Regional”. Às 20h, damos início à exibição das 

reuniões da Câmara Municipal, até por volta 21h40.  

 

Pergunta 5 – Desde que a TV Universitária foi criada, já foi feita alguma pesquisa junto 

ao público para verificar a aceitação desta programação local e se a população vê 

benefícios neste trabalho desenvolvido por vocês? 

Resposta – Há alguns anos atrás, foi feito um levantamento de audiência, mas, como 

cheguei mais recentemente, há cerca de dois anos, não tenho como dar informações 

precisas a respeito disso. 

 

Pergunta 6 – Logo na entrada do imóvel administrativo, há um marco de expansão do 

sinal da TV para a microrregião de Viçosa? Como está este processo? 

Resposta – A placa indicando o marco de expansão existe, mas, na prática, o aumento 

da cobertura do sinal para a região não aconteceu. Para isto se concretizar, 

precisaríamos de equipamentos e de um investimento em transmissão que são muito 

caros. Não compensaria, no momento, porque a fundação não tem verba para isto. Fora 

os investimentos em pessoal, já que passaríamos a cobrir, também, a região. 

Atualmente, com a equipe que temos, já passamos um senhor aperto. 

 

Pergunta 7 – Para você, qual a importância da TV Universitária? 

Resposta – Primeiro, porque priorizamos as informações locais, abordando todas as 

editorias no universo do município. Segundo porque também contribuímos para a UFV, 

já que ajudamos em termos de ensino, com a oferta de bolsas para os alunos, e de 

visibilidade para os projetos de pesquisa e extensão da universidade. Para a cidade, isto 



é muito importante porque o município é pequeno e praticamente tudo aqui gira em 

torno da UFV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista com a jornalista da TV Viçosa e editora-chefe do “Jornal Regional”, Mônica 

Bernardi 

 

Pergunta 1 – Em termos de “produtos” desenvolvimentos pela TV Universitária, houve 

alguma mudança nos últimos meses? 

Resposta – Não. Mantemos a mesma programação. O que houve foi uma mudança em 

termos de duração do “Jornal Regional”, em decorrência do período de férias (janeiro e 

fevereiro). Reduzimos o telejornal de três para dois blocos. Além disso, para dar mais 

dinamismo e desafogar um pouco os editores, estamos fazendo um bloco todo de 

entrevista em estúdio, em média, três vezes por semana. Normalmente, utilizamos o 

recurso da entrevista apenas uma vez por semana.  

 

Pergunta 2 – E como se dá a escolha do tema e do entrevistado? 

Resposta – Os convidados são diferenciados. Já trouxemos aqui cantores que iriam se 

apresentar na cidade, atores que estavam com espetáculo em cartaz no município, 

profissionais de áreas específicas para tratar de questões, como a nova lei do inquilinato, 

o primeiro vestibular para Medicina da UFV, já que foram 6 mil inscritos para 50 vagas, 

os preparativos para o carnaval na cidade, a utilização do resultado do Enem pela UFV, 

enfim, temas e entrevistados de interesse da população local. 

 

Pergunta 3 – Você mencionou alguns temas ligados diretamente aos interesses da UFV. 

Há alguma orientação especial para este tipo de pauta? 

Resposta – Nosso objetivo é fazer um jornal de qualidade. Tanto que, constantemente, 

mandamos matérias nossas, produzidas aqui pela equipe da TV Viçosa, para serem 

exibidas no Jornal da Rede Minas que é transmitido para todo o estado. Por conta disto, 

somos cobrados pela direção da rede para oferecermos um jornalismo de qualidade. 

 

Pergunta 4 – Mas e a linha editorial do telejornal? Tem uma característica institucional, 

em função de a TV estar ligada à universidade? 

Resposta – Somos cuidados com isto. Por exemplo, outro dia, foi encontrado um corpo 

da lagoa da UFV. Na reunião de pauta, discutimos se iríamos cobrir e de que forma. 

Outras emissoras poderiam até mostrar tudo, mas nós temos o cuidado com a imagem 

da universidade sim. Neste caso, a matéria foi ao ar no nosso telejornal, mas sem 



destacar a imagem do corpo na lagoa. O curioso, nesse dia, foi que várias pessoas da 

comunidade acompanharam todos os procedimentos da polícia e, inclusive, o trabalho 

da nossa equipe de reportagem. O resultado foi que eles gravaram tudo com celular e 

pequenas câmeras digitais e toda esta filmagem foi parar no Youtube. Havia até a 

gravação da passagem feita pelo nosso repórter, gravada de um ângulo atrás do 

cinegrafista. Resultado: o corpo na lagoa da UFV “bombou” na internet. À noite, os 

moradores puderam acompanhar a reportagem que produzimos, mas sem este 

“sensacionalismo” da internet. Outro exemplo foi um caso de pedofilia, investigado pela 

polícia, envolvendo o filho de um ex-professor da UFV. Neste caso, não fizemos 

matéria. Demos, apenas, uma nota seca. 

 

Pergunta 5 – Por quê? 

Resposta – Primeiro, porque o suspeito não tinha ligação direta com a universidade e o 

fato não tinha acontecido no campus. Segundo, porque, por outro lado, achamos melhor 

preservar a imagem do professor e, também, da UFV, que não tinham envolvimento 

com o caso. No caso da TV, a questão da imagem tem outra dimensão, outra proporção. 

Já os jornais impressos da cidade e também o jornal institucional, produzido pela 

federal, deram o fato com foto.  

 

Pergunta 6 – Segundo a Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU), a 

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

voltada estritamente à promoção da educação, cultura e cidadania. Como isto se dá no 

âmbito da TV Viçosa? 

Resposta – No caso do “Jornal Regional”, isto acontece com a produção de matérias 

cujo foco é local, nas mais diferentes editorias. Ou seja, trabalhamos para manter a 

população informada dos principais fatos que acontecem na cidade, já que as outras 

emissoras com sinal no município não trazem os temas locais com freqüência. Ao 

contrário, priorizam as localidades-sede das afiliadas. Por isto, acredito que tenhamos 

uma boa audiência em termos de telejornal. Na verdade, para mim, é nossa principal 

produção. Por meio dele, oferecemos à comunidade informação, prestação de serviços e 

educação. No caso do “Sala Especial”, nestes meses de férias da universidade, estamos 

reapresentando os melhores programas de 2009. Mas, normalmente, ele é ao vivo, tem a 

participação do público por meio do envio de e-mails ou por telefone. Ele é exibido às 



quartas-feiras, das 9h30 às 10h30, com reapresentação à noite e aos sábados. Os temas 

têm um cunho mais educativo, como, por exemplo, podemos produzir um programa 

para falar de câncer, com a presença de profissionais e estudiosos da área. Também 

podemos ter um fato como pano de fundo para a abertura de um debate a respeito de 

outras questões que giram em torno desta temática central. No “Sala Especial”, esta 

ligação com a educação, da formação, da orientação da população fica muito evidente. 

Além destes, temos ainda a exibição das reuniões da Câmara Municipal. Apesar de não 

ser uma produção nossa, sempre mantemos um jornalista no plenário porque, no 

intervalo das discussões das pautas, ele faz um stand up dos principais temas do dia. 

Completando a equipe, temos três cinegrafistas gravando o plenário. Neste caso 

específico, a Fratevi presta um serviço para o Legislativo e, inclusive, recebe por isto. 

Normalmente, gravamos das 16h às 20h e exibimos na grade de programação das 20h às 

21h40. A partir deste horário, temos liberdade para exibir a reapresentação do “Jornal 

Regional”.  

 

Pergunta 7 – No caso das gravações da Câmara Municipal, vocês têm um retorno deste 

trabalho? 

Resposta – Sabemos que os vereadores têm sim um retorno do público porque, como as 

reuniões são gravadas e exibidas para toda a cidade, isto funciona como uma espécie de 

prestação de contas do trabalho do vereador e da própria Câmara Municipal. 

 

Pergunta 8 – E, a partir disto, a própria população entra em contato com a TV para 

sugerir pautas? De que forma isto é feito? 

Resposta – Não só no caso da Câmara. A comunidade também liga e manda e-mail para 

a nossa produção. Só de e-mails são, em média, cem por dia. Além disso, também 

recebemos cópias dos ofícios internos da UFV e releases de assessorias de imprensa de 

empresas e de instituições, como polícia, hospital, enfim. Claro que não damos conta de 

cobrir tudo porque, atualmente, só temos duas equipes completas, sendo uma atuando 

de manhã e outra à tarde. 

 

Pergunta 9 – E em quais setores os bolsistas atuam? 

Resposta – Em todos. Eles fazem produção, saem para entrevistar, editam e apresentam 

o telejornal. 



 

Pergunta 10 – E existe uma preocupação com a formação destes alunos? Há alguma 

orientação neste sentido? 

Resposta – Quando eu cheguei a Viçosa, vindo de Belo Horizonte, em abril de 2008, o 

“Jornal Regional” estava fora do ar há quase um ano. Então, foi preciso resgatar a 

confiança junto à população e a credibilidade para com as informações que estávamos 

exibindo. Na minha chegada, os bolsistas vieram também. Na época, como o estágio 

não era remunerado, eles ficavam conosco por 12 horas semanais. Sinceramente, a 

fundação precisa deles e eles, por outro lado, também precisam da TV. Sem eles, não 

conseguiríamos colocar o telejornal no ar. Com isto, eles têm a oportunidade de 

desempenhar uma atividade que se equivale à realidade que eles irão encontrar no 

mercado de trabalho. A diferença é que eles, na prática, estarão no mercado, porém, 

com os problemas de uma televisão universitária que são, principais, de recurso e de 

material e equipamento.  

 

Pergunta 11 – Então, eles são preparados para o mercado? 

Resposta – Sim. Aqui, eles têm uma visão ampla da linguagem da televisão. 

Diariamente, eles fazem e o que eu faço são pequenas correções, no sentido de 

aperfeiçoar a produção final. Mas o produto, em si, é deles. Para você ter uma idéia, no 

curso de Jornalismo, eles fazem um telejornal por semestre com a professora da 

disciplina. Aqui, na TV, eles produzem e colocar no ar um telejornal por dia. Aqui é a 

vida real. 

 

Pergunta 12 – Além dos programas que vocês colocam no ar, há alguma outra forma de 

divulgação e/ou exibição do material de vocês? 

Resposta – Sim. Recentemente, estamos, também, na TV do Ônibus. As matérias 

atemporais que nós produzimos, estas com características mais temáticas, são exibidas 

neste espaço, numa tentativa de buscar, cada vez mais, uma aproximação com os 

moradores. 

 



APÊNDICE B – Questionário aplicado junto à população de Viçosa 

 

 

Pergunta “filtro”: O senhor (ou senhora) é morador (a) de Viçosa?  

 

1 – (   ) Sim  Se “SIM”, vá para a pergunta 1 e continue a responder o restante do 

questionário. 

 

2 – (   ) Não  Se “NÃO”, não aplique o questionário. 

 

 

1 – ANOTE O SEXO DO ENTREVISTADO 

 

 1 – (   ) Feminino  2 – (   ) Masculino 

 

2 – Quantos anos o senhor (ou senhora) tem? 

 

1 – (   ) De 18 a 24 anos. 

2 – (   ) De 25 a 30 anos. 

3 – (   ) De 31 a 35 anos. 

4 – (   ) De 36 a 40 anos. 

5 – (   ) De 41 a 45 anos. 

6 – (   ) De 46 a 50 anos. 

7 – (   ) De 51 a 55 anos. 

8 – (   ) 56 anos ou mais. 

 

3 – O senhor (ou senhora) estudou? Até que série? 

 

1 – (   ) Não estudou. 

2 – (   ) Até concluir a quarta série. 

3 – (   ) Até concluir a oitava série. 

4 - (   ) Até concluir o ensino médio. 

5 – (   ) Até concluir o ensino superior. 

6 – (   ) Até concluir a pós-graduação. 

 

4 – Quantas pessoas moram na sua casa? __________. 

  

5 – Somando todas estas pessoas, qual é, em média, a renda mensal da família? 

___________. 

 

6 – O senhor (ou senhora) tem o hábito de assistir televisão? Quantas horas por dia o 

senhor (ou senhora) assiste televisão? __________. 

 

7 – A TV Universitária de Viçosa é exibida pelo canal 13, o mesmo da TV Educativa. 

Atualmente, os programas da Universitária são: o “Jornal Regional”, diariamente, às 

19h30; o “Sala Especial”, uma vez por semana e ao vivo; e as “Reuniões da Câmara 



Municipal”, exibidas diariamente, às 20h, e também com reprise aos sábados. O senhor 

(ou senhora) assiste a esta programação da TV Universitária de Viçosa? 

 

1 – (   ) Sim  Se “SIM”, vá para a pergunta 11 e continue a responder o restante do 

questionário. 

 

2 – (   ) Não  Se “NÃO”, siga para as perguntas 8, 9 e 10 e responda somente mais 

estas perguntas. 

 

ATENÇÃO: SOMENTE PARA QUEM RESPONDEU “NÃO” NA PERGUNTA 7 

8 – Por que o senhor (ou senhora) não assiste à TV Universitária de Viçosa? 

 

1 – (   ) Não aborda temas locais. 

2 – (   ) Não apresenta problemas do dia-a-dia do cidadão. 

3 – (   ) Não serve para mantê-lo informado. 

4 – (   ) Não aprende nada de novo. 

5 – (   ) O sinal da TV Universitária de Viçosa não é bom na cidade. 

6 – (   ) Outra resposta. 

7 – (   ) Não sabe. 

 

ATENÇÃO: SOMENTE PARA QUEM RESPONDEU “NÃO” NA PERGUNTA 7 

9 – Nos horários da programação da TV Universitária de Viçosa, o que o senhor (ou 

senhora) está assistindo? 

 

1 – (   ) Telejornal em outra emissora. 

2 – (   ) Programa de entrevista em outra emissora. 

3 – (   ) Programa de auditório em outra emissora. 

4 – (   ) Novela em outra emissora. 

5 – (   ) Não estou assistindo nada. 

6 – (   ) Outra resposta. 

7 – (   ) Não sabe. 

 

ATENÇÃO: SOMENTE PARA QUEM RESPONDEU “NÃO” NA PERGUNTA 7 

10 – O que o senhor (ou senhora) mudaria na programação da TV Universitária de 

Viçosa? 

 

1 – (   ) Deixaria de exibir o “Jornal Regional”. 

2 – (   ) Deixaria de exibir o “Sala Especial”. 

3 – (   ) Deixaria de exibir as “Reuniões da Câmara Municipal”. 

4 – (   ) Mudaria o dia e o horário dos programas locais (“Jornal Regional”, “Sala 

Especial” e “Reuniões da Câmara Municipal”). 

5 – (   ) Aumentaria o número de programas locais, atualmente três, exibidos 

atualmente. 

6 – (   ) Outra resposta. 

7 – (   ) Não sabe. 

 

11 – Com que freqüência o senhor (ou senhora) assiste à programação da TV 

Universitária? 

 



1 – (   ) Diariamente. 

2 – (   ) Uma vez por semana. 

3 – (   ) Duas vezes por semana. 

4 – (   ) Três vezes por semana. 

5 – (   ) Quatro vezes por semana. 

 

12 – Qual programa o senhor (ou senhora) assiste? 

 

1 – (   ) Somente o “Jornal Regional”. 

2 – (   ) Somente o “Sala Especial”. 

3 – (   ) Somente as “Reuniões da Câmara Municipal”. 

4 – (   ) O “Jornal Regional” e o “Sala Especial”. 

5 – (   ) O “Jornal Regional” e as “Reuniões da Câmara Municipal”. 

6 – (   ) O “Sala Especial” e as “Reuniões da Câmara Municipal”. 

7 – (   ) Todos estes programas. 

 

13 – De uma forma geral, qual o principal motivo que leva o senhor (ou senhora) a 

assistir ao (s) programa (s) que mencionou acima? Vou ler alguns itens e pediria ao 

senhor (ou senhora) que indicasse o que mais se aproxima do motivo que leva o senhor 

(ou senhora) a assistir o (s) programa (s) da TV Universitária de Viçosa. 

 

1 – (   ) Aborda temas locais. 

2 – (   ) Apresenta questionamentos do dia-a-dia do cidadão. 

3 – (   ) Mantém-se informado. 

4 – (   ) Aprende alguma coisa nova. 

5 – (   ) A televisão está sempre ligada no canal da TV Universitária de Viçosa. 

6 – (   ) Outra resposta. 

7 – (   ) Não sabe. 

 

14 – O que o senhor (ou senhora) destacaria nos programas da TV Universitária de 

Viçosa? 

 

1 – (   ) Os temas abordados. 

2 – (   ) As imagens exibidas. 

3 – (   ) A forma das entrevistas. 

4 – (   ) Os convidados que participam. 

5 – (   ) Outra resposta. 

 

15 – O senhor (ou senhora) acha importante ter uma televisão local com a produção de 

um conteúdo também local? 

 

1 – (   ) Não acho nada importante porque as informações não são nenhum pouco 

relevantes. 

2 – (   ) Não acho importante porque os temas e as imagens não são abordados com 

qualidade. 

3 – (   ) Acho importante porque é necessário conhecer o que acontece na cidade como 

um todo. 

4 – (   ) Acho muito importante porque o conteúdo exibido sempre ensina alguma coisa 

nova. 



5 – (   ) Outra resposta. 

 

16 – O senhor (ou senhora) sabe que existem formas de contato com a produção dos 

programas da TV Universitária de Viçosa? 

 

1 – (   ) Sim    

 

2 – (   ) Não  SE NÃO, VÁ PARA A PERGUNTA 19 

 

ATENÇÃO: SOMENTE PARA QUEM RESPONDEU “SIM” NA PERGUNTA 16 

17 – O senhor (ou senhora) já fez algum contato com a produção de algum dos 

programas? De que forma? 

 

1 – (   ) Por meio de carta. 

2 – (   ) Por meio de e-mail. 

3 – (   ) Por telefone. 

4 – (   ) Pessoalmente. 

 

ATENÇÃO: SOMENTE PARA QUEM RESPONDEU “SIM” NA PERGUNTA 16 

18 – O que o senhor (ou senhora) pretendia com este contato? Qual foi o retorno da 

produção? 

 

1 – (   ) Sugerir que algum tema fosse abordado em um dos programas. 

2 – (   ) Fazer alguma denúncia. 

3 – (   ) Tirar alguma dúvida que surgiu durante algum programa. 

4 – (   ) Fazer alguma reclamação quanto a alguma informação que foi dada 

erroneamente. 

5 – (   ) Fazer algum elogio ao programa. 

6 – (   ) Outra resposta. 

 

19 – O que o senhor (ou senhora) encontra nos programas exibidos pela TV 

Universitária de Viçosa que não encontra em programas exibidos por outras emissoras 

no mesmo horário? 

 

1 – (   ) Discussão e/ou apresentação de temas locais. 

2 – (   ) Questionamentos que fazem parte do dia-a-dia do cidadão. 

3 – (   ) Informação de qualidade. 

4 – (   ) Conteúdo educativo. 

5 – (   ) Denúncia e solução de problemas locais. 

6 – (   ) Outra resposta. 

7 – (   ) Não sabe. 

 

21 – Para o senhor (ou senhora), quais as vantagens e as desvantagens da TV 

Universitária de Viçosa em comparação com os outros canais de televisão? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



22 – Qual “sentimento” o senhor (ou senhora) tem em relação à TV Universitária de 

Viçosa? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 



APÊNDICE C – Tabulação dos dados 

 

Gráfico 01 – “Se tem hábito de assistir televisão” - resposta por “sexo” 

Se tem hábito de assistir televisão   

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Se tem hábito de assistir televisão 
não 5,0% 2,1% 3,7% 

sim 95,0% 97,9% 96,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Gráfico 02 – “Se tem hábito de assistir televisão” - resposta por “faixa etária” 

 

Se tem hábito de assistir televisão  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

Se tem 

hábito 

de 

assistir 

televisão 

não 10,5% 7,7%     7,7%  3,7% 

sim 89,5% 92,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,3% 100,0% 96,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 03 – “Se tem hábito de assistir televisão” - resposta por “nível de 

escolaridade” 

 

Se tem hábito de assistir televisão  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total Não 

estudou 

Até a 

quarta 

série 

Até a 

oitava 

série 

Até o 

ensino 

médio 

Até o 

ensino 

superior 

Até a pós-

graduação 

 

Se tem 

hábito 

de 

assistir 

televisão 

não  2,9%  7,3%   3,7% 

sim 100,0% 97,1% 100,0% 92,7% 100,0% 100,0% 96,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Gráfico 04 – “Se tem hábito de assistir televisão” - resposta por “renda familiar 

por pessoas” 

 

Se tem hábito de assistir televisão  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 - 

R$300 

R$301 - 

R$600 

R$601 - 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 ou 

mais 

 

Se tem 

hábito de 

assistir 

televisão 

não  2,2% 6,1%   33,3% 3,7% 

sim 100,0% 97,8% 93,9% 100,0% 100,0% 66,7% 96,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 05 – “Quantas horas por dia assiste televisão” - resposta por “sexo” 

 

Quantas horas por dia o senhor (ou senhora) assiste televisão  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Quantas horas por dia o senhor (ou 

senhora) assiste televisão 

1 28,1% 28,3% 28,2% 

2 29,8% 41,3% 35,0% 

3 21,1% 17,4% 19,4% 

4 12,3% 4,3% 8,7% 

5 1,8% 2,2% 1,9% 

6 3,5% 4,3% 3,9% 

8 1,8%  1,0% 

10 1,8% 2,2% 1,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 



Gráfico 06 – “Quantas horas por dia assiste televisão” - resposta por “faixa etária” 

 

Quantas horas por dia o senhor (ou senhora) assiste televisão  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

Quantas 

horas 

por dia 

o senhor 

(ou 

senhora) 

assiste 

televisão 

1 17,6% 25,0% 33,3% 33,3% 10,0% 50,0% 50,0% 17,6% 28,2% 

2 41,2% 41,7% 40,0% 25,0% 70,0% 37,5% 8,3% 23,5% 35,0% 

3 29,4% 8,3% 13,3% 16,7%   25,0% 41,2% 19,4% 

4 5,9% 16,7% 13,3%  20,0% 12,5%  5,9% 8,7% 

5  8,3%  8,3%     1,9% 

6    8,3%   8,3% 11,8% 3,9% 

8 5,9%        1,0% 

10    8,3%   8,3%  1,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 07 – “Quantas horas por dia assiste televisão” - resposta por “nível de 

escolaridade” 

 

Quantas horas por dia o senhor (ou senhora) assiste televisão  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total Não 

estudou 

Até a 

quarta 

série 

Até a 

oitava 

série 

Até o 

ensino 

médio 

Até o 

ensino 

superior 

Até a pós-

graduação 

 

Quantas 

horas 

por dia o 

senhor 

(ou 

senhora) 

assiste 

televisão 

1  33,3% 16,7% 28,9% 33,3%  28,2% 

2 100,0% 30,3% 27,8% 39,5% 33,3% 100,0% 35,0% 

3  21,2% 22,2% 15,8% 25,0%  19,4% 

4  6,1% 11,1% 10,5% 8,3%  8,7% 

5   5,6% 2,6%   1,9% 

6  9,1% 5,6%    3,9% 

8   5,6%    1,0% 

10   5,6% 2,6%   1,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 08 – “Quantas horas por dia assiste televisão” - resposta por “renda 

familiar por pessoa” 

 

Quantas horas por dia o senhor (ou senhora) assiste televisão  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 - 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 ou 

mais 

 

Quantas 

horas por 

dia o 

senhor (ou 

senhora) 

assiste 

televisão 

1  27,3% 22,6% 53,8% 33,3% 50,0% 28,2% 

2 71,4% 34,1% 38,7% 23,1%  50,0% 35,0% 

3 14,3% 22,7% 16,1% 7,7% 50,0%  19,4% 

4 14,3% 6,8% 9,7% 7,7% 16,7%  8,7% 

5  2,3%  7,7%   1,9% 

6  6,8% 3,2%    3,9% 

8   3,2%    1,0% 

10   6,5%    1,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Gráfico 09 – “Se assiste à programação da TV Viçosa” - resposta por “sexo” 

 

Se assiste a esta programação da TV Universitária de Viçosa * SEXO 

Crosstabulation  
% within SEXO  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Se assiste a esta programação da TV 

Universitária de Viçosa 

SIM 36,7% 27,7% 32,7% 

NÃO 63,3% 72,3% 67,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 



Gráfico 10 – “Se assiste à programação da TV Viçosa” - resposta por “faixa 

etária” 

 

Se assiste a esta programação da TV Universitária de Viçosa  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

Se assiste a 

esta 

programação 

da TV 

Universitária 

de Viçosa 

SIM 31,6% 30,8% 33,3% 41,7% 50,0% 37,5% 15,4% 29,4% 32,7% 

NÃO 68,4% 69,2% 66,7% 58,3% 50,0% 62,5% 84,6% 70,6% 67,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

Gráfico 11 – “Se assiste à programação da TV Viçosa” - resposta por “nível de 

escolaridade” 

 

Se assiste a esta programação da TV Universitária de Viçosa  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total Não 

estudou 

Até a 

quarta 

série 

Até a 

oitava 

série 

Até o 

ensino 

médio 

Até o 

ensino 

superior 

Até a pós-

graduação 

 

Se assiste a 

esta 

programação 

da TV 

Universitária 

de Viçosa 

SIM  29,4% 27,8% 39,0% 33,3%  32,7% 

NÃO 100,0% 70,6% 72,2% 61,0% 66,7% 100,0% 67,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 12 – “Se assiste à programação da TV Viçosa” - resposta por “renda 

familiar por pessoas” 

 

Se assiste a esta programação da TV Universitária de Viçosa  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

Se assiste a 

esta 

programação 

da TV 

Universitária 

de Viçosa 

SIM 28,6% 35,6% 36,4% 23,1% 16,7% 33,3% 32,7% 

NÃO 71,4% 64,4% 63,6% 76,9% 83,3% 66,7% 67,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Gráfico 13 – “Por que não assiste à TV Universitária de Viçosa” - resposta por 

“sexo” 

 

Por que não assiste à TV Universitária de Viçosa  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Por que não assiste à TV 

Universitária de Viçosa 

falta 

oportunidade 
27,0% 32,4% 29,6% 

falta de tempo 5,4% 20,6% 12,7% 

horário 2,7% 5,9% 4,2% 

não gosta 16,2% 11,8% 14,1% 

não tem 

costume 
13,5% 2,9% 8,5% 

utiliza a 

parabólica 
24,3% 17,6% 21,1% 

prefere a 

novela 
10,8% 8,8% 9,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 



Gráfico 14 – “Por que não assiste à TV Universitária de Viçosa” - resposta por 

“faixa etária” 

 

 

Por que não assiste à TV Universitária de Viçosa  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

Por que não 

assiste à TV 

Universitária 

de Viçosa 

falta 

oportunidade 
30,8% 50,0% 40,0% 14,3% 40,0% 20,0% 9,1% 33,3% 29,6% 

falta de 

tempo 
  10,0% 28,6% 20,0% 20,0% 27,3% 8,3% 12,7% 

horário      20,0%  16,7% 4,2% 

não gosta 7,7% 25,0% 10,0% 14,3% 20,0%   33,3% 14,1% 

não tem 

costume 
23,1% 12,5%     18,2%  8,5% 

utiliza a 

parabólica 
23,1% 12,5% 20,0% 42,9% 20,0% 20,0% 36,4%  21,1% 

prefere 

novela 
15,4%  20,0%   20,0% 9,1% 8,3% 9,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 15 – “Por que não assiste à TV Universitária de Viçosa” - resposta por 

“nível de escolaridade” 

 

 

Por que não assiste à TV Universitária de Viçosa  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total Não 

estudou 

Até a 

quarta 

série 

Até a 

oitava 

série 

Até o 

ensino 

médio 

Até o 

ensino 

superior 

Até a pós-

graduação 

 

Por que não 

assiste à TV 

Universitária 

de Viçosa 

falta 

oportunidade 
 20,8% 23,1% 45,8% 25,0%  29,6% 

falta de 

tempo 
 20,8% 15,4% 4,2%  100,0% 12,7% 

horário  8,3%  4,2%   4,2% 

não gosta 100,0% 20,8%  12,5% 12,5%  14,1% 

não tem 

costume 
 4,2% 7,7% 8,3% 25,0%  8,5% 

utiliza a 

parabólica 
 16,7% 30,8% 20,8% 25,0%  21,1% 

prefere a 

novela 
 8,3% 23,1% 4,2% 12,5%  9,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

 

 

 



Gráfico 16 – “Por que não assiste à TV Universitária de Viçosa” - resposta por 

“renda familiar por pessoa” 

 

 

Por que não assiste à TV Universitária de Viçosa  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

Por que não 

assiste à TV 

Universitária 

de Viçosa 

falta 

oportunidade 
40,0% 37,9% 25,0% 20,0% 20,0%  29,6% 

falta de 

tempo 
20,0% 13,8% 15,0% 10,0%   12,7% 

horário  3,4% 5,0%  20,0%  4,2% 

não gosta 40,0% 6,9% 15,0% 30,0%   14,1% 

não tem 

costume 
 3,4% 10,0% 10,0% 20,0% 50,0% 8,5% 

utiliza a 

parabólica 
 24,1% 15,0% 20,0% 40,0% 50,0% 21,1% 

prefere a 

novela 
 10,3% 15,0% 10,0%   9,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 17 – “Nos horários da programação da TV Universitária de Viçosa, o que 

você está assistindo” - resposta por “sexo” 

 

Nos horários da programação da TV Universitária de Viçosa, o que está assistindo 

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Nos horários da programação 

da TV Universitária de Viçosa, o 

que está assistindo 

globo 10,5% 8,8% 9,7% 

jornal 36,8% 26,5% 31,9% 

não sabe 26,3% 35,3% 30,6% 

novela 10,5% 23,5% 16,7% 

novela e 

jornal 
15,8% 5,9% 11,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Gráfico 18 – “Nos horários da programação da TV Universitária de Viçosa, o que 

você está assistindo” - resposta por “faixa etária” 

 

Nos horários da programação da TV Universitária de Viçosa, o que está assistindo  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

Nos horários 

da 

programação 

da TV 

Universitária 

de Viçosa, o 

que está 

assistindo 

globo 7,7% 11,1% 20,0%  20,0% 20,0% 9,1%  9,7% 

jornal 23,1% 22,2% 50,0% 57,1% 40,0% 20,0% 18,2% 33,3% 31,9% 

não 

sabe 
30,8% 33,3% 20,0% 14,3% 40,0% 20,0% 45,5% 33,3% 30,6% 

novela 15,4% 11,1% 10,0% 28,6%  20,0% 18,2% 25,0% 16,7% 

novela 

e 

jornal 

23,1% 22,2%    20,0% 9,1% 8,3% 11,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gráfico 19 – “Nos horários da programação da TV Universitária de Viçosa, o que 

você está assistindo” - resposta por “nível de escolaridade” 

 



 

Nos horários da programação da TV Universitária de Viçosa, o que está assistindo  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total Não 

estudou 

Até 

concluir 

a 

quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir 

o ensino 

superior 

Até 

concluir a 

pós-

graduação 

 

Nos horários 

da 

programação 

da TV 

Universitária 

de Viçosa, o 

que está 

assistindo 

globo  12,5% 15,4% 4,0% 12,5%  9,7% 

jornal  20,8% 46,2% 40,0% 25,0%  31,9% 

não 

sabe 
100,0% 45,8% 7,7% 20,0% 37,5% 100,0% 30,6% 

novela  12,5% 30,8% 20,0%   16,7% 

novela 

e 

jornal 

 8,3%  16,0% 25,0%  11,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 20 – “Nos horários da programação da TV Universitária de Viçosa, o que 

você está assistindo” - resposta por “renda familiar por pessoa” 

 

 

Nos horários da programação da TV Universitária de Viçosa, o que está assistindo  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

Nos horários 

da 

programação 

da TV 

Universitária 

de Viçosa, o 

que está 

assistindo 

globo 20,0% 6,9% 9,5% 20,0%   9,7% 

jornal 40,0% 37,9% 23,8% 30,0% 40,0%  31,9% 

não 

sabe 
40,0% 13,8% 42,9% 40,0% 20,0% 100,0% 30,6% 

novela  31,0% 14,3%    16,7% 

novela 

e 

jornal 

 10,3% 9,5% 10,0% 40,0%  11,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 21 – “O que mudaria na programação da TV Universitária de Viçosa” – 

resposta por “sexo” 

 

 

O que mudaria na programação da TV Universitária de Viçosa  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

O que mudaria na 

programação da TV 

Universitária de Viçosa 

melhorar o 

sinal 
5,4%  2,9% 

educação e 

cultura 
5,4% 9,1% 7,1% 

esporte 5,4%  2,9% 

mais notícias 

locais 
8,1% 9,1% 8,6% 

não mudaria 

nada 
45,9% 51,5% 48,6% 

não sabe 27,0% 24,2% 25,7% 

pegar na 

parabólica 
2,7% 6,1% 4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 22 – “O que mudaria na programação da TV Universitária de Viçosa” – 

resposta por “faixa etária” 

 

 

O que mudaria na programação da TV Universitária de Viçosa  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

O que 

mudaria na 

programação 

da TV 

Universitária 

de Viçosa 

melhorar 

o sinal 
7,7%      11,1%  2,9% 

educação 

e cultura 
  10,0% 14,3% 20,0%  11,1% 8,3% 7,1% 

esporte  11,1%   20,0%    2,9% 

mais 

notícias 

locais 

 11,1% 30,0%     16,7% 8,6% 

não 

mudaria 

nada 

46,2% 55,6% 40,0% 28,6% 20,0% 80,0% 44,4% 66,7% 48,6% 

não sabe 46,2% 22,2%  57,1% 40,0% 20,0% 22,2% 8,3% 25,7% 

pegar na 

parabólica 
  20,0%    11,1%  4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 23 – “O que mudaria na programação da TV Universitária de Viçosa” – 

resposta por “nível de escolaridade” 

 

 

O que mudaria na programação da TV Universitária de Viçosa  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total Não 

estudou 

Até 

concluir 

a 

quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir 

o ensino 

superior 

Até 

concluir a 

pós-

graduação 

 

O que 

mudaria na 

programação 

da TV 

Universitária 

de Viçosa 

melhorar 

o sinal 
  7,7% 4,0%   2,9% 

educação 

e cultura 
 4,5%  16,0%   7,1% 

esporte  4,5%  4,0%   2,9% 

mais 

notícias 

locais 

 9,1% 7,7% 4,0% 12,5% 100,0% 8,6% 

não 

mudaria 

nada 

100,0% 59,1% 38,5% 40,0% 62,5%  48,6% 

não sabe  13,6% 46,2% 28,0% 25,0%  25,7% 

pegar na 

parabólica 
 9,1%  4,0%   4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 24 – “O que mudaria na programação da TV Universitária de Viçosa” – 

resposta por “renda familiar por pessoa” 

 

 

O que mudaria na programação da TV Universitária de Viçosa  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

O que 

mudaria na 

programação 

da TV 

Universitária 

de Viçosa 

melhorar 

o sinal 
  5,3%  20,0%  2,9% 

educação 

e cultura 
 6,9% 5,3% 20,0%   7,1% 

esporte 20,0%  5,3%    2,9% 

mais 

notícias 

locais 

20,0% 3,4% 5,3% 20,0% 20,0%  8,6% 

não 

mudaria 

nada 

40,0% 65,5% 42,1% 30,0% 40,0%  48,6% 

não sabe 20,0% 17,2% 31,6% 30,0% 20,0% 100,0% 25,7% 

pegar na 

parabólica 
 6,9% 5,3%    4,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 25 – “Com que freqüência assiste à programação da TV Universitária de 

Viçosa” – resposta por “sexo” 

 

 

Freqüência o Sr.(a) assiste à programação da TV  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Freqüência o Sr.(a) 

assiste à programação 

da TV 

Diariamente 13,6%  8,6% 

Uma vez por 

semana 
27,3% 61,5% 40,0% 

Duas vezes por 

semana 
27,3% 15,4% 22,9% 

Três vezes por 

semana 
27,3% 23,1% 25,7% 

Quatro vezes 

por semana 
4,5%  2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 26 – “Com que freqüência assiste à programação da TV Universitária de 

Viçosa” – resposta por “faixa etária” 

 

 

Freqüência o Sr.(a) assiste à programação da TV  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

Freqüência o 

Sr.(a) assiste 

à 

programação 

da TV 

Diariamente       100,0% 20,0% 8,6% 

Uma vez 

por semana 
50,0% 75,0% 40,0% 80,0%  33,3%  20,0% 40,0% 

Duas vezes 

por semana 
33,3% 25,0% 20,0% 20,0% 20,0% 66,7%   22,9% 

Três vezes 

por semana 
  40,0%  80,0%   60,0% 25,7% 

Quatro 

vezes por 

semana 

16,7%        2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 27 – “Com que freqüência assiste à programação da TV Universitária de 

Viçosa” – resposta por “nível de escolaridade” 

 

 

Freqüência o Sr.(a) assiste à programação da TV  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total 
Até 

concluir 

a quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir 

o ensino 

superior 

 

Freqüência o 

Sr.(a) assiste à 

programação 

da TV 

Diariamente 30,0%    8,6% 

Uma vez por 

semana 
30,0% 40,0% 43,8% 50,0% 40,0% 

Duas vezes 

por semana 
10,0%  37,5% 25,0% 22,9% 

Três vezes 

por semana 
20,0% 60,0% 18,8% 25,0% 25,7% 

Quatro vezes 

por semana 
10,0%    2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 28 – “Com que freqüência assiste à programação da TV Universitária de 

Viçosa” – resposta por “renda familiar por pessoa” 

 

 

Freqüência o Sr.(a) assiste à programação da TV  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

Freqüência o 

Sr.(a) assiste 

à 

programação 

da TV 

Diariamente  18,8%     8,6% 

Uma vez 

por semana 
50,0% 37,5% 50,0% 33,3%   40,0% 

Duas vezes 

por semana 
50,0% 18,8% 25,0%   100,0% 22,9% 

Três vezes 

por semana 
 25,0% 16,7% 66,7% 100,0%  25,7% 

Quatro 

vezes por 

semana 

  8,3%    2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 29 – “Que programa da TV Universitária de Viçosa assiste” – resposta por 

“sexo” 

 

 

Programa o Sr.(a) assiste  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Programa o 

Sr.(a) assiste 

Somente o "Jornal 

Regional". 
68,2% 53,8% 62,9% 

Somente as "Reuniões da 

Câmara Municipal". 
4,5% 7,7% 5,7% 

O "Jornal Regional" e o 

"Sala Especial". 
9,1% 7,7% 8,6% 

O "Jornal Regional" e as 

"Reuniões da Câmara 

Municipal". 

 7,7% 2,9% 

Todos estes programas 18,2% 23,1% 20,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 30 – “Que programa da TV Universitária de Viçosa assiste” – resposta por 

“faixa etária” 

 

 

Programa o Sr.(a) assiste  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

Programa 

o Sr.(a) 

assiste 

Somente o 

"Jornal 

Regional". 

66,7% 75,0% 40,0% 80,0% 80,0% 33,3% 50,0% 60,0% 62,9% 

Somente as 

"Reuniões 

da Câmara 

Municipal". 

  20,0%    50,0%  5,7% 

O "Jornal 

Regional" e 

o "Sala 

Especial". 

  20,0% 20,0%  33,3%   8,6% 

O "Jornal 

Regional" e 

as 

"Reuniões 

da Câmara 

Municipal". 

  20,0%      2,9% 

Todos estes 

programas 
33,3% 25,0%   20,0% 33,3%  40,0% 20,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 31 – “Que programa da TV Universitária de Viçosa assiste” – resposta por 

“nível de escolaridade” 

 

Programa o Sr.(a) assiste  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total 
Até 

concluir 

a quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir 

o ensino 

superior 

 

Programa 

o Sr.(a) 

assiste 

Somente o 

"Jornal 

Regional". 

60,0% 60,0% 81,3%  62,9% 

Somente as 

"Reuniões da 

Câmara 

Municipal". 

20,0%    5,7% 

O "Jornal 

Regional" e o 

"Sala 

Especial". 

  6,3% 50,0% 8,6% 

O "Jornal 

Regional" e as 

"Reuniões da 

Câmara 

Municipal". 

   25,0% 2,9% 

Todos estes 

programas 
20,0% 40,0% 12,5% 25,0% 20,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 32 – “Que programa da TV Universitária de Viçosa assiste” – resposta por 

“renda familiar por pessoa” 

 

 

Programa o Sr.(a) assiste  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

Programa 

o Sr.(a) 

assiste 

Somente o 

"Jornal 

Regional". 

50,0% 75,0% 58,3% 33,3% 100,0%  62,9% 

Somente as 

"Reuniões 

da Câmara 

Municipal". 

50,0% 6,3%     5,7% 

O "Jornal 

Regional" e 

o "Sala 

Especial". 

  16,7%   100,0% 8,6% 

O "Jornal 

Regional" e 

as 

"Reuniões 

da Câmara 

Municipal". 

   33,3%   2,9% 

Todos estes 

programas 
 18,8% 25,0% 33,3%   20,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 33 – “Que principal motivo leva a assistir o programa da TV Universitária 

de Viçosa mencionado acima”  

 

Qual o principal motivo que leva o senhor (ou senhora) a assistir ao (s) programa (s) que mencionou 

acima  

 

 

Programa o Sr.(a) assiste 

Total Somente o 

"Jornal 

Regional". 

Somente as 

"Reuniões 

da Câmara 

Municipal". 

O "Jornal 

Regional" 

e o "Sala 

Especial". 

O "Jornal 

Regional" e 

as 

"Reuniões 

da Câmara 

Municipal". 

Todos 

estes 

programas 

 

Qual o 

principal 

motivo 

que leva o 

senhor (ou 

senhora) a 

assistir ao 

(s) 

programa 

(s) que 

mencionou 

acima 

Companhia para 

minha filha 
4,5%     2,9% 

Debates 4,5% 50,0% 33,3%  14,3% 11,4% 

INFORMAÇÕES 

LOCAIS 
36,4%    42,9% 31,4% 

Saber sobre a 

prefeitura 
 50,0%    2,9% 

NÃO SABE 54,5%  66,7% 100,0% 42,9% 51,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 34 – “Que motivo leva a assistir o programa da TV Universitária de 

Viçosa” – resposta por “sexo” 

 

 

Motivo que leva o senhor (ou senhora) a assistir o (s) programa (s) da TV 

Universitária de Viçosa  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Motivo que leva o 

senhor (ou senhora) 

a assistir o (s) 

programa (s) da TV 

Universitária de 

Viçosa 

Aborda temas locais 36,4% 53,8% 42,9% 

Apresenta 

questionamentos do 

dia-a-dia do cidadão 

4,5%  2,9% 

Mantém-se 

informado 
31,8% 30,8% 31,4% 

Aprende alguma 

coisa nova 
22,7% 7,7% 17,1% 

A televisão está 

sempre ligada no 

canal da TV 

Universitária 

4,5% 7,7% 5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 35 – “Que motivo leva a assistir o programa da TV Universitária de 

Viçosa” – resposta por “faixa etária” 

 

Motivo que leva o senhor (ou senhora) a assistir o (s) programa (s) da TV Universitária de Viçosa  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

Motivo que 

leva o senhor 

(ou senhora) 

a assistir o 

(s) programa 

(s) da TV 

Universitária 

de Viçosa 

Aborda temas 

locais 
50,0% 100,0% 40,0% 40,0% 20,0% 66,7%  20,0% 42,9% 

Apresenta 

questionamentos 

do dia-a-dia do 

cidadão 

    20,0%    2,9% 

Mantém-se 

informado 
16,7%  60,0% 40,0% 40,0% 33,3% 50,0% 20,0% 31,4% 

Aprende alguma 

coisa nova 
16,7%   20,0% 20,0%  50,0% 40,0% 17,1% 

A televisão está 

sempre ligada 

no canal da TV 

Universitária 

16,7%       20,0% 5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 36 – “Que motivo leva a assistir o programa da TV Universitária de 

Viçosa” – resposta por “nível de escolaridade” 

 

Motivo que leva o senhor (ou senhora) a assistir o (s) programa (s) da TV 

Universitária de Viçosa  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total 

Até 

concluir 

a 

quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir 

o ensino 

superior 

 

Motivo que 

leva o senhor 

(ou senhora) 

a assistir o (s) 

programa (s) 

da TV 

Universitária 

de Viçosa 

Aborda temas 

locais 
 80,0% 62,5% 25,0% 42,9% 

Apresenta 

questionamentos 

do dia-a-dia do 

cidadão 

  6,3%  2,9% 

Mantém-se 

informado 
40,0%  25,0% 75,0% 31,4% 

Aprende alguma 

coisa nova 
50,0%  6,3%  17,1% 

A televisão está 

sempre ligada no 

canal da TV 

Universitária 

10,0% 20,0%   5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 37 – “Que motivo leva a assistir o programa da TV Universitária de 

Viçosa” – resposta por “renda familiar por pessoa” 

 

 

Motivo que leva o senhor (ou senhora) a assistir o (s) programa (s) da TV Universitária de 

Viçosa  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

Motivo que 

leva o senhor 

(ou senhora) 

a assistir o 

(s) programa 

(s) da TV 

Universitária 

de Viçosa 

Aborda temas 

locais 
 50,0% 41,7% 66,7%   42,9% 

Apresenta 

questionamentos 

do dia-a-dia do 

cidadão 

50,0%      2,9% 

Mantém-se 

informado 
50,0% 25,0% 33,3% 33,3%  100,0% 31,4% 

Aprende alguma 

coisa nova 
 18,8% 16,7%  100,0%  17,1% 

A televisão está 

sempre ligada 

no canal da TV 

Universitária 

 6,3% 8,3%    5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 38 – “O que destacaria nos programas da TV Universitária de Viçosa” – 

resposta por “sexo” 

 

 

O destacaria nos programas da TV Universitária  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

O destacaria nos 

programas da TV 

Universitária 

Os temas 

abordados 
31,8% 46,2% 37,1% 

As imagens 

exibidas 
22,7%  14,3% 

A forma das 

entrevistas 
18,2% 15,4% 17,1% 

Os convidados 

que participam 
27,3% 30,8% 28,6% 

Outra resposta  7,7% 2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 39 – “O que destacaria nos programas da TV Universitária de Viçosa” – 

resposta por “faixa etária” 

 

 

O destacaria nos programas da TV Universitária  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

O destacaria 

nos 

programas 

da TV 

Universitária 

Os temas 

abordados 
16,7% 50,0% 40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 50,0% 20,0% 37,1% 

As 

imagens 

exibidas 

33,3% 25,0% 20,0%  20,0%    14,3% 

A forma 

das 

entrevistas 

16,7%   40,0% 40,0%   20,0% 17,1% 

Os 

convidados 

que 

participam 

16,7% 25,0% 40,0% 40,0%   50,0% 60,0% 28,6% 

Outra 

resposta 
16,7%        2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 40 - “O que destacaria nos programas da TV Universitária de Viçosa” – 

resposta por “nível de escolaridade” 

 

 

O destacaria nos programas da TV Universitária  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total 
Até 

concluir 

a quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir 

o ensino 

superior 

 

O destacaria 

nos programas 

da TV 

Universitária 

Os temas 

abordados 
30,0% 40,0% 31,3% 75,0% 37,1% 

As imagens 

exibidas 
 20,0% 25,0%  14,3% 

A forma 

das 

entrevistas 

20,0% 20,0% 18,8%  17,1% 

Os 

convidados 

que 

participam 

40,0% 20,0% 25,0% 25,0% 28,6% 

Outra 

resposta 
10,0%    2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 41 - “O que destacaria nos programas da TV Universitária de Viçosa” – 

resposta por “renda familiar por pessoa” 

 

 

O destacaria nos programas da TV Universitária  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

O destacaria 

nos 

programas 

da TV 

Universitária 

Os temas 

abordados 
 31,3% 41,7% 66,7%  100,0% 37,1% 

As 

imagens 

exibidas 

50,0% 12,5% 8,3% 33,3%   14,3% 

A forma 

das 

entrevistas 

 25,0% 16,7%    17,1% 

Os 

convidados 

que 

participam 

50,0% 25,0% 33,3%  100,0%  28,6% 

Outra 

resposta 
 6,3%     2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 42 - “Acha importante ter uma televisão local, produzindo conteúdo 

também local” – resposta por “sexo” 

 

 

Se acha importante ter uma televisão local com a produção de um conteúdo 

também local  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Se acha importante 

ter uma televisão 

local com a produção 

de um conteúdo 

também local 

Não acho nada 

importante porque 

as informações não 

são nenhu 

18,2% 7,7% 14,3% 

Não acho 

importante porque 

os temas e as 

imagens não são 

abo 

18,2% 30,8% 22,9% 

Acho importante 

porque é 

necessário 

conhecer o que 

acontece 

40,9% 38,5% 40,0% 

Acho muito 

importante porque 

o conteúdo exibido 

sempre ensin 

22,7% 23,1% 22,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 43 - “Acha importante ter uma televisão local, produzindo conteúdo 

também local” – resposta por “faixa etária” 

 

 

Se acha importante ter uma televisão local com a produção de um conteúdo também local  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

Se acha 

importante 

ter uma 

televisão 

local com a 

produção 

de um 

conteúdo 

também 

local 

Não acho 

nada 

importante 

porque as 

informações 

não são 

nenhu 

16,7%  20,0%  60,0%    14,3% 

Não acho 

importante 

porque os 

temas e as 

imagens 

não são abo 

16,7% 25,0% 20,0% 20,0% 20,0% 33,3%  40,0% 22,9% 

Acho 

importante 

porque é 

necessário 

conhecer o 

que 

acontece 

33,3% 75,0% 40,0% 40,0% 20,0% 66,7%  40,0% 40,0% 

Acho muito 

importante 

porque o 

conteúdo 

exibido 

sempre 

ensin 

33,3%  20,0% 40,0%   100,0% 20,0% 22,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 44 - “Acha importante ter uma televisão local, produzindo conteúdo 

também local” – resposta por “nível de escolaridade” 

 

Se acha importante ter uma televisão local com a produção de um conteúdo 

também local  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total 
Até 

concluir 

a quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir 

o ensino 

superior 

 

Se acha 

importante 

ter uma 

televisão local 

com a 

produção de 

um conteúdo 

também local 

Não acho 

nada 

importante 

porque as 

informações 

não são nenhu 

  31,3%  14,3% 

Não acho 

importante 

porque os 

temas e as 

imagens não 

são abo 

30,0% 20,0% 25,0%  22,9% 

Acho 

importante 

porque é 

necessário 

conhecer o 

que acontece 

30,0% 80,0% 31,3% 50,0% 40,0% 

Acho muito 

importante 

porque o 

conteúdo 

exibido 

sempre ensin 

40,0%  12,5% 50,0% 22,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 45 - “Acha importante ter uma televisão local, produzindo conteúdo 

também local” – resposta por “renda familiar por pessoa” 

 

 

Se acha importante ter uma televisão local com a produção de um conteúdo também 

local  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

Se acha 

importante 

ter uma 

televisão 

local com a 

produção 

de um 

conteúdo 

também 

local 

Não acho 

nada 

importante 

porque as 

informações 

não são 

nenhu 

50,0% 18,8% 8,3%    14,3% 

Não acho 

importante 

porque os 

temas e as 

imagens 

não são abo 

50,0% 25,0% 25,0%    22,9% 

Acho 

importante 

porque é 

necessário 

conhecer o 

que 

acontece 

 25,0% 50,0% 66,7% 100,0% 100,0% 40,0% 

Acho muito 

importante 

porque o 

conteúdo 

exibido 

sempre 

ensin 

 31,3% 16,7% 33,3%   22,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Gráfico 46 - “Sabe que existem formas de contactar a produção da TV 

Universitária de Viçosa” - resposta por “sexo” 

 



 

Se sabe que existem formas de contato com a produção dos programas da TV 

Universitária de Viçosa  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Se sabe que existem formas de 

contato com a produção dos 

programas da TV Universitária de 

Viçosa 

SIM 50,0% 69,2% 57,1% 

NÃO 50,0% 30,8% 42,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Gráfico 47 - “Sabe que existem formas de contactar a produção da TV 

Universitária de Viçosa” - resposta por “faixa etária” 

 

 

Se sabe que existem formas de contato com a produção dos programas da TV Universitária de Viçosa  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

Se sabe que 

existem 

formas de 

contato com 

a produção 

dos 

programas 

da TV 

Universitária 

de Viçosa 

SIM 50,0% 50,0% 60,0% 40,0% 80,0% 66,7% 50,0% 60,0% 57,1% 

NÃO 50,0% 50,0% 40,0% 60,0% 20,0% 33,3% 50,0% 40,0% 42,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 48 - “Sabe que existem formas de contactar a produção da TV 

Universitária de Viçosa” - resposta por “nível de escolaridade” 

 

Se sabe que existem formas de contato com a produção dos programas da TV 

Universitária de Viçosa  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total 
Até 

concluir 

a quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir o 

ensino 

superior 

 

Se sabe que existem 

formas de contato 

com a produção dos 

programas da TV 

Universitária de 

Viçosa 

SIM 40,0% 60,0% 75,0% 25,0% 57,1% 

NÃO 60,0% 40,0% 25,0% 75,0% 42,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Gráfico 49 - “Sabe que existem formas de contactar a produção da TV 

Universitária de Viçosa” - resposta por “renda familiar por pessoa” 

 

Se sabe que existem formas de contato com a produção dos programas da TV 

Universitária de Viçosa  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

Se sabe que 

existem 

formas de 

contato com 

a produção 

dos 

programas 

da TV 

Universitária 

de Viçosa 

SIM 100,0% 68,8% 50,0% 33,3%   57,1% 

NÃO  31,3% 50,0% 66,7% 100,0% 100,0% 42,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 50 - “Já fez algum contato com a produção da TV Universitária de Viçosa 

e de que forma” - resposta por “sexo” 

 

Já fez algum contato com a produção de algum dos programas? De que forma  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Já fez algum contato com a 

produção de algum dos 

programas? De que forma 

não fez 

contato 
86,7% 83,0% 85,0% 

Por meio de 

carta 
 2,1% ,9% 

Por telefone 6,7% 4,3% 5,6% 

Pessoalmente 6,7% 10,6% 8,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 

Gráfico 51 - “Já fez algum contato com a produção da TV Universitária de Viçosa 

e de que forma” - resposta por “faixa etária” 

 

Já fez algum contato com a produção de algum dos programas? De que forma  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

Já fez 

algum 

contato 

com a 

produção 

de algum 

dos 

programas? 

De que 

forma 

não fez 

contato 
84,2% 92,3% 86,7% 83,3% 60,0% 75,0% 100,0% 88,2% 85,0% 

Por meio de 

carta 
    10,0%    ,9% 

Por telefone 15,8%  6,7% 8,3%    5,9% 5,6% 

Pessoalmente  7,7% 6,7% 8,3% 30,0% 25,0%  5,9% 8,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gráfico 52 - “Já fez algum contato com a produção da TV Universitária de Viçosa 

e de que forma” - resposta por “nível de escolaridade” 

 

 



Já fez algum contato com a produção de algum dos programas? De que forma  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total Não 

estudou 

Até 

concluir 

a 

quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir 

o ensino 

superior 

Até 

concluir a 

pós-

graduação 

 

Já fez 

algum 

contato 

com a 

produção 

de algum 

dos 

programas? 

De que 

forma 

não fez 

contato 
100,0% 94,1% 83,3% 75,6% 91,7% 100,0% 85,0% 

Por meio de 

carta 
   2,4%   ,9% 

Por telefone  2,9%  12,2%   5,6% 

Pessoalmente  2,9% 16,7% 9,8% 8,3%  8,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 53 - “Já fez algum contato com a produção da TV Universitária de Viçosa 

e de que forma” - resposta por “renda familiar por pessoa” 

 

 

Já fez algum contato com a produção de algum dos programas? De que forma  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

Já fez 

algum 

contato 

com a 

produção 

de algum 

dos 

programas? 

De que 

forma 

não fez 

contato 
71,4% 82,2% 84,8% 92,3% 100,0% 100,0% 85,0% 

Por meio de 

carta 
 2,2%     ,9% 

Por telefone  8,9% 6,1%    5,6% 

Pessoalmente 28,6% 6,7% 9,1% 7,7%   8,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 54 - “O que pretendia com este contato com a produção da TV 

Universitária de Viçosa e qual foi o retorno” - resposta por “sexo” 

 

 

O que o senhor (ou senhora) pretendia com este contato? Qual foi o retorno da 

produção  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

O que o senhor (ou 

senhora) pretendia com 

este contato? Qual foi o 

retorno da produção 

Amigos lá  14,3% 7,1% 

Bom 14,3%  7,1% 

Comunicação  14,3% 7,1% 

Confiança 28,6%  14,3% 

Educação  14,3% 7,1% 

Informações 42,9% 14,3% 28,6% 

Levar amigos 

da escola 
 14,3% 7,1% 

Patrocínio em 

eventos 
14,3%  7,1% 

Reclamação  14,3% 7,1% 

Sala especial  14,3% 7,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 55 - “O que pretendia com este contato com a produção da TV 

Universitária de Viçosa e qual foi o retorno” - resposta por “faixa etária” 

 

 

O que o senhor (ou senhora) pretendia com este contato? Qual foi o retorno da produção  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

O que o 

senhor 

(ou 

senhora) 

pretendia 

com este 

contato? 

Qual foi 

o retorno 

da 

produção 

Amigos lá    50,0%    7,1% 

Bom     33,3%   7,1% 

Comunicação    50,0%    7,1% 

Confiança 33,3%      100,0% 14,3% 

Educação      50,0%  7,1% 

Informações 33,3%  100,0%  33,3%   28,6% 

Levar amigos 

da escola 
     50,0%  7,1% 

Patrocínio 

em eventos 
    33,3%   7,1% 

Reclamação  100,0%      7,1% 

Sala especial 33,3%       7,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 56 - “O que pretendia com este contato com a produção da TV 

Universitária de Viçosa e qual foi o retorno” - resposta por “nível de escolaridade” 

 

 

O que o senhor (ou senhora) pretendia com este contato? Qual foi o retorno da 

produção 

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total 
Até 

concluir 

a quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir 

o ensino 

superior 

 

O que o 

senhor (ou 

senhora) 

pretendia 

com este 

contato? 

Qual foi o 

retorno da 

produção 

Amigos lá  33,3%   7,1% 

Bom   11,1%  7,1% 

Comunicação   11,1%  7,1% 

Confiança  33,3% 11,1%  14,3% 

Educação   11,1%  7,1% 

Informações 100,0% 33,3% 22,2%  28,6% 

Levar amigos 

da escola 
   100,0% 7,1% 

Patrocínio em 

eventos 
  11,1%  7,1% 

Reclamação   11,1%  7,1% 

Sala especial   11,1%  7,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 57 - “O que pretendia com este contato com a produção da TV 

Universitária de Viçosa e qual foi o retorno” - resposta por “renda familiar por 

pessoa” 

 

 

O que o senhor (ou senhora) pretendia com este contato? Qual foi o retorno da 

produção  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 - 

R$300 

R$301 - 

R$600 

R$601 - 

R$1000 

 

O que o senhor 

(ou senhora) 

pretendia com 

este contato? 

Qual foi o retorno 

da produção 

Amigos lá  16,7%   7,1% 

Bom 50,0%    7,1% 

Comunicação   20,0%  7,1% 

Confiança   40,0%  14,3% 

Educação  16,7%   7,1% 

Informações 50,0% 33,3%  100,0% 28,6% 

Levar amigos 

da escola 
  20,0%  7,1% 

Patrocínio em 

eventos 
 16,7%   7,1% 

Reclamação   20,0%  7,1% 

Sala especial  16,7%   7,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 58 - “O que encontra nos programas da TV Universitária de Viçosa que 

não encontra em programas de outras emissoras no mesmo horário” - resposta por 

“sexo” 

 

 

O que encontra nos programas da TV Universitária que não encontra em 

programas de outras emissoras no mesmo horário  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

O que encontra nos 

programas da TV 

Universitária que não 

encontra em programas de 

outras emissoras no mesmo 

horário 

Agenda 

cultural da 

cidade 

9,1% 7,7% 8,6% 

Conteúdo 

reginal 
4,5% 7,7% 5,7% 

Informações 

da câmara 
 7,7% 2,9% 

Informações 

locais 
68,2% 69,2% 68,6% 

Poder dar 

opiniões 
4,5%  2,9% 

Outros 9,1%  5,7% 

NÃO SABE 4,5% 7,7% 5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 59 - “O que encontra nos programas da TV Universitária de Viçosa que 

não encontra em programas de outras emissoras no mesmo horário” - resposta por 

“faixa etária” 

 

 

O que encontra nos programas da TV Universitária que não encontra em programas de outras emissoras no 

mesmo horário  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

O que 

encontra nos 

programas 

da TV 

Universitária 

que não 

encontra em 

programas 

de outras 

emissoras no 

mesmo 

horário 

Agenda 

cultural da 

cidade 

 25,0%   20,0% 33,3%   8,6% 

Conteúdo 

reginal 
16,7% 25,0%       5,7% 

Informações 

da câmara 
   20,0%     2,9% 

Informações 

locais 
66,7% 25,0% 100,0% 60,0% 80,0% 66,7% 100,0% 60,0% 68,6% 

Poder dar 

opiniões 
       20,0% 2,9% 

Outros  25,0%      20,0% 5,7% 

NÃO SABE 16,7%   20,0%     5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



Gráfico 60 - “O que encontra nos programas da TV Universitária de Viçosa que 

não encontra em programas de outras emissoras no mesmo horário” - resposta por 

“nível de escolaridade” 

 

 

O que encontra nos programas da TV Universitária que não encontra em 

programas de outras emissoras no mesmo horário  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total 
Até 

concluir 

a quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir 

o ensino 

superior 

 

O que encontra 

nos programas 

da TV 

Universitária 

que não 

encontra em 

programas de 

outras 

emissoras no 

mesmo horário 

Agenda 

cultural da 

cidade 

 20,0% 12,5%  8,6% 

Conteúdo 

reginal 
  12,5%  5,7% 

Informações 

da câmara 
  6,3%  2,9% 

Informações 

locais 
80,0% 40,0% 62,5% 100,0% 68,6% 

Poder dar 

opiniões 
 20,0%   2,9% 

Outros 10,0%  6,3%  5,7% 

NÃO SABE 10,0% 20,0%   5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 61 - “O que encontra nos programas da TV Universitária de Viçosa que 

não encontra em programas de outras emissoras no mesmo horário” - resposta por 

“renda familiar por pessoa” 

 

 

O que encontra nos programas da TV Universitária que não encontra em programas de 

outras emissoras no mesmo horário  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

O que 

encontra nos 

programas 

da TV 

Universitária 

que não 

encontra em 

programas 

de outras 

emissoras no 

mesmo 

horário 

Agenda 

cultural da 

cidade 

 6,3%  66,7%   8,6% 

Conteúdo 

reginal 
 6,3% 8,3%    5,7% 

Informações 

da câmara 
  8,3%    2,9% 

Informações 

locais 
100,0% 75,0% 58,3% 33,3% 100,0% 100,0% 68,6% 

Poder dar 

opiniões 
  8,3%    2,9% 

Outros  6,3% 8,3%    5,7% 

NÃO SABE  6,3% 8,3%    5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 62 - “Que „sentimento‟ tem em relação à TV Universitária de Viçosa” - 

resposta por “sexo” 

 

 

Qual "sentimento" o senhor (ou senhora) tem em relação à TV Universitária de 

Viçosa  

 

 

SEXO 

Total 
MASCULINO 

FEMININO 

 

Qual "sentimento" o 

senhor (ou senhora) tem 

em relação à TV 

Universitária de Viçosa 

Boa 31,8% 15,4% 25,7% 

Boa 

programação 
9,1% 7,7% 8,6% 

Confiança 9,1% 23,1% 14,3% 

Expectativa 4,5%  2,9% 

Liberdade de 

escolha 
4,5%  2,9% 

Orgulho 4,5% 7,7% 5,7% 

Passar mais 

informações da 

cidade 

9,1% 15,4% 11,4% 

Patrimônio 4,5%  2,9% 

Regular 4,5% 7,7% 5,7% 

Satisfação 9,1% 23,1% 14,3% 

Nenhum 9,1%  5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 63 - “Que „sentimento‟ tem em relação à TV Universitária de Viçosa” - 

resposta por “faixa etária” 

 

 

Qual "sentimento" o senhor (ou senhora) tem em relação à TV Universitária de Viçosa  

 

 

FAIXA ETÁRIA 

Total De 18 

a 24 

anos 

De 25 

a 30 

anos 

De 31 

a 35 

anos 

De 36 

a 40 

anos 

De 41 

a 45 

anos 

De 46 

a 50 

anos 

De 51 

a 55 

anos 

56 

anos 

ou 

mais 

 

Qual 

"sentimento" 

o senhor (ou 

senhora) tem 

em relação à 

TV 

Universitária 

de Viçosa 

Boa 33,3% 25,0%  40,0% 20,0%  50,0% 40,0% 25,7% 

Boa 

programação 
16,7%    20,0%   20,0% 8,6% 

Confiança 16,7%  40,0% 20,0%  33,3%   14,3% 

Expectativa     20,0%    2,9% 

Liberdade de 

escolha 
16,7%        2,9% 

Orgulho       50,0% 20,0% 5,7% 

Passar mais 

informações 

da cidade 

 25,0% 40,0% 20,0%     11,4% 

Patrimônio   20,0%      2,9% 

Regular    20,0%  33,3%   5,7% 

Satisfação  25,0%   40,0% 33,3%  20,0% 14,3% 

Nenhum 16,7% 25,0%       5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 64 - “Que „sentimento‟ tem em relação à TV Universitária de Viçosa” - 

resposta por “nível de escolaridade” 

 

 

Qual "sentimento" o senhor (ou senhora) tem em relação à TV Universitária de 

Viçosa  

 

 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE 

Total 
Até 

concluir 

a quarta 

série 

Até 

concluir 

a oitava 

série 

Até 

concluir 

o ensino 

médio 

Até 

concluir 

o ensino 

superior 

 

Qual 

"sentimento" o 

senhor (ou 

senhora) tem 

em relação à 

TV 

Universitária 

de Viçosa 

Boa 40,0% 40,0% 18,8%  25,7% 

Boa 

programação 
20,0% 20,0%   8,6% 

Confiança 10,0%  25,0%  14,3% 

Expectativa   6,3%  2,9% 

Liberdade de 

escolha 
  6,3%  2,9% 

Orgulho 10,0% 20,0%   5,7% 

Passar mais 

informações 

da cidade 

10,0%  12,5% 25,0% 11,4% 

Patrimônio   6,3%  2,9% 

Regular    50,0% 5,7% 

Satisfação 10,0%  18,8% 25,0% 14,3% 

Nenhum  20,0% 6,3%  5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 



Gráfico 65 - “Que „sentimento‟ tem em relação à TV Universitária de Viçosa” - 

resposta por “renda familiar por pessoa” 

 

 

Qual "sentimento" o senhor (ou senhora) tem em relação à TV Universitária de Viçosa  

 

 

RENDA FAMILIAR POR PESSOA 

Total até 

R$100 

R$101 

- 

R$300 

R$301 

- 

R$600 

R$601 

- 

R$1000 

R$1001 

- 

R$1500 

R$ 

1501 

ou 

mais 

 

Qual 

"sentimento" 

o senhor (ou 

senhora) tem 

em relação à 

TV 

Universitária 

de Viçosa 

Boa  31,3% 25,0%  100,0%  25,7% 

Boa 

programação 
 12,5%  33,3%   8,6% 

Confiança 50,0% 18,8% 8,3%    14,3% 

Expectativa 50,0%      2,9% 

Liberdade de 

escolha 
  8,3%    2,9% 

Orgulho  12,5%     5,7% 

Passar mais 

informações 

da cidade 

 6,3% 16,7% 33,3%   11,4% 

Patrimônio   8,3%    2,9% 

Regular   8,3%   100,0% 5,7% 

Satisfação  18,8% 16,7%    14,3% 

Nenhum   8,3% 33,3%   5,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 



ANEXO A – Estatuto da Fratevi
57

 

 

VIÇOSA – MG 

2008 

2.1.1.1 CAPÍTULO I 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO 

 

 Art. 1.º - A Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa foi 

instituída por escritura pública lavrada no Cartório desta Comarca de Viçosa, Livro Nº 

37A,  Folhas Nº 59V/80V, em 08 de janeiro de 1990.  

 

 Art. 2.º - A Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural de Viçosa – 

FRATEVI tem personalidade jurídica de direito privado. 

 

 Parágrafo único – No texto deste Estatuto e nos seus demais atos sociais, a sigla 

“FRATEVI” e o termo “Fundação” se equivalem como denominação da entidade. 

  

 Art. 3.º - A Fundação tem sede e foro na cidade e Comarca de Viçosa, Estado de 

Minas Gerais. 

 

 Art. 4.º - O prazo de duração da Fundação é indeterminado. 

 

CAPÍTULO II 

DA FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

 

 Art. 5.º - A Fundação se propõe, sem finalidade lucrativa, produzir e veicular 

programas de rádio e televisão com objetivos exclusivamente educacionais, culturais, 

jornalísticos e de pesquisa. 

 

 Parágrafo único – Em sua finalidade educativa e cultural, a Fundação se propõe 

contribuir para a melhoria do ensino e da cultura em todos os níveis. 

 

 Art. 6.º - No desempenho de seus objetivos, à Fundação compete: 

 I – divulgar programas e informativos de interesse educativo, científico e 

cultural; 

 II – promover, interna e externamente, as potencialidades científicas, artístico-

culturais e esportivas das instituições de ensino e de cultura de Viçosa e da 

microrregião; 

 III – promover e divulgar os eventos de interesse das instituições de ensino e 

artístico-cultural da cidade e da microrregião; 

 IV – propiciar estágios práticos e alunos das instituições de ensino da cidade e da 

microrregião; 
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 V – produzir, comprar, alugar ou permutar programas educativos, científicos, 

culturais e artísticos, visando à melhoria da educação e da cultural; 

 VI – editar obras relativas às ciências humanas, às letras e às artes e outras de 

cunho educacional e cultural; 

 VII – patrocinar exposições, festivais de arte, espetáculos teatrais, de dança e de 

música e atividades congêneras; 

 VIII – incentivar a pesquisa no campo das artes, da cultura e da educação; 

 IX - manter na grade da programação programas ou módulos jornalísticos de 

utilidade pública e prestação de serviços, dentro dos critérios da ética e da legalidade, 

garantindo a democratização da informação em todos os níveis. 

 

CAPÍTULO III 

DO PATRIMÔNIO E DOS RECURSOS 

 

 Art. 7.º - Constituem recursos e patrimônios da Fundação, vedada a sua 

aplicação fora do território nacional: 

 I – as subvenções, dotações, contribuições e outros auxílios estipulados em seu 

favor pela União, pelos Estados e pelos Municípios, bem como por pessoas físicas e 

instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 

 II – os provenientes dos títulos, ações ou ativos financeiros de sua propriedade 

ou outras operações de crédito; 

 III – os usufrutos que lhe forem constituídos; 

 IV – os auferidos de seus bens patrimoniais e as receitas provenientes de 

prestação de serviços de sua área de atuação; 

 V – as doações e quaisquer outras formas de benefícios que lhe forem 

destinadas; 

 VI – os equipamentos das emissoras e outros bens e direitos que vier e adquirir 

por qualquer forma legal. 

  

 Art. 8.º - Extinta a Fundação, seu patrimônio será transferido à Universidade 

Federal de Viçosa, atendida a legislação pertinente. 

 

 Art. 9.º - A FRATEVI manterá completo serviço de contabilidade, que registrará 

todos os atos relativos à execução orçamentária, financeira e patrimonial, devendo 

apresentar, no fim de cada exercício, prestação de contas ao Conselho Fiscal e, a cada 

trimestre, balancetes ao Conselho Diretor da Fundação. 

 

 Parágrafo único – Anualmente, a Fundação Rádio e Televisão Educativa e 

Cultural de Viçosa publicará, em jornal local, balanço de suas atividades, com o parecer 

do Conselho Fiscal e deliberação do Conselho Diretor. 

 

 Art. 10 – Os “superavits” obtidos pela Fundação serão reinvestidos em suas 

atividades, sempre visando ao interesse público. 

 

CAPÍTULO IV 

2.2 DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 

 



2.2.1.1.1  Art. 11 – O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, 

encerrando-se em trinta e um de dezembro de cada ano. 

 

 Art. 12 – Os resultados do exercício serão lançados no Fundo Patrimonial ou em 

Fundos Especiais, de acordo com o parecer do Conselho Fiscal. 

 Art. 13 – A prestação anual de contas será feita ao Conselho Fiscal até o último 

dia de fevereiro de cada ano e, no mínimo, constará dos seguintes elementos: 

 I – balanço patrimonial; 

 II – balanço econômico 

 III – balanço financeiro; 

 IV – quadro comparativo entre receita realizada e receita estimada. 

 

CAPÍTULO V 

DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

2.3 SEÇÃO I 

DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 Art. 14 – São órgãos da Fundação, aos quais competem a direção e a fiscalização 

de suas atividades: 

 I – Conselho Diretor; 

 II – Conselho de Programação; 

 III – Conselho Fiscal; 

 IV – Diretoria. 

 

 Parágrafo único – Exceto o Diretor Executivo, o Coordenador de Administração 

e Finanças e o Coordenador de Programação e Produção, nenhum outro membro dos 

órgãos mencionados neste artigo perceberá remuneração pelo desempenho da função de 

direção e fiscalização da FRATEVI.  

 

 

 

 

 

 

SEÇÃO II 

2.4 DO CONSELHO DIRETOR 

 

 Art. 15 – Como órgão deliberativo máximo, o Conselho Diretor da Fundação 

compõe-se: 

 

 I – de um representante de cada instituição privada de ensino superior com sede 

da mantenedora no município de Viçosa; 

 II – de um representante de cada Centro de Ciências da Universidade Federal de 

Viçosa (UFV); 

III- de um representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade 

Federal de Viçosa (UFV); 

IV- de um representante da Pró-Reitoria de Ensino da Universidade Federal de 

Viçosa (UFV); 



V- de um representante da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV); 

VI- de um representante da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários da 

Universidade Federal de Viçosa (UFV); 

 VII – de um representante da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de 

Viçosa; 

 VIII – de um representante da Secretaria Municipal de Educação de Viçosa; 

 IX – de um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Ciência 

e Tecnologia de Viçosa; 

 X – de um representante da Fundação Artística, Cultural e de Educação da 

Cidadania de Viçosa (FACEV); 

 XI – de um representante da Câmara Municipal de Viçosa; 

 XII- de um representante da Associação Comercial de Viçosa. 

  

Parágrafo 1.º  – Os representantes de que tratam os incisos I a XII serão 

indicados pelos órgãos que representarem. 

 

 Parágrafo 2.º - O Conselho Diretor elegerá  Presidente e Vice-Presidente, entre 

seus pares, com mandato de dois anos, permitida a recondução. 

 

 Parágrafo 3.º - Poderá ocorrer a qualquer tempo a substituição de membros do 

Conselho Diretor, sempre a critério do responsável administrativo do respectivo 

representado, com reinício da contagem de tempo do mandato. 

 

 Art. 17 – Compete ao Conselho Diretor: 

 

 I – traçar as diretrizes gerais para o cumprimento das finalidades da Fundação; 

II – promover a elaboração de normas e procedimentos contábeis, orçamentários, 

financeiros e patrimoniais da Fundação; 

 III – aprovar os planos anuais de trabalho elaborados pela Diretoria e zelar pela 

sua execução; 

 IV – aprovar o Quadro e o Regulamento do Pessoal da Fundação; 

 V – criar e extinguir cargos e funções; 

VI – fixar salários; 

 VII – dispor sobre as condições gerais de admissão e dispensa de empregados; 

 VIII – elaborar e votar anualmente o orçamento e decidir sobre suas 

modificações; 

 IX – aprovar créditos especiais para despesas extraordinárias; 

 X – aprovar os plano de contas, os modelos de balancete, o balanço anual, o 

orçamento; 

 XI – apreciar, até trinta e um de dezembro de cada ano, os planos de trabalho e a 

proposta orçamentária para o exercício seguinte; 

 XII – autorizar as transferências de verbas ou dotações para os exercícios 

seguintes; 

 XIII – apreciar as operações de crédito ou e financiamento da Fundação; 

 XIV- eleger e empossar a Diretoria da Fundação; 

 XV – elaborar e votar a prestação de contas, o balanço geral e o relatório da 

Diretoria, relativos ao exercício findo, após parecer do Conselho Fiscal, podendo 

solicitar esclarecimentos e informações para sua aprovação; 



 XVI – elaborar, aprovar e modificar o Regimento Geral da Fundação; 

 XVII – elaborar o Regimento Interno da Fundação; 

 XVIII – autorizar o Diretor Executivo a: 

 

a) praticar atos relativos a bens patrimoniais da Fundação, que não seja gravame ou 

alienação; 

b) realizar operações de créditos, por antecipação da receita orçamentária; 

c) firmar contrato ou convênio com governos e entidades públicas ou privadas, 

nacionais ou estrangeiras. 

 

Art. 18 – Até o dia trinta de novembro de cada ano, a Diretoria  da Fundação 

apresentará ao Conselho Diretor a proposta orçamentária para o ano seguinte, na qual 

serão especificadas, separadamente, as despesas de capital e de operação. 

 

 Parágrafo 1.º - A proposta orçamentária será consubstanciada na indicação dos 

planos de trabalho correspondentes. 

 

 Parágrafo 2.º - O Conselho Diretor terá o prazo de trinta dias para aprovar a 

proposta orçamentária, sendo-lhe vedados a criação e o aumento de despesas. 

 

 Parágrafo 3.º - Aprovado o orçamento ou transcorrido o prazo fixado no 

parágrafo anterior sem decisão do Conselho Diretor, fica o Diretor Executivo da 

Fundação autorizado a executar o orçamento proposto. 

 

Art. 19 – O Conselho Diretor reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por ano, 

em dias fixados pelo seu Presidente, convocado por carta, com a antecedência mínima 

de dez dias. 

Art. 20 – As reuniões extraordinárias do Conselho Diretor não terão limite e 

dependerão, sempre, da convocação do Presidente ou da iniciativa de, pelo menos,  sete 

de seus conselheiros. 

 

Art. 21 – O Conselho Diretor reunir-se-á com o “quorum” mínimo de metade 

mais um do número de conselheiros e deliberará, sempre, por maioria absoluta de votos 

dos presentes. 

 

Art. 22 – Competirá, extraordinariamente, ao Conselho Diretor, em reunião 

conjunta com o Conselho Fiscal, presidida pelo Presidente do Conselho Diretor, quando 

convocada para esse fim, alterar o presente estatuto ou decidir sobre a extinção da 

Fundação, observadas as disposições dos artigos 8.º e 41. 

 

SEÇÃO III 

DO CONSELHO DE PROGRAMAÇÃO 

 

3  Art. 23 – Como órgão deliberativo de programação e produção das 

emissoras mantidas pela Fundação, o Conselho de Programação compõe-se: 

 

 I – do Diretor Executivo da FRATEVI, que é o seu Presidente; 

 II – do Coordenador de Programação e Produção; 



 III – de dois representantes do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da 

Universidade Federal de Viçosa; 

 IV – de um representante da Secretaria Municipal de Educação de Viçosa; 

 V – de um representante da Secretaria Municipal de Cultura e Patrimônio de 

Viçosa; 

 VI – de um professor do Curso de Graduação em Comunicação Social – 

Habilitação Jornalismo da Universidade Federal de Viçosa, preferencialmente  

relacionado às áreas de rádio e, ou, televisão; 

 VII- de um representante da Câmara Municipal de Viçosa; 

 VIII – de dois representantes, escolhidos pelo Presidente do Conselho Diretor da 

Fundação dentre cidadãos de reconhecida proeminência nos meios culturais, 

educacionais e artísticos da comunidade; 

IX – do Chefe da Divisão de Assuntos Culturais da Pró-Reitoria de Extensão de 

Cultura da Universidade Federal de Viçosa; 

X- de um representante de cada instituição privada de ensino superior com sede 

da mantenedora no município de Viçosa. 

 

 Parágrafo 1.º - Os representantes de que tratam os incisos III a VIII e X serão 

indicados pelos órgãos que representarem. 

 

 Parágrafo 2.º - O Conselho de Programação, à exceção do Diretor Executivo e 

do Coordenador de Programação e Produção da FRATEVI, será renovado de dois em 

dois anos, contados da data da posse de seus membros, permitida a recondução. 

 

 Parágrafo 3.º - Poderá ocorrer a qualquer tempo a substituição de membros do 

Conselho de Programação, sempre a critério do responsável administrativo do 

respectivo representado, com reinício da contagem de tempo do mandato. 

 

 Art. 24 – Ao Conselho de Programação, compete : 

 

 I – aprovar a programação da Rádio e da Televisão, observando as diretrizes 

afetas à área, formuladas pelos Ministérios da Educação, da Cultura e das 

Comunicações; 

 II – submeter ao Conselho Diretor propostas de convênios e contratos, 

objetivando o intercâmbio das programações; 

 III – interagir com o “Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa”, visando à 

melhor integração e concretização dos objetivos da Fundação; 

 IV- interagir com associações de rádio e televisão educativas e, ou, 

universitárias, visando à melhor integração e concretização dos objetivos da Fundação; 

V- interagir com a Coordenadoria de Comunicação Social da Universidade 

Federal de Viçosa e suas Divisões de Jornalismo e Rádio e Televisão, visando melhor 

integração e concretização dos objetivos da Fundação; 

VI- interagir com as Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-Graduação, de Extensão e 

Cultura, de Ensino e de Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Viçosa, 

visando melhor integração e concretização dos objetivos da Fundação; 

VII- interagir com a Coordenadoria de Ensino a Distância da Universidade 

Federal de Viçosa, visando melhor integração e concretização dos objetivos da 

Fundação; 



VIII- interagir com as instituições de ensino privado superior com sede da 

mantenedora no município de Viçosa, visando melhor integração e concretização dos 

objetivos da Fundação. 

 

 Art. 25 – O Conselho de Programação reservará o mínimo de oitenta por cento 

do tempo das emissoras de rádio e televisão para uso exclusivo da Fundação e vinte por 

cento para veiculação facultativa de programas de outras instituições culturais e de 

ensino, participantes ou não da Fundação, obedecidos sempre seus objetivos estatutários 

e a política adotada pelo órgão federal coordenador da área de tele-educação. 

 

 Parágrafo Único - a programação produzida será mantida para fins de veiculação 

à disposição de emissoras comunitárias, educativas e, ou, universitárias. 

 

 Art. 26 – O Conselho de Programação reunir-se-á, ordinariamente duas vezes 

por ano e, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Presidente ou por, pelo 

menos, dois terços de seus membros. 

 

 Art. 27 – O Conselho de Programação reunir-se-á com o “quorum” mínimo de 

metade mais um do número de conselheiros e deliberará, sempre, por maioria absoluta 

de votos presentes. 

 Art. 28 – O Conselheiro que faltar, sem motivo justificado, a mais de duas 

reuniões consecutivas perderá o mandato, devendo ser indicado outro de seu setor de 

representação para um novo mandato. 

 

3.1 SEÇÃO IV 

3.2 DO CONSELHO FISCAL 

  

 Art. 29 - Como órgão de fiscalização, o Conselho Fiscal compõe-se de cinco 

membros, indicados pelo Conselho Diretor, com mandato de dois anos., sendo 

permitida recondução por igual período. 

 

 Parágrafo 1.º - Para cada membro efetivo será indicado, também, um membro 

suplente, que substituirá aquele em suas ausências e impedimentos. 

 

 Parágrafo 2.º - O Presidente do Conselho Fiscal será eleito entre seus pares, com 

mandato de um ano. 

 

 Parágrafo 3.
o
 – Não poderão ser membros do Conselho Fiscal, membros do 

Conselho Diretor ou do Conselho de Programação da FRATEVI, seus cônjuges ou 

parentes consangüíneos até 2º grau. 

 

 Art. 30 – O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por ano, 

para análise da documentação contábil, financeira e técnica, que, de acordo com as 

normas vigentes, lhe deverá ser apresentada, bem como apreciar as demais matérias 

submetidas a sua deliberação, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Diretor 

Executivo da Fundação ou por, pelo menos,  dois de seus membros. 

 

 Parágrafo 1.º - O Conselho Fiscal reunir-se-á com a presença de seus membros, e 

suas deliberações serão tomadas por decisão da maioria simples dos presentes. 



  

 Parágrafo 2.º - A convocação dos membros efetivos do Conselho Fiscal implica 

a convocação dos seus respectivos suplentes, que participarão da reunião do Conselho 

em caso de ausência ou impedimento de membro efetivo. 

 

 Art. 31 – Ao Conselho Fiscal compete:  

 

 I – promover auditorias, quando necessárias; 

 II – aprovar os demonstrativos contábeis e financeiros; 

 III – examinar, periodicamente e sempre que achar conveniente, os livros 

contábeis e papéis de escrituração de caixa e os valores em depósito; 

 IV – lavrar no livro “Atas e Pareceres” do Conselho Fiscal o resultado dos 

exames realizados; 

 V – apresentar ao Conselho Diretor da Fundação, até o último dia do mês de 

fevereiro de cada ano, parecer sobre o relatório das atividades, prestação de contas e 

balaço geral da Fundação no exercício anterior; 

 VI – emitir parecer sobre o lançamento dos resultados do exercício no fundo 

patrimonial ou em fundos especiais. 

 

3.3 SEÇÃO V 

3.4 DA DIRETORIA 

 

 Art. 32 – A Fundação será administrada por uma Diretoria composta por um 

Diretor Executivo, um Coordenador de Administração e Finanças e um Coordenador de 

Programação e Produção. 

 

 Art. 33 – O Diretor Executivo, o Coordenador de Administração e de Finanças e 

o Coordenador de Programação e Produção serão nomeados pelo Presidente do 

Conselho Diretor da Fundação. 

 Parágrafo Único – A nomeação ocorrerá respeitando resultado de votação por 

maioria simples, e de acordo com a legislação vigente nos cargos que assim exigirem. 

 

 Art. 34 – São atribuições do Diretor Executivo: 

 

 I – representar a Fundação ou promover-lhe a representação judicial e 

extrajudicial; 

 II – dirigir, executivamente, a Fundação; 

 III – assinar convênios, contratos e demais atos de interesse da Fundação; 

 IV – praticar todos os atos necessários à administração da Fundação que, de 

acordo com o presente Estatuto, não sejam da competência de outro órgão; 

 V – assinar, juntamente com o Coordenador de Administração e Finanças todos 

os documentos de natureza bancária, financeira e patrimonial; 

 VI – movimentar depósitos bancários e aplicações financeiras; 

 VII – determinar a abertura de inquérito administrativo; 

 VIII – elaborar e encaminhar ao Conselho Diretor da Fundação o Quadro e o 

Regulamento de Pessoal da Fundação; 

 IX – propor ao Conselho Diretor da Fundação e criação e, ou, a extinção de 

cargos e funções; 



 X – encaminhar ao Conselho de Programação os programas das emissoras da 

Fundação; 

 XI – designar os Coordenadores substitutos das Coordenadorias de 

Administração e de Finanças e da Programação e Produção, nas suas ausências ou 

impedimentos eventuais; 

 XII – convocar, extraordinariamente, o Conselho Fiscal. 

 

 Art. 35 – O Diretor Executivo será substituído pelo Coordenador de 

Administração e Finanças nos casos de afastamento e, ou, impedimentos. 

  

 Parágrafo único – Nas ausências e impedimentos eventuais do Diretor 

Executivo, caberá ao Coordenador de Administração e Finanças e a um procurador, 

constituído pelo Diretor Executivo, a prática dos atos previstos no inciso V do artigo 33. 

 

 Art. 36 – Ao Coordenador de Administração e Finanças da Fundação compete: 

 

 I – coordenar as atividades relacionadas com a administração de pessoal e dos 

bens patrimoniais da Fundação; 

 II – coordenar as atividades relacionadas com a área financeira da Fundação; 

 III – propor ao Diretor Executivo a criação e, ou, extinção de cargos e funções; 

 IV – propor a abertura de inquérito administrativo; 

 V – preparar, anualmente, a prestação de contas e o relatório das atividades 

desenvolvidas no exercício anterior. 

 

 Art. 37 – Ao Coordenador de Programação e Produção da Fundação compete: 

 

 I – coordenar as atividades relacionadas com as áreas artísticas e de produção de 

programas para as emissoras de rádio e televisão, conforme estabelecido pelo Conselho-

Diretor; 

 II – encaminhar ao Diretor Executivo a programação das emissoras da Fundação, 

observadas as diretrizes afetas à área, formuladas conforme previsto neste Estatuto e de 

acordo com a legislação vigente. 

 III – coordenar, organizar, criar e veicular os programas das emissoras da 

Fundação; 

 IV – propor a abertura de inquérito administrativo; 

 V – preparar, anualmente, o relatório das atividades desenvolvidas no exercício 

anterior. 

 

 

 

 

3.5 CAPÍTULO VI 

3.6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 Art. 38 – Os serviços autorizados, licenciados, concedidos ou permitidos pela 

União à Fundação não poderão ser objeto de transferência, cessão, locação ou alienação. 

 



 Art. 39 – A Fundação está sujeita às normas relativas aos serviços de 

radiodifusão sonora e de sons e imagens. 

 

 Art. 40 – A Fundação terá quadro geral de pessoal próprio regido pela legislação 

trabalhista e disposições contidas no regulamento de pessoal. 

 

 Parágrafo único – Poderão prestar serviços à Fundação, mediante convênio, 

servidores cedidos por órgãos e entidades da Administração Pública. 

 

 Art. 41 – Para a reforma parcial ou total deste Estatuto, bem como sobre os casos 

nele omissos impõe-se: 

 

 I- que a alteração seja aprovada por 2/3 (dois terços) dos votos dos membros do 

Conselho Diretor e do Conselho Fiscal da FRATEVI, em reunião conjunta 

especialmente convocada para este fim; 

II- que a alteração não contrarie os fins da Fundação; 

 III- que haja anuência do Poder Público concedente da licença para 

funcionamento das emissoras de radiodifusão da Fundação; 

 IV- que seja aprovada pelo órgão do Ministério Público. 

 

 Art. 42 – Verificada a impossibilidade de sua manutenção ou a inexeqüibilidade 

de suas finalidades, a Fundação extinguir-se-á mediante o voto de dois terços dos 

membros do Conselho Diretor e do Conselho Fiscal da Fundação, em reunião conjunta. 

 

 Art. 43 – Os administradores da Fundação serão brasileiros natos e a investidura 

no cargo de Diretor Executivo somente poderá ocorrer após haver sido aprovada pelo 

Ministério das Comunicações. 

 

 Parágrafo único – As disposições constantes deste artigo só entrarão em vigor 

depois que a Fundação se converter numa concessionária ou permissionária de serviço 

de radiodifusão. 

 

 Art. 44 – As dúvidas ou omissões do presente Estatuto serão resolvidas pela 

Diretoria Geral da Fundação, dentro do espírito das normas nele contidas e dos preceitos 

da legislação pertinente. 

 

 Art. 45 – No ato institutivo da FRATEVI, será indicado o nome de um dos seus 

instituidores para praticar todos atos necessários visando lavrar escritura, efetuar 

registro, compor o Conselho Diretor, bem como, as demais providências previstas neste 

estatuto e na legislação em vigor, para o início das  atividades da Fundação. 

 

 Art. 46 – Este Estatuto entrará em vigor na data de seu registro no Cartório de 

Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Viçosa, MG.  

 


