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RESUMO 

 
GOULART, Suélyn da Silva. Consciência histórica e televisão: relações entre TV e 

os elementos que constituem a consciência histórica. 2017. 76 f. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História) – Colégio Pedro II, Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 

 
 

Para relacionar os elementos que constituem a consciência histórica e a televisão, a 
presente pesquisa recorre a breves panoramas da televisão e da educação. Sobre a 
televisão, o trabalho apresenta sua história no Brasil e as principais análises tecidas 

até a atualidade sobre esse meio de comunicação. Sobre a educação, contribui para 
a formação do quadro geral da análise, o histórico da educação no Brasil, igualmente 

em breve panorama, passando pela história do Brasil Colônia, Império e República. 
Com foco na legislação e seu notório distanciamento da realidade, o trabalho 
apresenta algumas iniciativas do governo e da sociedade civil relacionadas a 

ampliação do acesso à educação. Por fim, o objeto central do trabalho permite a 
apresentação do conceito de consciência histórica, segundo a teoria de Jörn Rüsen, 

algumas propostas do uso da televisão em sala de aula e a discussão de como é 
possível usar a televisão na escola para despertar e transformar a consciência 
histórica dos estudantes. 

 
Palavras-chave: Ensino de História. Consciência histórica. Televisão. Jörn Rüsen. 

 
 
 

 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 

 
GOULART, Suélyn da Silva. Consciência histórica e televisão: relações entre 

TV e os elementos que constituem a consciência histórica. 2017. 76 f. Trabalho 
de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de História) – Colégio Pedro 
II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 

Janeiro, 2017. 
 

 
To relate the elements that make up "historical consciousness" and television,  
the present research uses brief views about TV and education. On television, the 

work presents its history in Brazil and the main analyzes made up until today 
about this broadcasting system. About education, what contributes to the 

formation of the general framework of analysis, is the history of education in 
Brazil, also in brief panorama, passing through the history of Brazil Colony, 
Empire and Republic. Focusing on the legislation and its notorious distance from 

reality, the paper presents some government and civil society initiatives related 
to broadening access to education. Finally, the central object allows the 

presentation of the concept of historical consciousness, according to Jörn 
Rüsen's theory, some proposals for the use of television in the classroom and the 
discussion of how it is possible to use television in school to awaken and 

transform consciousness of students. 
 

Keywords: Teaching History. Historical consciousness. TV. Jörn Rüsen. 
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INTRODUÇÃO 

A construção de toda e qualquer sociedade passa pela escola ou pelo sistema 

de formação sociocultural dos indivíduos, por isso, esse processo formativo não pode 

ser uma bolha flutuante alheia ao convívio social; ao contrário, precisa fazer parte da 

comunidade na qual está inserido, dialogar com as questões relevantes para cada 

grupo e ser propositivo em relação as mudanças em curso e as inércias sociais. 

A escola deve ser o princípio da vida social de cada indivíduo. O ambiente, a 

comunidade e as práticas escolares participam do desenvolver social, intelectual, 

emocional e político dos indivíduos e precisam estar ligados a vida e as experiências 

de fora da escola. As experiências extraescolares encerram uma multiplicidade de 

atividades e relações, incluindo a interação com os diversos suportes de mídia que 

dispomos hoje, neste trabalho daremos destaque a televisão. 

No sistema brasileiro de ensino, estudantes do segundo segmento do ensino 

fundamental, por exemplo, passam um período de 4 a 5 horas diárias na escola, 

enquanto gastam, em média, mais de 6 horas na frente da televisão, aberta ou por 

assinatura, isto, sem incluir outras mídias, como o celular.1 

A mídia televisiva chegou ao Brasil na década de 1950 e atualmente está 

presente em 97,1% dos lares brasileiros, segundo o PNAD/IBGE2, de 2015. As 

pesquisas demonstram que o investimento em propaganda e merchandising não 

param de crescer. A audiência e a quantidade de horas investidas na televisão, por 

diferentes grupos de pessoas, das mais diferentes faixas etárias, seguem o mesmo 

ritmo.  

Tais elementos nos permitem corroborar a relevância da televisão e de seu 

conteúdo na sociedade brasileira, que a despeito da diversidade de mídias e de 

inovações tecnológicas, continua numa ascendente de popularidade e referência 

identitária, ideológica, de valores, veículo da indústria cultural e motor do incentivo ao 

consumo. 

O poder de atração exercido pelas mídias sobre as pessoas é flagrante, seja 

pela simples explosão de cores e movimentos, que atraem as crianças, ou pelo 

                                                 
1 Os dados referentes ao horário escolar de crianças e adolescentes são produtos da experiência da 
professora/autora que desenvolve este trabalha e é docente de escolas da rede municipal de ensino.  
Já os dados referentes as horas dedicadas a televisão estão em IBGE. Pesquisa Nacional por amostras 

de domicílios - PNAD, 2015. Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/brasileiros -assistiram-
mais-de-6-horas-de-tv-por-dia-em-2016-aponta-kantar-ibope-media/. Acesso: 02/09/2017 
2 IBGE. Pesquisa Nacional por amostras de domicílios - PNAD, 2015. Disponível em: 

http://www.teleco.com.br/pnad.asp. Acesso: 27/08/2017 
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conteúdo em si veiculado, que conquista adolescentes e jovens. Reportagens, 

novelas, documentários, séries, propagandas e a diversidade de produções geram 

reconhecimento, desejo de pertencimento, interesse e curiosidade por parte dos 

indivíduos, diante disso, a escola não pode estar alheia as mídias em geral e a 

televisão, em particular.  

Apropriar-se dos recursos midiáticos, pareá-los ao conteúdo programático, 

tornando a educação formal mais atraente para os discentes, permitiria maior 

interesse, entendimento e consolidação da aprendizagem. Esta é, em parte, a 

proposta desse trabalho, que se completa ao discutir a autonomia dos professores 

para construir, planejar e realizar suas aulas, com a inserção de conteúdo televisivo, 

este último pensado como elemento capaz de despertar e transformar a consciência 

histórica do discentes. 

 Contudo, o uso da televisão não pode ser ingênuo. A atuação dessa mídia junto 

a sociedade brasileira contribuiu para a definição dos destinos sociais e políticos, ao 

longo de seus mais de 67 anos de história. Puxar a TV para dentro da sala de aula, 

além de contribuir para o crescente interesse dos alunos, também pode fomentar o 

entendimento dos conceitos de processo histórico e sujeito histórico, proporcionando 

aos discentes a compreensão da televisão como um dos sujeitos participantes dos 

processos históricos, dos quais os estudantes também fazem parte. 

 A presença da televisão na escola e na sala de aula também tornará presente 

a escola e as aulas nos momentos em que os estudantes estiverem em casa, diante 

da TV, por possibilitar rememorar as relações e discussões fomentadas pelo 

professor, levando à reflexão do conteúdo veiculado e não apenas a aceitação e 

assimilação passiva e acrítica do mesmo. 

Defender uma relação reflexiva e crítica com a televisão e sua inserção no 

planejamento de aula pode parecer mais do mesmo, lugar comum, no entanto, 

precisamos nos impor os seguintes questionamentos: 

É realmente frequente o uso da televisão e de outros recursos no planejamento 

e no cotidiano escolar? Sabemos que a falta de estrutura e recursos corresponde à 

realidade de muitas escolas Brasil a fora, conhecemos e compartilhamos da 

desmotivação e indignação dos docentes diante da desvalorização do profissional da 

educação básica e, por fim, destacamos a falta de incentivo a formação continuada. 

Mas, mesmo nas escolas que não sofrem intensamente com estas questões, o uso 
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da televisão e de outros recursos, com base teórica, parece estar longe de ser 

praticado. 

E, para quais pessoas ou grupos sociais é óbvia a necessidade de questionar 

e refletir sobre o que é veiculado na televisão? Qual percentual de espectadores 

entendem o conteúdo televisivo como algo intencionalmente produzido, para um fim 

determinado, a serviço de grupos e interesses econômicos e/ou políticos?  

Acreditamos que uma parcela significativa da população entende a TV e seu 

conteúdo como mero entretenimento, desvinculado de interesses, da formação de 

consensos e/ou distração perante outros assuntos de interesse geral. Uma parcela 

relevante dos telespectadores, portanto, tem uma relação, no mínimo, ingênua com a 

televisão e seu conteúdo. 

Isto posto, passamos a outro questionamento fundamental para o presente 

trabalho: Onde, quando, e como instrumentalizar crianças, adolescentes e jovens a 

ter uma relação reflexiva e crítica daquilo que assistem na televisão?  

A escola, em nossa concepção, é a arena própria para a tarefa de debater e 

refletir sobre as esferas e os agentes que compõe a sociedade, assim como sobre a 

televisão. Na escola estão os profissionais capazes saber em que momento introduzir 

e refletir cada aspecto e conteúdo veiculado pela televisão, através de seu 

conhecimento teórico e de sua prática educativa unir o currículo disciplinar e os 

conteúdos televisivos para dar conta da complexidade da educação em seu sentido 

mais amplo. 

Seguimos com os questionamentos. Como o professor pode utilizar do 

conteúdo televisivo em suas aulas? Pretendemos demonstrar isso ao longo do 

trabalho, defendendo a autonomia dos professores, própria da profissão, que apesar 

de todos os sistemáticos ataques e o sucateamento da educação pública, ainda 

podem estabelecer objetivos, planejar e executar suas aulas. 

Como resultado, podemos esperar o uso da televisão junto ao conteúdo 

programático para permitir despertar e cultivar a consciência histórica de discentes, 

recorremos nesse ponto a teoria de Jörn Rüsen. 

No volume I de sua trilogia de “Teoria da História, os fundamentos da ciência 

histórica”, Rüsen apresenta a função da teoria da história nas diversas dimensões do 

conhecimento histórico, seja do estudo, da pesquisa, da historiografia e da formação 

histórica. O autor tenciona investigar o pensamento histórico que se dá na vida 
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cotidiana das pessoas, que vai além da teoria, da práxis, do conhecimento histórico 

científico ou fora da ciência, mas são as experiências e as interpretações do tempo.  

Dessa forma, organizamos o trabalho com a seguinte estrutura: 

O primeiro capítulo, “TELEVISÃO E ESCOLA: BREVE PANORAMA ONTEM E 

HOJE” traz um breve panorama da televisão, sua história desde a chegada ao Brasil, 

a expansão em poucas décadas, o papel social, os enlaces firmados conforme o 

contexto político e econômico, o crescimento desta mídia nas últimas décadas, a 

despeito das novas tecnologias, e o alcance extraordinário de público. Em seguida, 

ainda no mesmo capítulo, é apresentado um sucinto debate teórico com as 

abordagens de alguns pensadores do último século sobre televisão.   

Em seguida, no subcapítulo ESCOLA NO BRASIL: DA LEGISLAÇÃO A 

REALIDADE, apresenta-se um panorama da escola no Brasil, com foco na difícil 

expansão do acesso à educação e no contraste entre a letra da lei e a realidade, o 

que perdura até os dias de hoje. Este capítulo também é aproveitado para falar de 

movimentos sociais em prol da educação e da iniciativa dos trabalhados com a criação 

das escolas anarquistas a partir da Primeira República. 

O capítulo, CONSCIÊNCIA HISTÓRICA E TELEVISÃO, ocupa-se da teoria da 

história de Jörn Rüsen, a definição e apresentação do conceito central desta teoria, 

denominado consciência histórica e as formas de acesso a consciência histórica: a 

narrativa. Também trata da relação entre os campos história para além da pesquisa, 

como a vida cotidiana, o ensino, o aprendizado e a didática da história. Em seguida, 

nos preocupamos em apresentar algumas possibilidades já aventadas do uso da 

televisão em sala de aula, para somente depois discutir as possibilidades de unir sala 

de aula, televisão e consciência histórica. A partir daí nossa intenção é demonstrar 

como é possível recorrer aos conteúdos televisivos, conjugá-los ao conteúdo 

curricular disciplinar e criar uma aula com os seguintes aspectos: mais interessante, 

dinâmica, interativa, participativa, conectada com o universo fora da escola e, por fim, 

com a possibilidade de acessar, despertar e transformar a consciência histórica dos 

estudantes. 

O arcabouço teórico de Jörn Rüsen, para quem a consciência histórica é o 

conjunto de formulações mentais, baseadas na interpretação das experiências 

pregressas, que permite aos indivíduos pautar e determinar sua ação na vida 

particular e pública, permite vislumbrar a possibilidade de tornar os alunos mais 
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conscientes de seu caráter histórico e determinante para o desenvolver da sociedade 

e para os rumos que trilham os grupos sociais em maior e menor escala.  

Também destacamos o uso didático da televisão relacionado a consciência 

histórica porque esta é uma personagem das sociedades em geral e da brasileira em 

particular com forte influência sobre as pessoas, não somente no aspecto de 

manipulação ou alienação, mas sim como fonte de informação e defesa de interesses. 

Defendemos a relevância da TV na escola por esta relação permitir um novo e 

desbravador olhar dos estudantes sobre si e a sociedade, por meio de uma 

consciência histórica que media sua ação e reflexão no espaço-tempo vivido. 
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TELEVISÃO E ESCOLA: BREVE PANORAMA DE ONTEM E HOJE 

1.1 A TELEVISÃO NO BRASIL: UMA HISTÓRIA DO SÉCULO XX  

Diferente da escola, a televisão é um fenômeno social e cultural muito 

recente, data das primeiras décadas do século XX, quando países como Estados 

Unidos, Inglaterra e outros países europeus foram cenário de sua criação e 

desenvolvimento, no aspecto tecnológico, de produção, transmissão e recepção 

de conteúdo. 

No Brasil a televisão chegou por meio da iniciativa pessoal e com recursos 

privados do empresário Assis Chateaubriand Bandeira de Mello, que, há 67 

anos, comprou nos Estados Unidos os aparelhos necessários a produção, 

filmagem e transmissão, assim como os aparelhos receptores, os televisores, 

apenas 200, para transmitir as primeiras imagens. 

A moda e o gosto pela televisão, que vinham se disseminando nos 

Estados Unidos e em boa parte da Europa desde as campanhas de incentivo ao 

consumo dos anos 1920/30, chegou no Brasil como um lazer para poucos, 

devido ao alto custo de aquisição do aparelho televisor, mas o desejo pelo item 

e o incentivo à produção nacional, à importação e a possibilidade de 

parcelamento, fez multiplicar o número de televisores nos lares brasileiros.  

Durante a década de 1950 a produção de televisores cresceu 

exponencialmente, enquanto a produção de rádios registrou leve redução3. No 

decênio seguinte, 

Quando os militares tomaram o poder, em 1964, o Brasil tinha 
cerca de dois milhões de aparelhos de TV. A partir de 1968, a 
recém instalada indústria de eletroeletrônicos, associada a 
políticas de incentivos a ela concedidos pelo governo, e à lei de 
compra a crédito promulgada em 1968, fez aquele número 
crescer rapidamente: em 1969 havia quatro milhões e um ano 
depois cinco milhões de aparelhos de TV. Em 1974 esse número 
tinha crescido para cerca de nove milhões e os aparelhos de TV 
estavam presentes, então, em 43% dos lares brasileiros 
(JAMBEIRO, 2002, p. 81). 

                                                 
3 O Anuário Estatístico de 1958 registrou no início da década a produção nacional de 11.288 
televisores e no final do período atingiu a marca de 110.308 aparelhos. O rádio, no entanto, teve 
produção de 329.716 e 313.186, nos mesmos marcos temporais. (SOUZA, 2006, p.168). Estes 
dados fazem referência a produção nacional, mas a maioria das aquisições de televisores se 

dava via importação.  
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Na mesma década de 1950 a iniciativa pioneira de Chateaubriand foi 

seguida por outras pessoas e/ou grupos de investidores e muitas emissoras 

iniciaram suas atividades de produção e transmissão no eixo Rio-São Paulo. O 

surgimento da precursora PRF-3-TV TUPI, São Paulo, canal 3, foi seguido pela 

criação das emissoras TV Record, TV Paulista, TV Rio e a TV Cultura, isto na 

mesma década. No início dos anos 1960 ainda apareceram as TV Excelsior e a 

TV Gaúcha, entre outras, chegando a ter no Brasil mais de 20 emissoras em 

pouco mais de uma década desde a primeira transmissão. 

Ainda na década de 1960 foi estabelecido o modelo de programação que 

vigora até hoje nas emissoras de TV abertas no Brasil: telenovelas, telejornais, 

programas de variedade, entrevistas, comerciais etc. A história dessa mídia no 

Brasil, 

 
Embora [...] comece oficialmente em 1950, somente nos anos 
60 o novo meio de comunicação vai se consolidar e adquirir os 
contornos de indústria. [...]. Nos anos 60 a televisão começou a 
procurar seu próprio caminho, a adquirir processos de produção 
mais adequados às suas características enquanto meio e 
transformou-se assim no poderoso veículo de transmissão de 
ideias e de venda de produtos e serviços que é hoje 
(JAMBEIRO, 2002, p. 53).    
 

 Em 1966 Roberto Marinho comprou a TV Paulista e, em seguida, a TV 

Rio. Com um contrato com a Time-Life, que fornecia orientações de ordem 

técnica e estratégica, iniciou suas atividades. A Rede Globo, embora tenha 

surgido após outras emissoras, rapidamente ganhou destaque por sua 

organização, investimento e ascensão no cenário nacional, tornou-se a rede com 

maior alcance de transmissão e número de emissoras afiliadas. 

 Entre os anos 1970 e 1980 ainda surgiram a TV Gazeta, a TV 

Bandeirantes, a TVS, o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT) e a TV Manchete, 

as duas últimas emissoras dividiram as 9 concessões das extintas TV Excelsior 

e da TV TUPI. A Manchete, com o espólio da TV TUPI, operou até o final dos 

anos 90, quando o Brasil contava com 6 redes nacionais e 356 emissoras 

regionais.  

 É necessário dar o devido destaque a quatro fatores que demonstram o 

crescimento, a consolidação das emissoras e da popularidade da TV no Brasil. 

São eles: o tempo de programação das emissoras, a quantidade de televisores, 

a regulação da televisão pelo Estado e a média de tempo diário de televisão.  
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O primeiro deles, o tempo de programação no ar dos canais, inicialmente 

era curto, pois as programações eram transmitidas ao vivo, não estava 

consolidada a tecnologia, assim como o modelo de programação e linguagem. 

Porém, com a chegada de novas tecnologias, cada vez mais se expandiu a 

quantidade de programas e transmissões e seus respectivos tempos de duração. 

Hoje pode parecer comum a quantidade de canais que existem, com 

programação de 24 horas por dia, mas 

 
De início, a TV Tupi não transmitia às segundas-feiras e, durante 
a semana, restringia-se de uma hora a uma hora e meia de 
programação. Numa grade com cinco ou sete tipos diferentes de 
espetáculo (o caipira Mazzaropi, o show da orquestra de George 
Henry, o comentário político de Maurício Loureiro Gama, o 
teleteatro, cantores, etc.), percebe-se quão reduzidas eram as 
emissões. No domingo, com o futebol à tarde, um filme à noite, 
ou a transmissão da temporada lírica diretamente do Teatro 
Municipal, podia-se atingir três horas de transmissão. (SOUZA, 
2006, p. 172). 

Com isso, vemos crescer o tempo de duração e a disponibilidade de 

programação, o que tornou mais interessante a aquisição do aparelho de TV, 

passou a “valer a pena” comprar, mesmo com um custo elevado e financiamento 

longo, na medida que o uso seria mais intenso. A presença da televisão na casa, 

na sala das famílias também tem como resultado fazer crescer a influência dela 

sobre os gostos e as percepções das pessoas sobre o mundo.  

O segundo fator diz respeito ao número de televisores presentes nos lares 

brasileiros, citado anteriormente. Mesmo sendo um lazer acessível, num primeiro 

momento, a uma pequena elite, a popularização da programação atrelada a 

elaboração de facilidades para permitir o aumento de aquisições do aparelho de 

TV, demonstram o interesse das emissoras e do governo de abranger mais e 

mais pessoas por meio da mídia televisiva. A quantidade de televisores 

produzidos no Brasil ou importados igualmente mostram a mesma tendência. Os 

200 televisores presentes na primeira transmissão logo se tornaram quinhentos 

mil no final da década de 1950 e nove milhões vinte anos depois. Em 1999 o 

número de aparelhos bateu a casa dos 57 milhões. Já o último PNAD4 registrou 

                                                 
4 IBGE. Pesquisa Nacional por amostras de domicílios - PNAD, 2015. Disponível em: 
https://www.kantaribopemedia.com/brasileiros -assistiram-mais-de-6-horas-de-tv-por-dia-em-

2016-aponta-kantar-ibope-media/. Acesso: 02/09/2017 
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que 97,1% dos mais sessenta e oito milhões de domicílios brasileiros tinham 

televisão. 

A televisão cresce porque está presente na grande maioria dos domicílios 

e tem um alcance incomparável as demais mídias. Segundo a mesma pesquisa 

PNAD-2015 apenas 40,5% dos lares brasileiros tem computadores com acesso 

à internet, isto é, menos da metade daqueles que tem acesso a televisão. 

Existem, ainda, estudos relativos a influência da televisão nas redes sociais. Tais 

pesquisas buscam demonstrar como os assuntos da TV ficam em alta nestas 

mídias.5 

Outrossim do crescimento do número de televisores, o tempo médio diário 

que as pessoas assistem televisão cresceu no decorrer das décadas de história 

da TV e continua crescendo. Mesmo com o surgimento de novos suportes 

digitais de mídia, como laptops, tablets e smartphones, as pessoas continuam 

fiéis a televisão. É verdade que a TV não parou de se modernizar, em conteúdo 

e tecnologias digitais e o conteúdo televisivo hoje está disponível nestes novos 

suportes. Os registros e pesquisas das últimas duas décadas informam que em 

2014 o tempo médio de televisão era de 4 horas e 43 minutos, subindo a cada 

ano. Em 2016 atingiu-se a marca de 6 horas e 17 minutos, segundo pesquisa do 

Kantar IBOPE Media6 

O quarto e último fator que realça a importância e o crescimento da 

televisão na sociedade brasileira é a regulação promovida pelo Estado, as 

concessões e o funcionamento das redes e emissoras e o conteúdo veiculado. 

Ainda hoje se reclama sancionar artigos da constituição de 1988, que tratam da 

regulação da TV. 

A primeira legislação na tentativa de regular a TV foi o Código Brasileiro 

de Telecomunicação (CBT), durante o governo João Goulart, 

 
A Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, introduziu o CBT, que 
estabelece o modelo comercial privado baseado em concessões 
públicas, cabia ao Poder Executivo autorizar as concessões por 
um período de quinze anos, renovar ou cancelar. Se o Executivo 

                                                 
5 Segundo o diretor do TWITTER, Guilherme Ribeboim, existe uma relação direta entre as 
conversas no TWITTER e o que acontece na TV. Entrevista disponível em: 

https://www.kantaribopemedia.com/repercussao-no-twitter-e-reflexo-do-impacto-que-a-tv-tem-

na-sociedade-afirma-especialista/. Acesso: 07/09/2017 

6 Disponível em: https://www.kantaribopemedia.com/brasileiros-assistiram-mais-de-6-horas-de-

tv-por-dia-em-2016-aponta-kantar-ibope-media/. Acesso: 07/09/2017 
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não desse parecer sobre o pedido de uma emissora em até 
noventa dias a autorização para o funcionamento era aprovada 
automaticamente, o que certamente é benéfico para as 
emissoras. (ROSSATO, 2013, p. 3). 

 

Os destaques dessa legislação são a criação do Conselho Nacional de 

Telecomunicação (CONTEL), a confirmação da propriedade dos meios de 

comunicação pelo Estado, a prerrogativa deste em ceder concessões e falta de 

mecanismos legais para evitar a formação de monopólios e oligopólios. 

Também é marca desta legislação a força do meio empresarial sobre o 

Congresso Nacional. Em reação a elaboração do CBT os empresários do ramo 

criaram a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) 

para pressionar o meio político e direcionar o texto da legislação a seu favor. 

Prova disso é 

 
A mobilização contra as ideias do governo [que] leva à criação 
da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 
(Abert), entidade que desde então representa os interesses das 
empresas de comunicação, e cuja estreia no cenário político 
será bastante eficiente. Basta dizer que, sob a liderança de João 
Calmon, representante das Emissoras Associadas, foram 
derrubados no Congresso Nacional 52 vetos que o presidente 
João Goulart havia aposto ao projeto de Código “formulado” pelo 
Legislativo (SIMÕES, 2004, p.21 apud ROSSATO, 2013, p. 3).  
 

Durante a ditadura militar novas legislações tomaram forma e vigência. 

Foi criada a Embratel, o Ministério das Comunicações7 e o CBT tornou-se mais 

conservador no controle das comunicações e a serviço da propaganda de 

governo, todos estes atos foram implementados através do Decreto-lei 236/67, 

que complementou e modificou a Lei 4117/62. (ARAÚJO; BRANDI, 2009, p. [1]) 

A Rede Globo teve papel relevante nessa política. A concessão à família 

Marinha data de 1957, mas a estreia da Rede Globo somente ocorreu em 1966, 

após anos de preparação e de se beneficiar com o contrato ilegal com o grupo 

Time-Life, que objetivava dar a empresa brasileira recursos, equipamentos e 

treinamento no ramo das telecomunicações. A relação com a ditadura se torna 

mais concisa a partir da estreia do Jornal Nacional. 

Um marco da parceria entre a Rede Globo e a ditadura é estreia 
do Jornal Nacional em 1969, primeiro programa que utiliza a 
infraestrutura da Rede Nacional de Telecomunicações 

                                                 
7O Ministério das Comunicações assumiu as atribuições do CONTEL, a partir de 1967, sendo 

esta última automaticamente extinta. 
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inaugurada em 1967 pelo governo militar. A instalação desta 
estrutura possibilitou a consolidação do programa e a 
legitimação da ditadura, pois através dele foi difundido o ideal de 
integração nacional, a propaganda governamental e o falso 
clima de euforia do país. (FERNANDES, 2013, p. 5). 
 

O serviço prestado pela Rede Globo a ditadura também refletiu na 

legislação, favoreceu os interesses do grupo empresarial na expansão e 

necessidades econômicas. 

A legislação firmada pela CBT e os decretos da ditadura vigoraram até o 

final da década de 1980, quando a assembleia constituinte ventilou novas 

possibilidades de regulamentação, que esbarraram nos interesses econômicos 

e políticos. Muitos políticos controlavam indiretamente emissoras, mesmo com 

legislação em vigor proibindo tais práticas. A democratização dos meios de 

comunicação e a barreira legal contra formação de monopólios e oligopólios 

ainda se encontram pendentes. 

 O cenário apresentado até aqui deixa explícito a relevância da televisão 

e de seu conteúdo na sociedade brasileira. A relação com o universo educativo 

é de longa data, na medida em que, a TV Educativa foi criada no Brasil nos anos 

60, por iniciativa privada e, em seguida, se tornou pública, com incentivo 

fornecido pelo Governo Federal. 

Essa ascendente projeção da televisão nas sociedades ocidentais, fez 

surgir diversas discussões e problematizações do papel das mídias, o uso 

político, cultural, ideológico desse meio de comunicação e as possibilidades 

educativas. 

 

1.2 DEBATES SOBRE A TELEVISÃO 

Teóricos de diferentes áreas se preocuparam e ainda se preocupam com 

os usos e a relevância da televisão nas sociedades. Debates e discussões 

versam sobre questões educativas, políticas, culturais e ideológicas. 

Observando a atuação da televisão junto a sociedade ao longo de mais 

de meio século de existência acreditamos como é relevante abordá-la e analisá-

la, refletindo sobre os profissionais da televisão, suas práticas, mais importante, 

pensar o impacto do discurso televisivo sobre a sociedade e os elos das TVs, 

enquanto empresa ou grupo empresarial, com a política e a economia. 
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Para começar, apresentaremos o levantamento analítico de Napolitano 

(1999) sobre alguns intelectuais e suas reflexões acerca de diferentes aspectos 

da televisão em sua interação com a sociedade, no seu livro Como usar a 

televisão em sala de aula. 

O teórico Marshall Macluhan (1954) acreditou ser o surgimento da 

televisão a passagem da “cultura do livro” para a uma cultura de “nova oralidade”, 

capaz de integrar os receptores no momento da transmissão da imagem em uma 

cadeia de transmissão de informação e de discussão coletiva. O autor, ainda na 

década de 1950, fez uma análise, talvez, precipitada do potencial e do papel da 

TV na sociedade e por isso foi muito criticado. (MACLUHAN, 1954 apud 

NAPOLITANO, 1999). A televisão não substituiu a “cultura do livro”, embora ao 

longo de décadas possa ter influenciado esse campo de conhecimento e de 

cultura. As ideias de Macluhan hoje são consideradas superadas. 

Já Umberto Eco8 acreditava que a televisão em nada prejudicaria o hábito 

de ler, pois o máximo que a televisão conseguiu, segundo o autor, foi “afastar 

leitores superficiais de leituras superficiais”, ainda assim, o autor lança uma 

perspectiva teórica para análise da televisão como fenômeno social, na qual três 

elementos devem ser levados em conta:  

1) intenções do remetente (da mensagem); 2) as estruturas 
comunicacionais (o meio e código da mensagem); 3) as reações 
do receptor (a situação sócio-histórica do público receptor e seus 
repertórios culturais para a decodificação da mensagem 
consumida) (ECO, 1993, p. 365 apud NAPOLITANO, 1999, 
p.30). 
 

Dessa forma, o autor demonstra ser necessária a percepção da existência 

de uma intencionalidade na produção do conteúdo televisivo, por estar a serviço 

de uma política ou projeto da emissora e de seus patrocinadores ou anunciantes 

e não puro entretenimento ingênuo. Os meios de comunicação podem ser 

entendidos tanto como os meios concretos de transmissão como os recursos de 

linguagem e elaboração da mensagem que se torna programa/conteúdo 

televisivo. Para o terceiro e último escopo de análise, Eco defende a necessidade 

de conhecer amplamente a situação social, a formação cultural, a estrutura 

familiar do receptor, para poder discutir as formas de recepção. 

                                                 
8 Napolitano faz sua análise a partir da obra ECO, Umberto. Cultura de massa e níveis de cultura 

in: Apocalípticos e integrados. São Paulo, Perspectiva, 1993 (5º).  
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Mesmo sem negar a necessidades de uma análise profunda do 
fenômeno e evitando cair em julgamentos preconcebido, 
Umberto Eco concluía que a percepção do mundo, via imagem 
televisual, tende a hipertrofia. É superior à capacidade de 
assimilação das pessoas, realizando-se por via sensorial (e não 
conceitual), portanto imediata, não enriquecendo a imaginação, 
mas impondo-se como realidade, subvertendo a própria relação 
entre passado e presente (ECO, 1993, p. 354-355 apud 
NAPOLITANO, 1999, p.31).   
 

Percebe-se em Eco (NAPOLITANO, 1999) a preocupação relativa a 

qualidade de assimilação do conhecimento, construído no tempo e de modo 

correto. A televisão, nesse sentido, promoveria uma enxurrada de informação 

sem sentido e estrutura, que atropela o receptor, não forma uma consciência de 

conhecimento e não estimula a imaginação. 

Na década de 1940 ganha força a corrente sociológica da Escola de 

Frankfurt com a formulação do conceito de indústria cultural, desenvolvido por 

Theodor Adorno e Max Horkheimer (1947), no artigo A Industria Cultural: o 

esclarecimento como mistificação das massas. Segundo a interpretação de 

Napolitano sobre os frankfurtianos, são 

 
[...] os meios de comunicação e as mercadorias culturais [...] 
expressões de uma decadência cultural, reflexo e produto da 
expansão do capitalismo monopolista nos países ocidentais.  Na 
medida em que a “fórmula” substituía a “forma”, desaparecia a 
experiência estética e cultural mais profunda, substituída pelo 
valor de troca dos produtos culturais. [...] o consumo de uma 
mercadoria simbólica que nos reafirma como parte de uma 
sociabilidade massificada e nos torna indivíduos integrados ao 
sistema capitalista. (NAPOLITANO, 1999, p. 33).  
 

Em contrapartida ao pessimismo da Escola de Frankfurt, devotado a fazer 

crer no prejuízo da cultura e do gosto estética pelo advento da TV e, portanto, 

pela massificação, homogeneização e esvaziamento da cultura como 

mercadoria, Michel De Certeau (1994, p. 93 apud NAPOLITANO, 1999) valorizou 

a capacidade dos grupos sociais de interpretar, reinterpretar, remodelar, 

incorporar ou rejeitar o conteúdo veiculado pela televisão.  

Assim como Eco valorizou, em parte de sua análise, as questões 

coletivas, familiares e sociais dos receptores De Certeau considera sobre 

aqueles que ele denomina consumidores: 

Assim, uma vez analisadas as imagens distribuídas pela TV e o 
tempo que se passa assistindo aos programas televisivos, resta 
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ainda perguntar o que é que o consumidor ‘fabrica’ com essas 
imagens e durante essas horas. (DE CERTEAU, 1994, p. 93 
apud NAPOLITANO, 1999, p.33). 
 

De Certeau (1994 apud NAPOLITANO, 1999) considera a televisão um 

fenômeno cotidiano e por isso de difícil análise, quando centrada nos 

consumidores que não são, para ele tão “teleguiados”, na medida que se 

apropriam, conforme sua consciência, dos produtos televisivos 

Outros três autores têm destaque na apresentação de Napolitano, são 

René Berger, Dieter Prokop e Jesus Martin-Barbero. Para Berger (1979 apud 

NAPOLITANO, 1999) a televisão proporciona a criação de um imaginário que 

participamos, todos, inconscientemente, mesmo aqueles que não assistem TV, 

porque convivemos com a maioria que está inserida no universo televisivo e 

compartilha seus valores, ideias e comportamentos. As máquinas, assim como 

os seres humanos, são participativas no processo de criação do imaginário, o 

que democratizou um pouco mais o direito a palavra. Segundo Berger (1979 

apud NAPOLITANO, 1999), pensar estes aspectos nos permite perceber as 

transformações históricas operados com a influência da TV. 

Dieter Prokop (1986 apud NAPOLITANO, 1999) se insere no debate com 

o objetivo de criticar as perspectivas analíticas que reduzem a recepção do 

produto televisivo à ideia de “manipulação de consciências” em absoluto, no 

entanto, o autor tem consciência da televisão estar “inserida nos interesses 

globais do capitalismo monopolista”. Dá ênfase na “[...] realização social dos 

conteúdos da indústria cultural, sem repetir as noções criadas nos anos 40 e 50”. 

(NAPOLITANO, 1999, p. 36) 

Na análise de Jesus Martin-Barbero (1995 apud NAPOLITANO, 1999), mais 

do que em Eco e De Certeau, o foco está no receptor, é creditado ao sujeito uma 

bagagem cultural própria, não destruída e alienada pela televisão. Nesta 

interpretação, segundo a sociologia da recepção de Martin-Barbero (2015), 

existe uma mediação entre o receptor e o meio, provocada por demandas 

sociais, que condiciona a compreensão do fenômeno social da TV. Napolitano 

(1999, p. 39) afirma que o autor se 

 
contrapõe a tradição da sociologia de esquerda que, a título de 
crítica emancipadora, enfatiza o caráter político-ideológico do 
produtor das mensagens (a grande empresa televisiva), vendo-
a como manipuladora das consciências populares, mas, 
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paradoxalmente, despolitiza o receptor das mensagens, pois 
considera as classes populares (a massa da audiência 
televisiva) como vítima passiva do sistema.  
 

A perspectiva de Napolitano (1999) tende a interpretação absoluta, tão 

criticada por Martin-Barbero (2015), por definir que a tradição da sociologia de 

esquerda coloca de antemão o receptor como “vítima passiva”. Análise de 

pensadores alinhados à visão política de esquerda demonstram a participação e 

influência da TV no curso histórico das sociedades, como veremos com 

Chomsky (2013). 

Martin-Barbero (2015, p. 294) defende a seguinte postura na pesquisa 

sobre os meios de comunicação 

 
[...] em vez de fazer a pesquisa partir da análise das lógicas de 
produção e recepção, para depois procurar suas relações de 
imbricação ou enfrentamento, propomos partir das mediações, 
isto é, dos lugares dos quais provêm as construções que 
delimitam e configuram a materialidade social e a 
expressividade cultural da televisão.  
 

Tal abordagem apenas inverte a lógica de análise da televisão. Propondo 

começar pelo resultado da ação da televisão na sociedade, começar pela 

interpretação e não pelo texto, o que é interessante. O produto de qualquer 

pesquisa séria é imprevisível ou, ao menos, tem um grau de imprevisibilidade. 

Podendo, no final, inferir o grau de influência da televisão sobre o grupo ou a 

sociedade em questão.  

O ativista político, linguista e professor de MIT, Noam Chomsky (2013), 

no livro Mídia: propaganda política e manipulação, deixa claro no título sua teoria 

sobre o papel desempenhado pela TV junto a sociedade, quando associada ao 

governo. O espaço tempo objeto da análise de Chomsky (2013) é os Estados 

Unidos, desde as vésperas da Grande Guerra até as políticas antiterroristas no 

início do século XXI. Nesse cenário, o autor denuncia a alteração de opinião 

popular, o direcionamento ideológico e a parcialidade em noticiar ou em 

dar/negar espaço na mídia. 

A tese principal do livro é demonstrar como a democracia norte-americana 

é uma democracia de espectadores, na qual “o povo deve ser impedido de 

conduzir os assuntos pessoais e os canais de informação devem ser estreita e 

rigidamente controlados” (CHOMSKY, 2013, p. 10). Através das iniciativas de 
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propaganda política e do controle dos meios de comunicação se estrutura este 

tipo de democracia, que é a predominante, segundo o autor.  

A democracia de espectadores é aquela em que a propaganda política 

associada aos meios de comunicação e as classes instruídas força a construção 

de consensos. Dá-se, inicialmente, o exemplo do governo Woodrow Wilson que 

levou os Estados Unidos para a guerra mesmo se elegendo com o slogan “Paz 

sem vitória” o que direcionava para não participação dos Estados Unidos no 

conflito e estava em conformidade com o desejo da maioria dos estadunidenses. 

Outro exemplo foi a “histeria” frente ao “perigo vermelho” no pós-Primeira Guerra 

e o ódio aos alemães durante o nazismo. Nessa concepção, a população não 

passaria de um rebanho desorientado, que precisa ser distraído dos assuntos de 

interesse, esta seria a “nova revolução na arte da democracia”. (CHOMSKY, 

2013, p. 14-18) 

A principal questão da democracia de espectadores seria o 

 
[...] rebanho desorientado [que] representa um problema. Temos 
de impedir que saia por aí urrando e pisoteando tudo. Temos de 
distraí-lo. Ele deve assistir os jogos de futebol americano, às 
séries cômicas ou aos filmes violentos. De vez em quando você 
o convoca para a entoar slogans sem sentido como “Apoiem 
nossas tropas.” Você tem de mantê-lo bem assustado, porque, 
a menos que esteja suficientemente assustado e amedrontado 
com todo tipo de demônio interno, externo ou sabe-se lá de onde 
virá destruí-lo, ele pode começar a pensar, o que é muito 
perigoso, porque ele não é preparado para pensar. Portanto, é 
importante distraí-lo e marginalizá-lo. (CHOMSKY, 2013, p. 28). 
 

Dessa forma a “propaganda está para uma democracia assim como o 

porrete está para o Estado totalitário.” E tudo vale para se obter o resultado 

desejado, inclusive falsificar a história. Nesse ponto o exemplo é a guerra do 

Vietnã9. 

 Na década de 1960 começaram os movimentos contestatórios, ficou claro 

que a domesticação do rebanho desorientado não é perfeita. Aos movimentos 

“ambientalista, feminista, antinuclear, entre outros” os governantes deram o 

nome de “crise da democracia”, que segue “felizmente” até hoje. Estes 

movimentos contestatórios também permitiram emergir um sentimento de 

                                                 
9 A pesquisa realizada pela Universidade de Massachusetts perguntou quantas mortes foram 
causadas pela guerra do Vietnã. As respostas foram em cerca de 100 mil. Os dados oficiais  
apontam cerca de 2 milhões, mas a realidade deve corresponder a algo entorno de 3 a 4 milhões. 

(CHOMSKY, 2013, p. 37) 
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pertencimento, de não estar sozinho ou de ser a única pessoa a pensar de 

determinada forma. 

 Durante a década de 1980 os movimentos contestatórios e reflexivos que 

escaparam e ainda escapam da propaganda política e do convencimento através 

da mídia cresceram. 

O autor conclui, com alguma ironia. 

 
Esse é o perigo da democracia: se as organizações conseguirem 
se fortalecer, se as pessoas saírem de frente da televisão, elas 
poderão começar a ter uma série de ideias estranhas, como 
restrições doentias [contra] ao uso do poder militar. Isto tinha de 
ser derrotado, mas não foi. [ufa!] (CHOMSKY, 2013, p. 42) 
 

Chomsky (2013) apresenta ainda muitas outras considerações sobre o 

papel dos meios de comunicação na sociedade e na política norte-americana 

interna e externa, o que, mais uma vez, corrobora a importância do debate sobre 

as mídias e sobre a televisão, em particular. 

Outra obra relevante sobre o tema é o livro Sobre a televisão, de Bourdieu 

(1997). O autor começa apresentando uma limitação inicial no surgimento das 

emissoras, uma espécie de censura, imposta por três agentes: o proprietário, os 

anunciantes e o Estado. Os três agentes impõem assuntos, condições e 

restrições de tempo. 

 Ainda, para uma análise séria é preciso entender a televisão e o 

jornalismo como [...] um microcosmos que tem leis próprias e que é definido por 

sua posição no mundo global e pelas atrações e repulsões das relações que 

sofre da parte dos outros microcosmos (BOURDIEU, 1997, p. 55). Portanto, não 

se define isoladamente, mesmo sendo possível determinar uma ou mais lógicas 

próprias do campo televisivo, interferem nestas determinações internas 

elementos, atrações e repulsas externos. 

 Além disso, o campo jornalístico televisivo sofre, segundo Bourdieu (1997, 

p.37), essencialmente dois polos de pressão: o comercial e a busca pelo índice 

de audiência. O segundo leva a uma concorrência incessante pela notícia, pelo 

furo, pela exclusividade e gera o que o autor define como “mentalidade-índice-
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de-audiência10”, produtora do vazio, ocupando o tempo com notícias que nada 

dizem e que formam consensos. 

 Tais relações são produto de uma estrutura invisível que rege o 

comportamento dos profissionais do campo, produzem uma série de normas, 

uma censura e um controle que são impostos àqueles que compõem o quadro 

de profissionais da televisão e aos que são convidados a participar dela. 

 A resistência a essa estrutura invisível existe. No entanto, os profissionais 

e os intelectuais heterônomos, aqueles que se curvam ao controle e a censura, 

levam a uma acomodação desse modelo de televisão. 

 Diante do exposto, para o autor, é pertinente discutir de forma 

verdadeiramente crítica a televisão e suas práticas. A saída para modificar essa 

estrutura invisível é a autonomia dos demais campos de produção cultural, 

científica, artística e, porque não, educacional, nos quais a televisão, 

pressionada por interesses comerciais e políticos, tenta incessantemente 

intervir. 

 Do ponto de vista da interação dos intelectuais com a televisão é 

necessária uma reflexão coletiva sobre aceitar convites ou não, impor condições 

ou não. A recusa pura e simples em participar, em estar na TV, não dá conta do 

problema. 

 O conhecimento sobre os mecanismos estruturais de concorrência, 

urgência, perseguição do furo, poderia levar a uma ação consciente, visando 

controlá-los, formando uma moral apoiada em novas estruturas. 

1.3 ESCOLA NO BRASIL: DA LEGISLAÇÃO A REALIDADE 

O modelo de escola atual data do século XIX, é herança do positivismo11, 

que pretendia incutir o conhecimento acumulado pelas sociedades ocidentais 

brancas em crianças, jovens e adolescentes. 

                                                 
10 A “mentalidade-índice-de-audiência” está, segundo Bourdieu (1997, p. 37), extremamente 
ligada só ao sucesso comercial e a atração de anunciantes.  
11 O positivismo, doutrina filosófica criada [...] pelo filósofo francês Auguste Comte [...] é uma das 
doutrinas filosóficas mais influentes do século XIX, visto que suas ideias se fazem presentes na 
filosofia até os dias atuais. [...] Herbert Spencer formou-se engenheiro, mas devido sua 
preferência pelas ciências sociais, resolveu se dedicar a sociologia e pedagogia, inserindo a 

doutrina positivista na educação. (FREIRE JUNIOR; PEREIRA, 2012, p. 1-3). 
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No Brasil, a escola tem suas raízes plantadas pela Companhia de Jesus 

e pelos jesuítas que chegaram, ainda no século XVI, no Brasil. Da “educação” 

dos povos indígenas nas missões jesuíticas até a formação dos filhos da elite 

colonial a escola se manteve ligada à igreja católica e, portanto, de caráter 

confessional por mais de dois séculos até que  

 
Mediante o Alvará de 28 de julho de 1759, Pombal suprimiu as 
escolas jesuíticas do Brasil, e nesse momento, a ensino 
passou da Igreja para o Estado, principalmente o seu 
financiamento. O objetivo de Pombal era oferecer, de forma 
obrigatória, o ensino das primeiras letras, favorecendo o 
acesso à educação, que era uma educação estatal e não 
pública, já que não estava ao alcance de todos. (ZICHIA, 2008, 
p.31). 
 

 A Constituição do Império do Brasil, de 1824, pouco se deteve sobre as 

questões relativas a educação, então denominada “Instrução Pública”, apenas 

ressaltou a gratuidade da instrução primária para todos os cidadãos. Em 

seguida, a partir da promulgação da Lei Geral de Ensino (1827), foi determinada 

a abertura de escolas de primeiras letras12 por todo o império: cidades, vilas e 

lugares mais populosos. (MONTALVÃO, 2011, p. 218). 

Com o Ato Adicional de 1834 à Constituição de 1824, passou-se a tarefa 

de legislar sobre e oferecer instrução primária para as províncias, o que, em sua 

maioria, foi relegado a segundo plano, por falta de iniciativa política ou de 

recursos, no caso de províncias e municípios muito pobres. (MONTALVÃO, 

2011, p. 218).  

Uma tentativa de fazer cumprir a lei foi a criação de Conselhos de 

Instrução Pública, primeira na Corte (1864) e depois em todos as províncias 

(1870), com o objetivo de fiscalizar as escolas. (ZICHIA, 2008, p.58). 

 Ainda no período imperial, outras iniciativas relativas à educação foram 

tomadas, como a criação do Imperial Colégio Pedro II, em 02 de dezembro de 

1837, com este nome e nesta data em homenagem ao imperador. O acesso ao 

colégio se dava por meio de exame de admissão. Ao longo de sua história o 

                                                 
12 Segundo a Lei Lei n. 1, de 1837, e o Decreto nº 15, de 1839, sobre Instrução Primária no Rio 
de Janeiro, as escolas de primeiras letras tinham a função de ensinar “1ª Leitura, e escrita; as 

quatro operações de Arithmetica sobre numeros inteiros, fracções ordinarias, e decimaes, e 
proporções: principios de Moral Christã e da Religião do Estado; e a Grammatica da Lingua 
Nacional. 2ª Noções geraes de Geometria theorica e pratica. 3ª Elementos de Geographia” 

Disponível em: http://seer.ufrgs.br/asphe/article/viewFile/29135/pdf. Acesso em: 13/12/2017.  
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colégio passou por grandes transformações. Funcionou no regime de internato 

e externato. Mudou de nome, tornando-se Ginásio Nacional quando da 

proclamação da república, mas voltou a denominação original no início do século 

XX. O colégio inicialmente oferecia apenas o ensino secundário e estava sob o 

controle do poder central. 13 

 No entanto, durante o império, assim como hoje em dia, o Colégio Pedro 

II é, em alguns aspectos, um oásis no deserto da educação pública brasileira.14 

Nas vésperas da proclamação da república, em 1887, era reconhecida a 

precariedade do ensino no país pelo ministro do império Costa Pereira: 

 
A insuficiência de nosso ensino primário, diz, e seu atraso são 
bem reconhecidos assim como a necessidade de prover a 
educação profissional, de remediar a má organização dos 
estudos secundários, e mais ainda, de fazer desaparecer os 
defeitos que estão introduzidos no regime de nossos cursos 
superiores, que não me deteria em vos fazer sentir quanto é 
urgente ocupar-se deste importante objeto que se liga aos 
interesses vitais do Brasil (PIRES DE ALMEIRA, 2000, p. 253 
apud ZICHIA, 2008, p.66). 
 

 À nascente república urgia organizar o país em sentido amplo, buscar 

reconhecimento e afirmar sua legitimidade. Para além do âmbito legal, delegado 

a assembleia constituinte de 1890 e concretizado com a promulgação da 

constituição de 1891, era necessário pensar e agir sobre as questões práticas e 

concretas. A educação primária, secundária e superior precisava de atenção, 

investimento e regulamentação para além da letra morta da lei, como 

recorrentemente aconteceu durante o Império. 

 O governo federal criou o Ministério da Instrução Pública, Correios e 

Telégrafos15, sob responsabilidade de Benjamim Constant, “que propôs uma 

reforma estabelecendo a liberdade da iniciativa particular, equiparando os 

                                                 
13 Informações disponíveis pelo site do Colégio Pedro II, na seção “Período Imperial”, publicada 
em 26/08/2014. Disponível em: http://www.cp2.g12.br/component/content/  
article/83-cpii/1631-per%C3%ADodo-imperial.html. Acesso: 30/09/2017 

14 As redes municipais, que oferecem prioritariamente o ensino fundamental, e as estaduais, que 
oferecem prioritariamente o ensino médio, enfrentam falta de estrutura, material, segurança e 
atrasos salariais. E isto não é tudo, na medida que existem casos de violência física e psicológica, 

perseguição ideológica e assédio moral, o que o CPII também enfrenta.  

15 O Ministério da Instrução Pública, Correios e Telégrafos teve curta duração e foi substituído 
pelo Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores e a Diretoria Geral de Instrução Pública. 

(MONTALVÃO, 2011, p. 223) 
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estabelecimentos privados e públicos, contudo nada foi aclamado sobre a 

obrigatoriedade” (ZICHIA, 2008, p.68). 

No campo das políticas públicas de educação, a Primeira República 

seguiu os conceitos de federalismo e secularismo. O federalismo aproximou a 

organização da educação dos contornos estabelecidos ainda no império, com o 

Ato Adicional de 1834, que descentralizou a criação, administração e fiscalização 

das escolas primárias. Dessa forma, os estados ficaram responsáveis por esta 

etapa da educação escolar. (MONTALVÃO, 2011, p. 223) 

A ideia de secularismo, alcançou certo consenso naquele momento, e 

permitiu que 

 
Em abril de 1890, ainda na vigência do governo provisório, o 
Ministério do Interior eliminou o ensino religioso, a teodiceia e a 
moral religiosa do programa de estudos do Ginásio Nacional, 
antigo Colégio Pedro II, com todas as consequências desse ato 
sobre o sistema de ensino secundário existente (CURY, 2001, p. 
93 apud MONTALVÃO, p. 223). 
 

Apesar das iniciativas descritas a escola ou instrução pública no Brasil da 

Primeira República não apresentou grandes avanços e diversas reformas 

realizadas principalmente em São Paulo não alcançaram êxito. Em 1925, nova 

lei suprimiu a gratuidade do ensino primário e manteve o ensino leigo nos 

estabelecimentos públicos, gerando conflito com a Igreja Católica. 

Na ausência de um modelo ou organização educacional nacional, a 

Primeira República também foi marcada por movimentos de educadores e da 

sociedade civil por um novo modelo de educação e ensino. Embora houvesse 

várias propostas de reformas, com viés positivista, católico, entre outros, 

daremos destaque a dois expoentes: o movimento Escola Nova e as escolas 

sindicais criadas por sindicados e associação de trabalhadores. 

Destacam-se entre os escolanovistas Anísio Teixeira, Fernando de 

Azevedo, Lourenço Filho, entre outros. A Escola Nova se preocupou em 

universalizar a educação, num momento em que a maioria da população em 

idade escolar estava fora de qualquer instituição de ensino, além de 65% da 

população brasileira com mais de 15 anos ser analfabeta.16 

                                                 
16 Segundo o Mapa de Analfabetismo no Brasil – INEP, no último ano do século XX, 13,6% da 
população brasileira era analfabeta. “Na década de 1980, conseguimos reverter o crescimento 

constante até então verificado no número de analfabetos. Como dado negativo, havia em 2000 
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Para Anísio Teixeira (1989, p. [1]) e os escolanovistas,  

 
A escola primária que irá [deveria] dar ao brasileiro esse mínimo 
fundamental de educação não é, precipuamente, uma escola 
preparatória para estudos ulteriores. A sua finalidade é, como diz 
o seu próprio nome, ministrar uma educação de base, capaz de 
habilitar o homem do trabalho nas suas formas mais comuns. 
Ela é que forma o trabalhador nacional em sua grande massa. 
É, pois, uma escola, que é o seu próprio fim e que só indireta e 
secundariamente prepara para o prosseguimento da educação 
ulterior à primária. Por isto mesmo, não pode ser uma escola de 
tempo parcial, nem uma escola somente de letras, nem uma 
escola de iniciação intelectual, mas uma escola sobretudo 
prática, de iniciação ao trabalho, de formação de hábitos de 
pensar, hábitos de fazer, hábitos de trabalhar e hábitos de 
conviver e participar em uma sociedade democrática, cujo 
soberano é o próprio cidadão.  
 

A educação idealizada pelos escolanovistas estava voltada para uma 

realidade em que a maioria da classe trabalhadora não cursava nem a escola 

primaria, pouquíssimos seguiam para as etapas seguintes. Por isso, se fosse 

possível proporcionar a todos a escola primária, pelo menos, já seria um avanço, 

no contexto da década de 1920. 

No entanto, os trabalhadores não esperaram apenas pela iniciativa 

governamental para sua formação educacional. A influência de ideias 

anarquistas trazidas pelos imigrantes europeus e disseminada entre 

trabalhadores e intelectuais, fez surgir escolas a partir de sindicados e 

associação de trabalhadores. Estas escolas inspiraram-se na Pedagogia 

libertária e nas ideias do espanhol Francisco Ferrer y Guardia. 

As escolas sindicais partilhavam o princípio racional-libertário, pois 

 
Os anarquistas tinham como meta a mudança de consciência, 
ou seja, buscavam ações que pudessem discutir os valores 
tradicionais da sociedade e transformassem os valores 
presentes na consciência do homem contemporâneo. Assim, 
eles consideravam a ação educacional imprescindível para a 
transformação das relações sociais e econômicas, com a 
intenção de instituir uma sociedade fraterna, igualitária e 
democrática [...]. (MARTINS, [ca. 2008], p. 1). 
 

As escolas sindicais de orientação anarquista pretendiam, dessa forma, 

iniciar a transformação das relações sociais pela via educacional, formando 

                                                 
um número maior de analfabetos do que aquele existente em 1960 e quase duas vezes e meia 

o que havia no início do século XX.” (2003, p.6)  
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pessoas que na vida adulta não reproduziriam a sociedade opressora e 

excludente. As ideias de Francisco Ferrer y Guardia foram fundamentais porque 

o autor 

 
[...] propõe a criação de uma Liga que defendesse a educação 
racional, cujos objetivos eram propiciar: uma base racional e 
científica ao ensino; uma educação completa e harmoniosa que 
desenvolvesse a formação da inteligência e do caráter e a 
preparação de uma pessoa física e moralmente equilibrada. 
Guardia afirmava que o homem é um complexo de múltiplas 
facetas, ou seja, a conjugação de coração, inteligência e 
vontade. (MARTINS, [ca. 2008], p. 7). 
 

O desenvolvimento do caráter e do coração (acreditamos, talvez uma 

inteligência emocional e/ou humanitária), para além de uma inteligência formal, 

constituíam uma das preocupações destas escolas, que pretendiam colaborar 

para o surgimento de uma sociedade harmoniosa e criar uma nova mentalidade, 

pautada em valores tais como: solidariedade, cooperação, igualdade e liberdade.  

No Brasil as escolas anarquistas foram chamadas de Escola Moderna, a 

primeira foi fundada em São Paulo em 1912 e, além da inovação do método 

racional-libertário, utilizou a coeducação de sexos e classes sociais17, forma de 

organização educacional extremamente inovadora para a época. (MARTINS, [ca. 

2008], p.8-9)  

 Os princípios de igualdade, liberdade, cooperação, espírito crítico e 

muitos outros elementos da pedagogia libertária anarquista são inovadores e 

metas a se alcançar e refletir até hoje. (MARTINS, [ca. 2008] p.13)  

Durante a Era Vargas (1930-1945) as inovações e a legislação no campo 

da educação não atingiram a ensino primário, por este continuar sendo 

responsabilidade dos estados da federação. Portanto, persistem os altos índices 

de analfabetismo, a ineficácia em seguir a legislação e as diretrizes nacionais. 

Somente nos centros urbanos em que o desenvolvimento industrial foi 

alavancado houve criação de escolas primárias, até mesmo devido a demanda 

                                                 
17 “eram oferecidos três cursos: primário, médio e adiantado, no período diurno (das 11h 30m às 
16h30m) e noturno (das 19h às 21h). O curso primário compunha-se das seguintes matérias:  

“Rudimentos de Português, Aritmética, Caligrafia e Desenho. O curso médio, de “Gramática,  
Aritmética, Geografia, Princípios de Ciência, Caligrafia e Desenho”. E o curso adiantado, de 
“Gramática, Aritmética, Geografia, Noções de Ciências Físicas e Naturais, História, Geometria,  

Caligrafia, Desenho, Datilografia” (LUIZETTO, 1986, p.35- 36 apud MARTINS, p.8-9). 
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social e a necessidade de mão de obra para as fábricas e indústrias. (PALMA 

FILHO, 2005) 

 
A primeira inovação na área da educação no governo de Vargas 
foi a criação do Ministério da Educação e Saúde, ainda em 1930. 
Outras reformas e leis, algumas instituídas por meio de decretos 
a partir de 1937 impactaram a educação, principalmente a 
secundária e a superior, responsabilidade direta do governo 
federal. (BOMENY, 2017, p. [1]).  
 

A criação do Ministério da Educação e Saúde foi significativo por criar uma 

esfera de poder com agenda específica para a Educação, embora apenas 

atingisse os níveis secundário e superior, enquanto a educação primária 

necessitava de ampliação e melhoramentos urgentes. 

Dentre as ações relativas a educação que se destacam nos períodos que 

Vargas esteve no poder estão:  

 
A Reforma do Ensino Secundário de 1942, a Reforma 
Universitária, com a criação e padronização do sistema 
universitário público federal, a criação da Universidade do Brasil, 
a criação do Serviço Nacional da Indústria (Senai), [...] o Banco 
Nacional de Desenvolvimento (atual BNDES), o Conselho 
Nacional de Pesquisa (CNPq) e a Campanha Nacional de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
(BOMENY, 2017, p. [1]). 
 

No intervalo entre os dois governos de Vargas, entre os anos 1945 e 1950, 

alguns decretos estabeleceram a criação do o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial (SENAC) e as Leis Orgânicas do Ensino Primário, do 

Ensino Normal e do Ensino Agrícola. (PALMA FILHO, 2005, p.11). Decretos 

estes que muito provavelmente foram elaborados ainda com Vargas no poder, 

embora publicados posteriormente. 

O balanço da situação da educação nesse momento não apresenta 

grandes avanços no aspecto concreto. Mesmo tendo sido produzida uma 

legislação que visava melhorias e ampliação da educação. Na década de 1950 

o analfabetismo atingia a marca de 50,6% da população brasileira18. Uma vez 

constatada, a situação 

 

                                                 
18 Dados retirados no documento “Mapa do Analfabetismo do Brasil Disponível em: 
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Mapa+do+analfabetismo+no+Brasil/a53ac9

ee-c0c0-4727-b216-035c65c45e1b?version=1.3. Acesso: 01/10/2016. 
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[...] mereceu de Florestan Fernandes (1966), o seguinte 
comentário: ‘em suma, a distância em relação ao passado é 
mais aparente que real, na esfera da educação escolarizada’ 
(FERNANDES, 1966 apud ROMANELLI, 1999, p. 163). Outro 
não é o desabafo de Anísio Teixeira quando dizia que, na 
educação brasileira, havia grande distância entre os valores 
proclamados e aqueles que eram de fato realizados. (PALMA 
FILHO, 2005, p.16). 
 

No governo JK um novo manifesto em prol da educação pública, 

obrigatória, gratuita e laica denominado “Mais uma vez convocados” teve como 

signatários muitos daqueles que haviam assinado o “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova”, em 1932. Já no governo Jango foi aprovada a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, prevista na constituição de 1946. O projeto final não 

favoreceu as ideias de Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro, favoráveis e escola 

pública. Retirou-se a obrigatoriedade da subvenção financeira da União em 

relação a educação e incentivou-se a iniciativa particular. (HEYMANN, 2017, 

p.[1]). 

Com a chegada de João Goulart ao poder e de Darcy Ribeiro ao Ministério 

da Educação e Cultura, foi aprovado um plano emergencial de investimento da 

educação, em especial a primária, visto o nível de exclusão da sociedade a 

primeira etapa do ensino. As metas de investimento planejadas para ampliar o 

ensino primário e a alfabetização era de 12% da receita tributária em 1963, 15% 

em 1964 e 20% em 1965. (HEYMANN, 2017, p.[1]). 

Iniciativas como a alfabetização de adultos com o Método Paulo Freire, 

as Caravanas Culturais e outros foram fortemente criticadas pela sociedade 

conservadora. A reforma do Ensino Superior ficou incompleta devido a chegado 

dos militares ao poder. (HEYMANN, 2017, p.[1]). 

O projeto que começava a ser implementado no início da década de 1960, 

pelo governo João Goulart e o ministro de estado Darcy Ribeiro foi interrompido 

pelo golpe militar de 1964. A política educacional tomou outro rumo, foi 

direcionada para atender os interesses do governo ditatorial e ao grande capital 

ao qual este estava a serviço. 

Na prática, o golpe militar teve muitos desdobramentos relacionados com 

a repressão e perseguição de atores sociais e o fim de políticas públicas, como 

afirma Lira (2010, p. 11): 
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Um dos primeiros feitos foi reprimir todo o intenso debate acerca 
da importância da escola pública. Os princípios defendidos pela 
Campanha em Defesa da Escola Pública, onde se destacaram 
Florestan Fernandes e Roque Spencer, o pensamento 
pedagógico escolanovista representado por Anísio Teixeira e 
Fernando Azevedo, entre outros, e educadores que praticavam 
a educação e alfabetização popular como o movimento Pé no 
Chão e a pedagogia libertadora de Paulo Freire foram 
violentamente perseguidos por uma onda de repressão às 
liberdades de expressão, reunião, imprensa e consciência. Os 
eventos foram marcantes indo desde a ênfase tecnicista nos 
currículos, a fusão da História e Geografia nos Estudos Sociais, 
a prisão e tortura de estudantes e professores, a expansão das 
escolas particulares, etc.  
 

As consequências de 21 anos de um regime opressor, que dentre muitos 

aspectos, inibiu a liberdade de pensamento e reflexão sobre a organização e o 

fazer da educação, são incomensuráveis. A vontade de participar ativamente da 

construção social nos mais diferentes aspectos, inclusive na educação, foi 

expressa pelos movimentos sociais e manifestações públicas em prol da 

abertura política. A Constituição Cidadão de 1988 também veio imbuída desse 

espírito. 

Na Constituição de 1988, no Capítulo III, Seção I, entre os artigos 205 e 

214, encontramos as definições e orientações para a educação no Brasil, com 

algumas emendas realizadas nos anos de 1996, 2006, 2009 e 2015. O texto é 

inovador, mesmo o original sem as emendas, se comparado às cartas 

constitucionais brasileiras anteriores. Vale destacar que mesmo sendo a lei e 

sua intenção inovadora, democrática e fomentadora da educação, ainda existem 

barreiras que tornam difícil transpor a distância entre o que está escrito e a 

realidade concreta da educação brasileira. 

Dos pontos mais relevantes estão seu caráter democrático, expressos 

pela declaração da “educação como direito de todos e dever do Estado e da 

família” e a intenção de formar cidadãos e não apenas trabalhadores. Vale 

ressaltar no artigo 206 a liberdade de pensamento, o pluralismo de ideias, a 

gratuidade do ensino público e a valorização dos profissionais da educação. 

E a primeira vez que a gratuidade de ensino atinge todos os níveis da 

educação, segundo Oliveira (1998, p. 62), 

 
[...] inova-se a formulação da gratuidade, assegurando-a em 
todos os níveis na rede pública, ampliando-a para o ensino 
médio, tratada nas Constituições anteriores como exceção e, 
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para o ensino superior, nunca contemplada em Cartas 
anteriores.  
 

As cartas constitucionais brasileiras tratavam apenas da gratuidade do 

ensino primário e a subvenção do estado para o ensino secundário, quando 

fosse necessário, isto é, era necessário solicitar junto ao Estado a pagamento 

de instituições particulares de ensino para prosseguir na formação escolar, o que 

por si só constitui uma barreira para o acesso à educação. 

As ideias de liberdade de pensamento e pluralismo de ideias contrastam 

com o autoritarismo e a repressão do período anterior. Sua afirmação permite, 

além da liberdade profissional, o exercício da cidadania. Em relação a 

valorização dos profissionais da educação, ainda há muito a se fazer para atingir 

padrões mínimos de estrutura, qualidade, segurança, formação e renda. Este 

item foi emendado à constituição apenas em 2006. 

No artigo 207 se apresenta as garantias por meio das quais a educação 

deve ser constituída e efetivada,  

 
O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 
(quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive 
sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso 
na idade própria; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
59, de 2009) (Vide Emenda Constitucional nº 59, de 2009) II - 
progressiva universalização do ensino médio gratuito; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 1996) III - 
atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; IV - 
educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 
(cinco) anos de idade; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 53, de 2006) V - acesso aos níveis mais 
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo 
a capacidade de cada um;  VI - oferta de ensino noturno regular, 
adequado às condições do educando; VII - atendimento ao 
educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material didático escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009) § 1º O acesso ao 
ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. § 2º O 
não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou 
sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 
competente. § 3º Compete ao Poder Público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e 
zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. 
(BRASIL, 1988, p. 123). 
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Por fim, a lei garante a autonomia as universidades, o ensino livre à 

iniciativa privada, a fixação de conteúdos mínimos para o ensino fundamental, o 

ensino religioso, a colaboração das esferas de poder na organização dos 

sistemas de ensino, a criação de um Plano Nacional de Educação (PNE). 

O PNE, incluído por emenda em 2009, mas elaborado somente em 2014, 

estabeleceu metas com o objetivo de solucionar problemas antigos e 

persistentes da educação brasileira e promover alguns avanços. São eles: 

 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos 
em educação como proporção do produto interno 
bruto. (BRASIL, 1988, p. 126). 
 

Os avanços na educação são percebidos nas pesquisas estatísticas que 

mostram a queda no índice de analfabetismo e o aumento da frequência e 

permanência da população em idade escolar nas instituições de ensino. Essa 

melhora não significa que atingimos a excelência ou a qualidade que desejamos 

ou que os padrões internacionais estabelecem. 

Na última pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) com abrangência nacional sobre 

o panorama educacional brasileiro foi registrado alguns avanços ao longo dos 

anos de 2007-2015 relacionados as taxas de evasão escolar e migração do 

ensino regular para a educação de jovens e adultos (EJA), promoção e 

repetência.19  

O estudo fez uso da metodologia de acompanhamento longitudinal da 

trajetória dos estudantes com a coleta de dados individualizados dos estudantes 

por dois anos consecutivos. A metodologia usa os indicadores de rendimento e 

fluxo escolar20 para sistematizar os resultados coletados ao longo dos anos o 

                                                 
19 Disponível em: http://portal.inep.gov.br/artigo/-/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/ 
content/inep-divulga-dados-ineditos-sobre-fluxo-escolar-na-educacao-basica/21206. Acesso: 
10/10/2017 
20 Indicadores de rendimento: se referem à situação final do aluno declarada na segunda etapa 

da coleta do Censo Escolar e consideram os dados de alunos que ao final do ano letivo foram 
aprovados ou reprovados ou que durante o ano letivo abandonaram a escola. Indicadores de 
fluxo escolar: avaliam a transição do aluno entre dois anos consecutivos considerando os 

seguintes cenários possíveis: promoção, repetência, migração para EJA e evasão de escola. 
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rendimento. Resultado final do estudo foi divulgado no “Seminário 10 Anos de 

Metodologia de Coleta de Dados Individualizada dos Censos Educacionais”, no 

ano de 2017.  

Destacamos assim alguns resultados: 

Sobre evasão escolar de alunos matriculados na 1ª e 2ª série do ensino 

médio é de 12,9 a 12,7 % no censo de 2014-2015. Na 3ª série do ensino médio 

encontramos a segunda maior taxa de evasão com 6,8%. E, ao considerarmos 

todas as séries a evasão chega a 11,2%. No 9° ano do ensino fundamental 

encontramos a maior taxa de evasão chegando a 7,7%. Vimos assim, um 

crescimento de evasão na passagem do ensino fundamental para o médio e nas 

primeiras séries do ensino médio.  

Mas apesar desses números aparentemente altos, esses resultados 

revelaram uma queda progressiva na evasão escolar de 2007 a 2013, contudo 

em 2014 volta a subir. 

Dado interessante é que a evasão é sempre maior em todos os níveis de 

ensino nas áreas rurais, sendo o Pará o estado com maior taxa de evasão em 

todas as etapas, chegando a 16% no ensino médio, bem acima da média 

encontrada para todo território nacional que seria de 11,2%. 

Outro dado destacado pelo estudo do INEP, foi a migração ou a chegada de 

novos alunos no programa do EJA (educação de Jovens e adultos), que é 

expressiva quando vimos os últimos anos do ensino fundamental, sobre tudo no 

7° e 8° ano, com os números de 3,2% e 3,1% respectivamente. Já no ensino 

médio essa migração é ainda maior na rede estadual de ensino com 2,4%. 

Quanto aos trabalhos dados das Taxas de promoção, repetência, migração 

para EJA e evasão por etapa e dependência administrativa- Censo Escolar 

2014/2015, vimos que esses números são maiores em escala municipal, quando 

observamos os números dos anos iniciais com 8,2% e nos anos finais do ensino 

fundamental com 13,3 %. Ressaltamos que quando comparamos os números do 

setor público com o privado a discrepância é enorme: no setor privado a taxa nos 

anos iniciais é de 2,8%, nos anos finais é de 2,2% e no médio a taxa de 3,8%. 

Quando buscamos a região geográfica de maior evasão o quadro se repete em 
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todos os níveis, na área rural, o mesmo ocorrendo com a repetência no ensino 

fundamental. 

Quando os parâmetros são os repetência e progressão, foram detalhados 

pela nova metodologia, pois permitiu a visualização de taxas em cada estado e 

município, dados como os encontrados na repetência da 1ª série do ensino 

médio chegando a média de 15,3% figuram como um dos mais altos, seguido 

pelos do 6° ano do EF com taxa de 14,4%. Seguido de perto pela 3° ano do EF 

com 12,2 e do 7° ano com 11,7%. 

Ao observarmos, as Taxas de promoção, repetência, migração para EJA e 

evasão por etapa e dependência administrativa- Censo Escolar 2014/2015, 

vimos que todas as taxas apresentam uma crescente, sendo maior em cada 

início de ciclo. Ao separar por unidades da federação encontramos na Bahia, 

juntamente com Acre, Pará, Sergipe e Piauí, o maior número de repetência nos 

anos inicias, e menor número em Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso. 

Quando observamos os mesmos dados nos anos finais do EF, o campeão de 

repetência é o Sergipe e o de menor o estado do Mato Grasso e os de evasão 

são os do Mato Grasso do Sul e Pará. No ensino médio o estado do Mato Grosso 

apresenta o maior número de evasão e de repetência, sendo o de menor 

repetência o Ceará e o de menor evasão o Paraná. 

Apesar dos avanços na legislação presentes na Constituição de 1988, 

pela Lei de Diretrizes e Base da Educação de 1996, no estabelecimento dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em 1997-1998, a prática docente 

cotidiana enfrenta muitos desafios que estão fora do alcance da legislação. 

Esses desafios se materializam na escola e na sala de aula, lugares em que a 

realidade, em suas possibilidades e limitações, se impõe. 

O exercício da docência no Brasil exige dos profissionais da educação a 

consciência da diversidade de realidades de seus alunos, a falta de estrutura 

material, o surgimento de movimentos sociais reacionários, as dificuldades para 

a formação continuada e, desde de 2015, os atrasos salariais e de benefícios 

que atingem diversas redes estaduais e municipais em todo país. 

Inseridos nesse contexto, os profissionais da educação buscam novas 

formas de atrair a atenção e o interesses dos estudantes, melhorar a práxis 

educativa, e fazer a educação continuar acontecendo verdadeiramente em cada 

escola, em cada sala de aula. 
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CONSCIÊNCIA HISTÓRICA E TELEVISÃO 

1.4 CONSCIÊNCIA HISTÓRICA SEGUNDO JÖRN RÜSEN 

Jörn Rüsen, professor e pesquisador alemão, ao longo de sua carreira se 

interessou pela função do conhecimento histórico, buscou entender como ocorre 

seu aprendizado e como a didática da histórica é importante nesse processo. 

Para isso, desenvolveu uma teoria da história e buscou refletir “[...] sobre os 

fundamentos da consciência histórica, do pensamento histórico, da cultura 

histórica e da ciência histórica, desde a perspectiva de um humanismo 

intercultural, [...].” (MARTINS, 2011, p. 7) 

No presente trabalho, nosso maior interesse está relacionado ao conceito 

de consciência histórica, sua constituição, transformação e atuação como esfera 

de conhecimento e referências, que todas as pessoas constroem e acessam 

cotidianamente ao longo de sua existência. Inicialmente, parece fundamental 

definir este conceito para, em seguida, desenvolver a ideia de que a consciência 

histórica, mesmo inerente a todos os seres humanos, é algo aprendido e também 

ensinado desde o princípio da vida. E, por fim, entender que a consciência 

histórica pode ser acessada, transformada e utilizada segundo uma 

racionalidade adquirida. 

Segundo Jörn Rüsen (2010b, p. 53), a consciência histórica é constituída 

nas situações genéricas e elementares da vida prática, nas experiências e nas 

interpretações dessas experiências e do tempo feitas pelas pessoas. Tem em 

seu cerne, portanto, o pensamento histórico, que se difere do pensamento 

científico, embora ainda assim seja história, por esta não se reduzir a objeto da 

ciência histórica. 

É importante destacar a existência de campos dentro da história em 

sentido amplo, onde estão inseridos o pensamento histórico elementar cotidiano, 

prático e o pensamento histórico como instância científica, ambos são 

fundamentais para entender o que é consciência histórica. Pois, “o homem não 

pensa porque a ciência existe, mas ele faz ciência porque pensa”. (RÜSEN, 

2010b, p. 54) 

Uma vez estabelecida esta distinção, que também é uma ligação entre os 

usos e as práticas da história, pode-se concluir que pesquisar a consciência 

histórica é analisar os processos mentais genéricos e elementares de 
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interpretação do mundo, do tempo e de si mesmo pelos homens, que ocorrem 

na vida cotidiana. Nesse sentido, Cerri (2014, p. 27-28) depreende que  

 
[...] a consciência histórica não é meta, mas uma das condições 
da existência e do pensamento: não está restrita a um período 
da história, a regiões do planeta, a classes sociais ou a 
indivíduos mais ou menos preparados para a reflexão histórica 
ou social. Para isso a “história” não é entendida como disciplina 
ou área especializada do conhecimento, mas como toda 
produção de conhecimento que envolva indivíduos e 
coletividades em função do tempo.  
 

A análise de Cerri reafirma a amplitude da história, para além do 

conhecimento científico, coloca o pensamento histórico como condição da 

existência humana, assim como a consciência histórica, prática comum aos 

seres humanos, forma de organizar e interpretar as experiências, dar sentido ao 

agir e ao estar no mundo. O autor destaca o humanismo presente na teoria de 

Rüsen, na medida em que a consciência histórica é característica que 

transcende qualquer barreira e distinção entre os grupos humanos. (2014, p. 32) 

Rüsen (2010b, 78-79) afirma que, 

 
A consciência histórica não é algo que os homens podem ter ou 
não – ela é algo universalmente humano, dada necessariamente 
junto com a intencionalidade da vida prática dos homens. A 
consciência histórica enraíza-se, pois, na historicidade 
intrínseca à própria vida humana prática. Essa historicidade 
consiste no fato de que os homens, no diálogo com a natureza, 
com os demais homens e consigo mesmo, acerca do que sejam 
eles próprios e seu mundo, têm metas que vão além do que é o 
caso.  
 

Como algo universal e, ao mesmo tempo, individual, a consciência 

histórica é construída ao longo da vida, e articula passado, presente e cria 

expectativa de futuro, orientando e dando sentido as ações no mundo e no tempo 

é, portanto, uma constante de elaboração e reelaboração das experiências, uma 

constante de interpretação do passado para interpretar, reinterpretar e agir no 

presente, gerando uma expectativa de futuro. 

Por ser criada na vida prática e, ao mesmo tempo, orientar as 

interpretações e ações das pessoas no processo da vida humana a  

 
[...] consciência histórica é a suma das operações mentais com 
as quais os homens interpretam sua experiência da evolução 
temporal de seu mundo e de si mesmos, de forma tal que 
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possam orientar intencionalmente, sua vida prática no tempo. 
(RÜSEN, 2010b, 57) 
 

A experiência no tempo gera a divergência entre tempo como experiência 

e tempo como intenção. A partir da interpretação da experiência no tempo 

passado os seres humanos agem no presente e criam uma expectativa, uma 

intenção em relação ao futuro, o que gera uma “orientação do agir humano no 

tempo”. Nessa perspectiva, a consciência histórica pode ser vista como uma 

constituição do sentido da experiência do tempo, e sentido é a conjugação dos 

pontos de vista que estão na base das decisões que visam um objetivo. Rüsen 

(2010b, p. 59) se preocupa em destacar que a racionalidade que opera a 

consciência histórica não é teleológica, mas sim dá sentido, direciona para uma 

expectativa, para um objetivo em aberto.  

Esse objetivo em aberto, essa expectativa, pode gerar frustação, 

impaciência, ou, como o autor define, perturbação. Para lidar com isso se insere 

o conceito de contingência e a necessidade de interpretação do mundo. Assim 

 
[...] a consciência histórica é, pois, guiada pela intenção de 
dominar o tempo que é experimentado pelo homem como 
ameaça de perder-se na transformação do mundo e dele 
mesmo, O pensamento histórico é, por conseguinte, ganho de 
tempo, e o conhecimento histórico é tempo ganho. (RÜSEN, 
2010b, 57) 
 

O pensamento histórico e o conhecimento histórico são, ambos, tempo 

ganho, na medida em que agilizam ou melhoram a interpretação do mundo e de 

si mesmo, melhor direcionam o agir, controlam a contingência e reduzem a 

perturbação pela passagem do tempo e a imprevisibilidade do futuro. Ajudando 

os seres humanos a transformar o tempo natural em tempo humano. 

Mas como é possível conhecer, identificar e acessar as operações 

mentais que constituem a consciência história e distinguir os elementos que a 

influenciam? Como perceber os elementos do passado, do presente e as 

intenções futuras? Como compreender as relações de sentido e a percepção de 

tempo? 

A consciência histórica se materializa na narrativa. Por meio dela se 

manifestam a experiência no tempo, expressão da consolidação das 

interpretações do passado, das circunstâncias do presente e das intenções de 

ação no futuro. A narrativa constitui uma imagem possível para acessar a 
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consciência histórica. No entanto, nem toda narrativa expressa a consciência 

histórica. Segundo Cerri (2014, p. 49), 

 
Não toda e qualquer narrativa, mas especificamente a que 
orienta ou quer orientar elementos e momentos da vida prática. 
Narrativa e orientação são termos contíguos quando entramos 
na busca de evidências empíricas da consciência histórica.  
 

Três elementos podem ser identificados e, portanto, caracterizarem a 

narrativa histórica como expressão da consciência histórica. São as lembranças, 

continuidade e identidade. Vejamos cada um deles. 

A narrativa histórica se estrutura ao mobilizar lembranças para interpretar 

as experiências no tempo, que ocasionam mudanças nos seres humanos e no 

seu mundo, assim a lembrança é um resgate, já interpretado, do passado 

mediado pela experiência no tempo presente e pela necessidade de orientação 

da vida prática atual diante das virulentas experiências no tempo. (RÜSEN, 

2010b, 62)  

Embora a lembrança seja um dos elementos essenciais a orientação dos 

seres humanos ao longo da vida,  

 
a consciência histórica não é idêntica, contudo, à lembrança. Só 
se pode falar de consciência histórica quando, para interpretar 
as experiências atuais do tempo, é necessário mobilizar a 
lembrança de determinada maneira: ela é transposta para o 
processo de tornar presente o passado mediante o movimento 
da narrativa. A mera subsistência do passado na memória ainda 
não é constitutiva da consciência histórica. Para a constituição 
da consciência histórica requer-se uma correlação expressa do 
presente com o passado [...]. (RÜSEN, 2010b, 63-64) 
 

A narrativa histórica, instância de materialização da consciência histórica, 

mobiliza as lembranças, as memórias já interpretadas do passado, para 

preencher as carências de orientação na vida prática, orientando as ações dos 

indivíduos no mundo e no tempo. As lembranças, portanto, são mobilizadas com 

um sentido, para a construção de uma mosaico interpretativo que usa o passado 

em função do presente, para agir no presente. 

O segundo elemento constitutivo da narrativa é a continuidade. Além 

resgatar as lembranças, a narrativa articula passado, presente e futuro baseada 

nas necessidades do tempo presente, o que proporciona por meio da 

interdependência das temporalidades uma representação de continuidade.  A 
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continuidade permite a constituição de um sentido que liga as temporalidades e 

dá unidade na experiência de tempo vivida pelos indivíduos. Esse elo fica claro 

pois, 

 
Sem essas representações da continuidade, a memória do 
passado não poderia ser articulada com a interpretação do 
presente e com a expectativa do futuro, de modo que a memória 
seja efetivamente um elemento integrante da consciência 
humana do tempo. A narrativa histórica torna presente o 
passado, sempre em uma consciência de tempo na qual 
passado, presente e futuro formam uma unidade integrada, 
mediante a qual, justamente, constitui-se a consciência histórica. 
(RÜSEN, 2010b, 65) 
 

Portanto, sem continuidade entre as memórias, lembranças e sentido no 

tempo a consciência humana não teria a capacidade de orientar suas ações no 

tempo e no mundo, pois os elementos constitutivos do pensamento histórica não 

formariam as relações necessárias a consciência histórica, tornando impossível 

a expressão da narrativa. 

 O terceiro, e último, elemento constitutivo da narrativa histórica como 

processo materializante da consciência história e a identidade do indivíduo, 

critério determinante das representações da continuidade no tempo e da seleção 

e interpretação de lembranças.  

A identidade é um dos elementos constitutivo da narrativa, que contribui 

para o esforço de recorrer as lembranças da memória, já interpretadas no 

passado, orientar e dar sentidos as ações no mundo no presente e gerar uma 

expectativa de futuro, encadeando os tempos em uma continuidade expressa na 

narrativa histórica. A narrativa histórica passa a ser igualmente  

 
[...] marcada pela intenção básica do narrador e de seu público 
de não se perderem nas mudanças de si mesmos e de seu 
mundo, mas de manterem-se seguros e firmes no fluxo do 
tempo. A experiência no tempo é sempre uma experiência da 
perda iminente da identidade do homem [...]. A capacidade dos 
homens de agir depende da aptidão em fazer valer a si próprios 
e a sua subjetividade. (RÜSEN, 2010b, 66) 

 

Os indivíduos estruturam sua identidade ao longo da vida e lutam para 

mantê-la apesar do passar do tempo e das ações que são obrigados a realizar 

no decurso da existência. A identidade é a essência que deve ser preservada 

para não perder de si mesmo e seu mundo. A consciência histórica é também 



45 

 

 

constituída pela identidade que, em grande medida, interfere nas interpretações, 

nas escolhas, nas ações e ajuda a determinar os sentidos, embora também seja, 

em maior ou menor escala, (a identidade) lapidada por estas mesmas escolhas 

e ações. 

Para sintetizar as reflexões sobre o que é afinal a consciência histórica 

Rüsen (2010b, p. 65-66) conclui: 

 
A consciência histórica constitui-se mediante a operação, 
genérica e elementar da vida prática, do narrar, com a qual os 
homens orientam seu agir e sofrer no tempo. Mediante a 
narrativa histórica são formuladas representações da 
continuidade da evolução temporal dos homens e de seu mundo, 
instituidoras de identidade, por meio da memória, e inseridas 
como determinação de sentido, no quadro de orientação da vida 
prática humana.  
 

Contudo, alçar uma definição para o conceito de consciência histórica não 

é o suficiente para refletir sobre sua aplicabilidade na pesquisa, no ensino e no 

aprendizado. É preciso discutir como imiscuir-se na narrativa histórica das 

pessoas no cotidiana e como despertar, ampliar e transformar a consciência 

histórica dos estudantes para eles mesmos. 

Rüsen (2010c) aponta como caminho para ampliação da compreensão 

sobre o que de fato é história em seus aspectos acadêmicos ou prosaicos. Em 

seguida indica a valorização da teoria como construção formal para vivência da 

história e também para a pesquisa, ensino e aprendizado, este último entendido 

como didática da história. 

Para realizar e consolidar o aprendizado histórico e necessário recorrer e 

articular os diferentes processos e instâncias da História, como ciência, ensino, 

didática e vivência, porque “os processos de aprendizado histórico não ocorrem 

apenas no ensino de história, mas nos mais diversos e complexos contextos da vida 

concreta dos aprendizes, nos quais a consciência histórica desempenha um papel”. 

(RÜSEN, 2010a, p.70 ) 

Observando a formação e o uso da consciência histórica pelos indivíduos 

podemos relacioná-la ao conhecimento histórico. Primeiro parece relevante 

pontuar a diferença entre esses dois conceitos: a consciência histórica, que pode 

ser entendida como um organismo vivo em ação, dá-se quando o conhecimento 

histórico é mobilizado e utilizado para dar orientação e sentido as ações dos 

indivíduos no tempo e no mundo. O conhecimento por si só, sem as conexões 
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de memória, continuidade, identidade e sentido, não constitui a consciência 

histórica 

Uma vez apresentado os elementos fundamentais de entendimento da 

consciência história, segundo a teoria da história de Rüsen, vale lembrar que um 

dos focos desse trabalho está relacionado a discussão do campo disciplinar da 

história escolar. A história em sala de aula. O ensino de história para despertar, 

transformar e ampliar a consciência histórica. A face da teoria de Rüsen (2010a, 

p. 91) que liga a história em suas diversas manifestações e campos de atuação 

ao aprendizado escolar é a didática da história, pois 

 
O aprendizado da história transforma a consciência histórica em 
tema da didática da história. Vale lembrar que os processos de 
aprendizado histórico não ocorrem apenas no ensino de história, 
mas nos mais diversos e complexos contextos da vida concreta 
dos aprendizes, nos quais a consciência histórica desempenha 
um papel. Abre-se assim o objeto do pensamento histórico para 
o vasto campo da consciência histórica, e a didática da história 
caiu nas malhas da teoria.  
 

Como a análise da consciência histórica já aponta, o aprendizado da 

história dá-se dentro e fora da sala de aula e está ligado a teoria, na medida em 

que é necessário recorrer ao método e reconhecer a didática de forma ampla e 

não apenas como campo intermediário, que transpõe, interpreta e transmite os 

saberes históricos da pesquisa, da histórica como ciência.  

 
Na medida em que a cientificidade for identificada 
exclusivamente com os procedimentos adotados pela pesquisa 
e com os tipos de saber por ela produzidos, são, de certa forma, 
“banidos da ciência” os demais fatores determinantes do 
processo cognitivo da história: a geração de problemas 
históricos a partir das carências de orientação da vida prática, a 
relação de formatação historiográfica ao público e, sobretudo, as 
funções de orientação prática do saber histórico (como ponto de 
vista que surte efeito sobre a produção mesma desse saber). 
(RÜSEN, 2010a, p. 89-90) 
 

A teoria da história e a didática são, portanto, campos diferentes dentro 

do saber histórico, com preocupações, conhecimentos e aplicabilidades 

próprios, embora tenham pontos de convergências. Se distanciam na 

perspectiva de que a teoria da história busca saber a possibilidades racionais do 

conhecimento histórico da consciência histórica e a didática se interroga sobre 

as possiblidades de aprendizagem dessa mesma consciência. Então ambas 
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(teoria e didática) se aproximam por partirem das operações e dos processos 

mentais da consciência histórica. (RÜSEN, 2010a, p. 93) 

Cerri (2014, p. 51-52) confirma esse entendimento quando diz que a 

didática da história é a racionalização metódica que se ocupa da aprendizagem: 

 
[...] a didática da história também se distingui de uma disciplina 
científica do ensino (cujo o resultado é um conjunto de métodos 
e técnicas que permite transmitir um dado conhecimento de 
quem o tem para quem é privado dele), e passa cada vez mais 
a caracterizar-se como uma disciplina que estuda a 
aprendizagem histórica. Com essa aprendizagem ultrapassa em 
muito a sala de aula de história e mesmo a escola, a didática da 
história acaba assumindo a produção, circulação e utilização 
social de conhecimentos históricos como seu objeto de estudo, 
e ao ser a realizado por historiadores esse estudo não se 
encaixa em nenhum dos campos historiográficos (porque não é, 
por exemplo, história da educação, embora dialogue com ela), 
mas sim no campo da teoria da história.  
 

Tal afirmação nos faz pensar que o presente trabalho não somente se 

insere no campo de ensino de história, mas também no campo da didática da 

história, que não está ligado a historiografia e sim a teoria da história. Porque 

pretendemos trazer para a sala de aula a televisão que é, sem dúvida, uma 

instância de aprendizado histórico fora da escola, para assim, podermos 

direcionar esse aprendizado com método e racionalidade históricos. 

Como já vimos a televisão, que chegou ao Brasil em 1950, contou com 

muito incentivo das iniciativas pública e privada para se consolidar como meio 

de comunicação mais popular e de forte penetração no imaginário social 

brasileiro. Por esse motivo, muitos professores e pesquisadores consideram o 

conhecimento, a presença e o debate sobre a TV na escola fundamental. 

Vamos ver, então algumas possibilidades sistematizadas do uso da 

televisão em sala de aula, para em seguida discutir a presença da televisão na 

consciência histórica dos estudantes e seu uso para despertar e transformar 

essa mesma consciência. 

 

1.5 O USO DA TELEVISÃO EM SALA DE AULA 

Como vimos até aqui as trajetórias históricas da televisão e da escola são 

muito distintas. A criação, o desenvolvimento e penetração social de cada uma 



48 

 

 

se deu em momentos e de formas muito diferentes. A TV, desde o princípio 

incentivada e financiada pela elite e pelo governo, cresceu e se consolidou em 

poucas décadas. Como meio de comunicação, que passou a atingir um número 

cada vez maior de pessoas, chegou a quase totalidade dos lares no Brasil, 

tornou-se também instrumento de interesse tanto do setor produtivo como do 

Estado e dos políticos. Isto fez a televisão se transformar numa esfera de poder, 

de controle, de propagação de ideias, uma vitrine. 

A escola e a educação, por outro lado, enfrentaram ao longo da história 

do Brasil obstáculos ao seu desenvolvimento e popularização. Restringir a 

educação sempre foi elemento de diferenciação e poder para as classes 

abastadas e de controle e restrição para a população em geral. 

No entanto, demonizar e apartar estas duas esferas fundamentais da 

sociedade brasileira não contribuiria em nada para a melhoria de cada uma delas 

ou para a instrução da população em geral. Melhor caminho seria conjugá-las, 

que o levaria a uma melhor acepção e desenvolvimento de ambas.  

A escola, em nossa concepção, é a arena própria para a tarefa de debater 

e refletir sobre as esferas e os agentes que compõe a sociedade, assim como 

sobre a televisão. Na escola estão os profissionais capazes saber em que 

momento introduzir e refletir cada aspecto e conteúdo veiculado pela televisão, 

através de seu conhecimento teórico e de sua prática educativa unir o currículo 

disciplinar e os conteúdos televisivos para dar conta da complexidade da 

educação em seu sentido mais amplo. 

Ao longo da história as inúmeras sociedades humanas experimentaram e 

expressaram-se através da oralidade, da escrita e das imagens. O final do século 

XIX e o início do século XX, no entanto, proporcionaram a ascensão e a explosão 

do universo imagético, transitando da imagem estática, veiculada em jornais, 

revistas, panfletos, à imagem em movimento, veiculadas pelo cinema e pela 

televisão. E hoje, ainda, pela internet e mídias digitais. 

No desenrolar do século XXI, a escola não pode se furtar ao uso da 

televisão e de todos os recursos nela contidos, como a linguagem, imagem e 

sons. Caso contrário, a escola se torna a caverna de Platão21, alheia ao mundo 

                                                 
21 Mito da caverna do filósofo grego Platão, narra a história de pessoas presas dentro de uma 

caverna, sem conhecer o mundo fora da caverna, acreditavam que suas sombras projetadas na  
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fora da escola, com a diferença que crianças e adolescentes conhecem a 

realidade fora da caverna (escola) e não desejam mais se manter por horas, 

todos os dias, dentro dela. 

Por isso é legitimo levar a televisão, fenômeno das sociedades 

contemporâneas, para dentro da escola e utilizá-la como fonte de aprendizagem, 

trazendo a sociedade, os interesses, os desejos e as novidades para dentro da 

sala de aula, despertando curiosidade e a vontade de conhecer nos estudantes.  

Muitos autores já refletiram sobre o uso da televisão em sala de aula e 

sua contribuição para a educação. Embora alguns autores, anteriormente 

citados, evidenciem na televisão seu caráter apenas de entretenimento inútil e 

alienante, há quem perceba o grau de penetração da televisão na sociedade e a 

importância de se construir interpretações e críticas sobre esse meio de 

comunicação.  

Recorreremos novamente a Marcos Napolitano para pensar o uso da 

televisão em sala de aula. O autor inicia sua análise ao apresentar o conceito de 

midiabilidade, isto é, o grau de influência da televisão na vida dos indivíduos. O 

midiabilidade é 

 
[...] um campo social dominado pela mídia, sobre tudo a mídia 
eletrônica, catalisando um conjunto de experiências e 
identidades sociais. Todos nós, alunos ou professores, estamos 
sujeitos à ação da mídia. O problema é que nos grupos mais 
jovens, inclusive naquelas subculturas juvenis que se julgam 
extremamente rebeldes, a ação da mídia é determinante para a 
constituição da identidade de grupo. O fenômeno da 
midiabilidade implica a dificuldade em estabelecer fronteiras 
definidas entre a experiência enraizada nas relações sociais 
mais tradicionais (vividas no bairro, no trabalho, na escola ou na 
família) e aquela vivida “através” da mídia, incorporando valores 
e comportamentos dos seus tipos e personagens. 
(NAPOLITANO, 1999, p. 12). 
 

Para Napolitano a mídia se tornou um campo social que emana por meio 

de seu conteúdo informações e mensagens capazes de criar experiências e 

influenciar identidades. A abrangência desse campo possibilitou atingir todos os 

sujeitos, inclusive os que se julgam isentos, por não assistir TV. Porém, mesmo 

sem assistir, convivem com pessoas imersas no universo e nas experiências 

                                                 
parede constituíam a realidade. Quando, porém, tomaram conhecimento do mundo externo 

resistiram a acreditar. 
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proporcionadas pela televisão e consomem os produtos materiais e imateriais 

promovidos pela TV. As pessoas que não conseguem perceber seu nível de 

imersão no universo televisivo e as que se consideram totalmente autônomas e 

isentas dessa influência, constituem o grupo que não sabe estabelecer fronteiras 

entre as experiências relacionadas ou não às mídias. Para este mesmo grupo 

se torna mais complicado estabelecer uma relação crítica ou reflexiva com o 

conteúdo televisivo. 

Para usar a televisão em sala de aula o primeiro passo, segundo o autor, 

é constatar o grau de midiabilidade dos estudantes e estabelecer um projeto a 

partir dessa informação. Refletir sobre a influência da mídia, fornecer aos 

estudantes pressupostos teóricos, discutir as formas de recepção (escapismo, 

alienação e conformismo), articular programas, conteúdos e habilidades. 

(NAPOLITANO, 1999, p. 12-13) 

A concepção de televisão apresentada aos estudantes pode trazer toda a 

complexidade desse fenômeno, da produção à veiculação do conteúdo e desta 

a recepção. Napolitano (1999, p. 15-16) destaca quatro categorias que 

classificam e relacionam o conteúdo e o telespectador. São elas o conteúdo 

como mercadoria e o telespectador como consumidor, o conteúdo como 

sociabilidade e o telespectador como cidadão, o conteúdo como comunicação e 

o telespectador como decodificador e o conteúdo como cultura e o telespectador 

como fruidor. Esta abordagem leva a percepção das formas psicossociais de ver 

TV.  

Aos docentes abre-se a possibilidade de fazer o adolescente perceber 

como e quando está encarnando cada uma dessas posturas (consumidor, 

cidadão, decodificador e fruidor), ou mais de uma delas ao mesmo tempo, ter a 

consciência do grau de midiabilidade na vida de cada um e permitir a elaboração 

de uma nova forma de se relacionar com a TV. Segundo o autor, “[...] o peso de 

cada uma delas (as categorias) é que pode variar conforme o indivíduo, o grupo, 

a classe ou mesmo a nacionalidade em questão.” (NAPOLITANO, 1999, p. 15-

16) 

Discute-se muito a relação entre grau de instrução formal, de domínio da 

palavra escrita e dos conteúdos tradicionais da escola com a forma de recepção 

dos conteúdos televisuais. Interroga-se se seriam elementos determinantes ou 

não. Embora a formação, o domínio da escrita e o conhecimento escolar possam 
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influenciar na recepção, acreditamos que valores, tradições, contexto familiar e 

outros elementos socioculturais e morais também influenciem na recepção e 

valoração dos conteúdos televisivos.  

Para escolher o material televisivo que será trabalhado em sala de aula é 

importante buscar o equilíbrio entre os interesses dos alunos, a sua cultura 

televisual, o conhecimento escolar e não impor apenas o gosto pessoal dos 

docentes. Seguindo estes critérios pode-se articular conteúdo televisivo e 

escolar, enriquecê-los e problematiza-los. (NAPOLITANO, 1999, p. 43-44) 

Na organização de um material de apoio à aula o autor propõe o uso de 

textos introdutórios, obras de consulta rápida, textos geradores de discussão, 

fichas e roteiros de análise. Também é importante conjugar criatividade de 

opinião e rigor de análise dos materiais televisuais trabalhados como fonte. 

(NAPOLITANO, 1999, p. 52) 

O docente precisa transformar o material-fonte em atividade pedagógica, 

definir quantas aulas serão necessárias, elaborar roteiros e propostas e debates. 

São caminhos de analisar do material partir do tema para a linguagem ou partir 

da linguagem para chegar no tema. Proporcionar a percepção das etapas de 

criação, seleção e edição final no trabalho em sala de aula, assim como acontece 

nos programas de TV. (NAPOLITANO, 1999, p. 55-57) 

Outra proposta é desenvolver pesquisas prévias, concomitantes ou 

posteriores. A prévia consiste em instrumentalizar a classe, motivar e alimentar 

a curiosidade sobre o tema, é, portanto, motivadora. A concomitante consiste em 

esclarecimentos de dúvidas e problemas, é, portanto, esclarecedora. A posterior 

constitui os desdobramentos e os temas derivados, é, portanto, aprofundadora. 

Por último o autor apresenta a organização e estruturação de telejornais, 

a seleção e decupagem das notícias, a linguagem do jornal, os critérios segunda 

a ideologia e o interesse do editor e da emissora. Em tempo, é apresentado o 

papel do telejornal na produção das notícias, na constituição da memória 

coletiva, o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido. 

Estas são algumas sugestões de organização, criação e desenvolvimento 

de atividades e do uso da televisão em sala de aula, segundo Napolitano (1999). 

Glaucia Guimarães (2001, p. 17-22) em sua dissertação também se 

preocupou com uso da televisão em sala de aula. Em sua análise, se discute a 

transformação da escola como espaço de “não-prazer” e “não-satisfação”, que 
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leva ao crescente desinteresse das crianças ao longo da vida escolar. Diversos 

autores corroboram o ponto de vista de Guimarães quanto a insatisfação dos 

estudantes com a vivência escolar, entre eles Snyders, Lara, Montessori, 

Korckzak, Montaigne, Alves22 entre outros. A produção cinematográfica e de 

propagando também se inserem no discurso reafirmando ideias como liberdade 

ao sair da escola, alegria ao tocar o sinal e tédio ao voltar às aulas.  

 No entanto, a autora acredita, assim como nós, que “[...] a escola pode, 

e talvez deva ser espaço da alegria, da satisfação, sem perder de vista seus 

objetivos e muito menos deixar de exercer sua função social.”  (GUIMARÃES, 

2001, p.23).  

Contudo, para a escola conjugar conhecimento formal, formação crítica, 

cidadania, alegria e prazer e se faz necessário levar em conta a realidade do 

aluno, questão exaustivamente tratada por diversos autores, entre eles Paulo 

Freire e Maria Teresa Nidelcoff. (GUIMARÃES, 2001, p. 24) 

Mas, quais elementos matérias e imateriais compõem a realidade do 

aluno? Por meio das ideias de Nilda Teves Ferreira, George Sorel e outros, é 

problematizada a valorização de elementos empíricos em detrimento dos 

elementos imaginários, simbólicos e mitológicos. É neste ponto que televisão, 

segundo a autora, pode ajudar a escola, pois a linguagem televisiva leva em 

consideração o imaginário, o emocional, o simbólico para atingir e mobilizar sua 

audiência, diferente do discurso autoritário presente em muitas salas de aula. 

(GUIMARÃES, 2001, p. 25-27). Segundo Teves (1992, p. 21 apud GUIMARÃES, 

2001, p. 26-27),  

 
Mediante pesquisas de opinião, de estudos de expectativas [os 
meios de comunicação de massa], combinam informações sobre 
as necessidades materiais e simbólicas do grupo-alvo, seus 
sonhos, seus anseios, suas crenças e fantasias das massas. É 
daí que procede a materialidade do seu discurso – seus roteiros 
de novelas, seus anúncios, a seleção de seus filmes, a 
organização das notícias. Mediante alegorias, metáforas, 
elucidações, as máquinas de sedução vão tocando todo tempo 
nosso campo simbólico, nossos ideais, nossos sagrados, 
nossas utopias. O discurso imagético que cada vez mais insinua, 
sugere o objeto sem representa-lo diretamente, é tanto mais 

                                                 
22 Os autores utilizados para sustentar a tese de insatisfação dos estudantes com a escola são 
os seguintes: Eni P.Orlandi, Nilda Tavares Teles, Rubens Alves, George Snyders, Michel Lobrot,  
Célestin Freinet, Janusz Korczak, Maria Montessori, Anton S Makarenko, Michel Eyquem 

Montaigne e Luisa Castiglioni Lara. 
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aceito, fortalecido e sedutor, quanto mais ele remete às crenças, 
aos mitos, às fantasias, às necessidades reais e imaginárias da 
população. Na combinação desses elementos é que ele constrói 
a sua sedução, criando novo desejos, informando sobre 
fantásticas formas de satisfazer necessidades elementares, ou 
seja, um supra-real aparece como o “real-ideal”, levando consigo 
as nossas resistências racionais. Essa parece ser a malha fina 
de captação do imaginário social.  

 

Assim, uma das formas de usar a televisão em sala de aula se centraria 

na linguagem. Na transformação da linguagem escolar pela linguagem televisiva, 

ligada ao prazer, a realidade e ao imaginário das crianças. Recorrendo aos 

mecanismo e estratégias da televisão para desse jeito, reverter, ao menos, uma 

das causas do fracasso escolar, da insatisfação e dos desinteresses dos 

estudantes. 

É chegada a hora de ligar os pontos. É possível e proveitoso usar a 

televisão na sala de aula? A televisão, meio de comunicação com muitas 

interações e interseções com a nossa sociedade, teria uma aplicabilidade 

proveitosa e frutífera para (usando as expressões de Rüsen) a didática da 

história e ofereceria alguma contribuição para a consciência histórica dos 

estudantes? Vamos refletir um pouco mais, incluindo considerações sobre o 

campo de ensino de história, muito debatido nos dias de hoje  

 

1.6 USAR A TELEVISÃO PARA O DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA 
HISTÓRICA 

Refletir e escrever sobre consciência histórica e televisão, aplicadas a 

sala de aula, é falar sobre ensino de história e as transformações desse campo 

de conhecimento ao longo do tempo. A história consta como disciplina do 

currículo escolar desde o século XIX, naquele momento se estabeleceram 

métodos, parâmetros e conteúdos para o ensino de história como disciplina 

escolar. Um modelo reprodutivista e enfadonho, que perdurou ao com o passar 

dos séculos e mesmo hoje, com muitas críticas, subsiste. 

No Brasil o ensino de história passou por muitas fases, mas durante o 

século XIX e grande parte do XX seguiu o script tradicional e positivista, com 

foco na história europeia. Em seguida a preocupação caiu sobre a formação da 

nacionalidade e da identidade brasileira. Ainda assim se manteve uma matriz 

europeia como pano de fundo e os métodos tradicionais reprodutivista.  
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Um intervalo presença da História como disciplina escolar ocorreu durante 

a ditadura militar, com a criação das disciplinas de estudos sociais. 

A sociedade, já na década de 1980, havia passado por transformações 

significativas e o ensino de história, o currículo, livro didático e, principalmente 

as metodologias de ensino começavam a ser criticados com intensidade. Era 

momento de abertura política no país e nesse momento se constituiu como 

campo de pesquisa o ensino de história. 

As restruturações curriculares objetivavam destacar professores e alunos 

como sujeitos históricos e produtores de conhecimento, descontruindo as formas 

tradicionais de ensino. É importante frisar que as mudanças na lei, no currículo 

e nas metodologias tinham um alcance menos amplo do que se desejava, por 

muitos motivos, entre eles as dimensões do país e a falta de investimento na 

educação em geral, e na formação continuada de professores em particular. 

A abertura política também foi o momento que propostas relacionadas ao 

meio ambiente, aos direitos humanos, ao direito das mulheres, e a novos 

paradigmas teóricos entraram no Brasil. 

 
As mudanças curriculares devem atender a uma articulação 
entre os fundamentos conceituais históricos, provenientes da 
ciência de referência, e as transformações pelas quais a 
sociedade tem passado, em especial as que se referem às 
novas gerações [...]. Diversidade cultural, problemas de 
identidade social e questões sobre as formas de apreensão e 
domínio das informações impostas pelos jovens formados pela 
mídia, com novas perspectivas e formas de comunicação, tem 
provocado mudanças no ato de conhecer e aprender o social. 
(BITTENCOURT, 1992-3, p. 134 apud SCHMIDT, 2004, p. 13) 

  

A preocupação em reformar o ensino abrange a História como ciência, a 

diversidade cultural, novos métodos de ensino, a mídia, enfim, a sociedade em 

suas mais diversas manifestações. Era flagrante a necessidade de atender as 

novas demandas impetradas pelas crianças e adolescentes que chegavam na 

escola.  

Do ensino tradicional ao ensino de estudos sociais até as novas 

tendências o ensino de história ainda tem muitos desafios pela frente. Mas, 

ampliação do significada da história, para além da concepção da história 

nacional e de seus heróis, incluindo a compreensão de que todas as pessoas 

são sujeitos participantes dos processos históricos, foi um grande avanço. Só é 
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necessário que essa compreensão esteja ao alcance de todos os seres 

humanos. 

Rüsen (2010) avança em relação ao dito anteriormente. Segundo sua 

teoria não somente a sociedade, em suas diversas manifestações, deve ser 

levada para a sala de aula e assim participar do aprendizado. Mas o aprendizado 

deve extrapolar as paredes da sala de aula e mesmo da escola e ampliar-se para 

acontecer num espaço epistemológico maior. Cerri (2011, p. 52) interpreta da 

seguinte forma:  

 
Como essa aprendizagem ultrapassa em muito a sala de aula 
de história e mesmo a escola, a didática da história acaba 
assumindo a produção, circulação e utilização social de 
conhecimentos históricos como seu objeto de estudo [...]. Nesse 
espaço epistemológico tem condições de permitir que os 
estudos históricos, e não apenas aqueles pensados a partir da 
escola, sejam submetidos a uma reflexão didática, ou seja, uma 
reflexão sobre o que é ensinado. 

 

Dessa forma, a finalidade do ensino de história e da didática de história 

seria, além de trazer as demandas e as questões sociais para dentro da escola, 

fazer que os estudantes vejam o mundo e seu cotidiano como possiblidades 

infinitas de aprendizado e ação. Tornaria a escola algo aberto e em 

constantemente troca com a sociedade. 

Mas por que a televisão especialmente ajudaria a transformar a escola 

em um espaço mais interligado a sociedade, ainda mais hoje em dia, com tantos 

recursos de mídia diferentes e modernos? Porque a televisão tem uma relação 

muito forte com o social, se confundindo com a sociedade na medida que faz as 

pessoas se identificaram com seu conteúdo e sua linguagem. Também é a mídia 

que a expressiva maioria da população brasileira tem acesso. Vale lembrar que 

a televisão é gratuita, basta ter um aparelho para acessá-la, diferente de outras 

mídias, que além do aparelho (computador ou celular), é necessário pagar uma 

franquia de internet. É por isso que, como citado anteriormente, apenas 47% da 

população brasileira tem acesso a internet em seus lares, enquanto mais de 97% 

tem acesso a televisão em suas residências. 

Se a consciência histórica está assentada nas experiências mais simples 

e prosaicas sua ligação com a televisão é óbvia e objetiva por uma série de 

motivos.  
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1. A televisão é um elemento do dia-a-dia.  

2. Grande número de pessoas assiste televisão todos os dias.  

3. O conteúdo televisivo é todo expresso em linguagem moderna e 

acessível.  

4. Como dito anteriormente, a televisão busca atingir o patamar 

simbólico e emocional, o que conquista e atrai as pessoas.  

Vamos refletir sobre cada um desses pontos. 

(1) A televisão se liga a consciências histórica por estar relacionada aos 

acontecimentos cotidianos da vida dos indivíduos. Nos registros de lembranças 

e memórias se mesclam os acontecimentos de um referido tempo com os 

programas veiculados no mesmo período. Por isso, a televisão participa da 

criação de continuidade do tempo, fundamental para a constituição da 

consciência histórica. 

(2) A televisão, assistida por um número expressivos de pessoas, passa 

a fazer faz parte da interação entre os indivíduos no mundo e permite que cada 

pessoa tenha informação, não estamos discutindo qualidade ou veracidade, 

sobre a sociedade que está inserida. Este aspecto gera a ideia de pertencimento 

a um ou mais grupos. A identidade do indivíduo ou do grupo e influenciada. 

(3) A linguagem da televisão é acessível a maioria dos grupos que formam 

a sociedade. Muitos programas estruturam-se, a partir de pesquisas de assuntos 

e problemas de interesse da sociedade de forma agradável e prazerosa para 

estes grupos. Muitas vezes a linguagem ou o comportamento adquirido na 

televisão passa a integrar os modos ou hábitos de grupos. Mais uma vez, a 

identidade do grupo é influenciada pela TV. 

(4) A televisão atinge a patamar simbólico e emocional, tirando o indivíduo 

da realidade, nem sempre agradável, que ele vive. A televisão funciona como 

escapismo. 

Os quatro itens relacionados acima se conectam com elementos 

fundamentais para a constituição da consciência histórica, como identidade, 

tempo, experiências cotidianas, entre outros. Levar o conteúdo televisivo para a 

sala de aula permitiria construir uma nova relação entre a televisão e as pessoas. 

Para que a TV fosse entendi como objeto mobilizado por sujeitos históricos. 
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Um aspecto muito importante e que as questões apontadas acima não 

dão conta do aspecto histórico social, isto é, a relação entre a televisão, a história 

social e a construção de memória. A TV tem papel fundamental na interpretação 

dos acontecimentos e na sua rememoração ou esquecimento. O exercício de 

memória e interpretação são exercícios próprios da consciência histórica. Muitas 

pessoas estão deixando seu exercício de interpretação a cargo da televisão. 

A questão aqui é: a interpretação dada pela TV a qualquer acontecimento 

noticiado segue a orientação, entendida como orientação de sentido da 

consciência histórica, de quem?  

Os elementos e processos da consciência histórica de muitos indivíduos 

correm o risco de ser reprodução do que elaborado pela televisão. O nome disso 

seria manipulação, e não queremos reduzir a televisão somente isso. No entanto 

é algo a ser levado em consideração ou, ao menos não esquecido. 

O que foi dito até aqui corrobora a televisão como elemento da sociedade 

válido para uso didático no ensino de história com o objetivo de acessar, ampliar 

e transformar a consciência histórica. Mais do que isso, serve para mostrar a 

muitos indivíduos que eles têm consciência histórica, são sujeitos históricos e 

estão inseridos num processo histórico. Este seria o despertar da consciência 

histórica.  

 A televisão é uma excelente ferramenta para o ensino de história e a 

didática da história por ser o mais popular dos meios de comunicação brasileiros. 

Quase a totalidade dos brasileiros tem acesso a televisão aberta. Seus 

conteúdos são populares, tanto que se fazem presentes nos meios de 

comunicação mais modernos, como origem dos principais assuntos nas redes 

sociais. Vale lembrar que pouco menos da metade da população brasileira tem 

acesso à internet em casa, e essa parcela com acesso é constituída, 

majoritariamente, pelas classes média e alta. O que demonstra que a televisão 

tem penetração em todas as classes, não somente entre as classes menos 

favorecidas. 

A ligação da televisão com as esferas de poder é largamente comprovada 

na historiografia, por isso uma postura crítica da sociedade sobre a televisão se 

torna cada vez mais urgente. Todavia, não se trata de demonizar, apenas de 

historicizar a televisão, o que seria suficiente para perceber, em momentos 

cruciais da história brasileira, sua postura e atuação. 
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Por fim, a televisão moderniza a escola, por transportar consigo todos os 

elementos de linguagem, imagens e sons, tão atrativos aos estudantes em geral. 

E permitir a eles uma visão mais ampla e diversificada da sociedade que estão 

inseridos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino de história e a didática da história são campos do saber histórico 

com muitas questões em aberto, até mesmo porque a sociedade está em 

constante transformação e a escola não funciona fora dela e precisa, portanto, 

estar em constante processo de transformação e atualização. 

No entanto, por mais que se teorize e desenvolva novos métodos de 

ensino e se amplie a o conceito de aprendizado, é impossível fugir das questões 

materiais e objetivas como o sucateamento das unidades escolares e do 

profissional da educação.  

Ainda assim, apesar das questões apontadas acima, tais iniciativas 

ligadas a inovação no ensino e no aprendizado melhoram e transformam a 

prática cotidiana na sala de aula. Permitem vislumbrar um futuro melhor para 

crianças e adolescente, ao aumentar seu interesse pela educação e pelo 

conhecimento, e para o Brasil. 

A televisão, utilizada em sala de aula para despertar, acessar e 

transformar a consciência histórica dos estudantes, com o apoio de seus 

recursos próprios e dos métodos e teorias de ensino e de didática da história, 

também passaria por mudanças ao ver seu público mudando, já que baseia sua 

programação e linguagem nos seus telespectadores. 
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23 Trabalho apresentado a disciplina Teoria e Metodologia de Ensino de História. Ilustra a 

abordagem didático-pedagógica proposta pelo projeto de pesquisa. 
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PLANO DE AULA 

DISCIPLINA: HISTÓRIA  

TÍTULO DA AULA: MOVIMENTOS POPULARES NA PRIMEIRA 

REPÚBLICA: A REVOLTA DA VACINA  

Introdução 

A revolta da vacina se caracterizou como a luta da população em defesa de seus 

modos de vida e contra a opressão imposta pelo Estado, no momento da 

implementação do projeto de reforma urbana e sanitária da cidade do Rio de 

Janeiro. Nesse sentido, a lei de vacinação obrigatória foi o estopim do movimento 

popular. 

Objetivos Gerais 

Ao final da aula, o aluno deverá ser capaz de: 

• compreender a formação e consolidação da república brasileira a partir 

das disputas e tensões entre diferentes setores da sociedade e seus 

projetos, visões de mundo e modos de vida, 

• analisar as campanhas de vacinação atuais e o uso que o Estado faz da 

televisão para informar e conscientizar. Ao mesmo tempo problematizar a 

aceitação geral da vacinação e da ausência de questionamentos.  

Problemática 

Como a revolta da vacina contribui para a compreensão do processo de 

construção e consolidação da república brasileira, no início do século XX? O que 

se conclui, analisando este movimento, sobre o projeto dos governantes para o 

país? Qual a relevância dada ao povo neste momento? Qual o impacto dos 

movimentos sociais na estruturação da capital federal? 

Problematização do uso que o Estado faz da televisão para “informar”, “educar” 

e “conscientizar” a população, usando como exemplo as campanhas de 

vacinação atuais. 

Conceitos 

República oligárquica, autoritarismo, modernização, exclusão social, 

movimentos sociais, cultura popular, resistência popular. 

Estado, Televisão, população, educação. 
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Objetivos específicos 

• Apresentar a formação e consolidação da primeira república brasileira 

dominada por oligarquias. 

• Caracterizar a sociedade brasileira, em especial a da capital federal, em 

sua diversidade étnica e cultural. 

• Apresentar os problemas de saúde e a estrutura da cidade do Rio de 

Janeiro. 

• Explicar os debates sobre o desenvolvimento da vacina, o projeto de 

embelezamento e saneamento da cidade, nos governos de Rodrigues 

Alves, na esfera federal, e Pereira Passos, na esfera municipal. 

• Relacionar as práticas autoritárias do governo no processo em curso às 

reações populares; 

• Descrever a intensidade da revolta. 

• Relacionar a atuação do governo à intensidade da reação da população. 

• Analisar e problematizar o uso que o Estado faz da televisão 

Esquema de conteúdo 

• Primeira República 

República oligárquica. 

Governo Rodrigues Alves, na esfera federal e Pereira Passos, na esfera 

municipal. 

Reforma urbana – embelezamento e saneamento. 

Lei de vacinação, atuação de agentes públicos e órgãos públicos. 

• Sociedade e cultura 

Diversidade étnica da sociedade brasileira. 

Cultura popular nas práticas cotidianas. 

Crenças religiosas. 

• Ciência e seus personagens 

A história da vacina e a vacina no Brasil. 

Higienistas e médicos – métodos e debates. 

• Revolta da vacina 

A lei de vacinação obrigatória como estopim dos conflitos. 

O conflito nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. 

Intensa repressão do governo contra a revolta. 

• Campanhas de vacinação atuais  
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Campanha contra o sarampo 

Campanha contra a paralisia infantil 

Campanha contra o HPV 

• Análise das campanhas de vacinação 

Quais mensagens elas veiculam? 

Quais são as interpretações possíveis? 

Alguém já ouvi questionamentos sobre a qualidade, a validade e obrigatória das 

vacinas? 

Procedimentos didáticos 

Introdução ao tema com apresentação expositiva do professor. 

Leitura de excertos da produção historiográfica sobre o assunto. 

Apresentação dos vídeos com as campanhas de vacinação 

Debate com a turma 

Recursos didáticos 

Quadro branco 

Textos complementares de historiadores 

Equipamento audiovisual 

Campanhas de vacinação - links 

• Campanha de vacinação contra o sarampo e poliomielite  

https://www.youtube.com/watch?v=EbrJN0MxqbM | 1995  

https://www.youtube.com/watch?v=V8e-B1F2FcM | Filme Oficial 2014  

• Campanha Nacional de Vacinação contra o HPV  

https://www.youtube.com/watch?v=_T1Sh8MOS1c | Filme Oficial 2014  

https://www.youtube.com/watch?v=YMqUAhFX-_4 | Filme Oficial 2014  

https://www.youtube.com/watch?v=8wjytNHWCuo | 2014  

https://www.youtube.com/watch?v=0ZqQTIcQmK8 | Filme Oficial 2016  

https://www.youtube.com/watch?v=rV33XulKmKk | Filme Oficial 2016  

•  Campanha Nacional de Vacinação contra Paralisia Infantil  

https://www.youtube.com/watch?v=J1Mni9XiygU | 2014  

• Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe 

https://www.youtube.com/watch?v=J1Mni9XiygU
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https://www.youtube.com/watch?v=XoJHOKDD2jw | Filme Oficial 2014  

https://www.youtube.com/watch?v=afyAtBdpbcE | Filme Oficial 2014  

https://www.youtube.com/watch?v=61ArZCQNT7s  | Filme Oficial 2016  

Ensino de História e a televisão 

 A História como disciplina escolar deve, mais do que todas as outras, se 

empenhar em realizar uma educação voltada para a autonomia e cidadania. A 

realização desse objetivo passa pela associação entre teoria e prática. O 

conhecimento histórico deve ser utilizado para desenvolver a leitura de mundo, 

a análise crítica e a transformação da curiosidade ingênua para a curiosidade 

epistemológica. (FREIRE, 1996, p.31) 

 Segundo Circe Bittencourt, o “indivíduo que vive o presente deve, pelo 

ensino de História, ter condições de refletir sobre tais acontecimentos, 

localizados no tempo conjuntural e estrutural, estabelecer relações entre os 

diversos fatos de ordem política, econômica e cultural.” (2004, p. 20) 

 Ao incluir esse horizonte de trabalho, a educação se torna transformadora, 

tanto da realidade escolar, como dos alunos e da sociedade em geral. 

 Bittencourt ainda defende que, a “ideia de cidadania social que abarca os 

conceitos de igualdade, de justiça, de diferenças, de lutas e de conquistas, de 

compromissos e de rupturas tem sido apenas esboçada em algumas poucas 

propostas”. (2004, p. 22) 

 Outro elemento importante para o ensino de História e o diálogo entre a 

escola e os meios de comunicação. A televisão, presente na casa da grande 

maioria, senão de todos, os professores e estudantes, deve ser trazida para a 

dinâmica de ensino-aprendizagem, mas não somente como ilustração ou 

entretenimento. 

  Michel De Certeau sugere que a escola busque relacionar-se com 

os diferentes setores culturais, como a televisão, não para consumir 

passivamente os seus produtos, mas constituindo-se em um núcleo crítico que 

enfatize a pluralidade de pontos culturais e discuta melhores formas de os 

indivíduos se relacionarem com as informações e saberes por eles difundidos. 

(FRANCO, 1999, p. 104) 

 No mesmo sentido, para Bourdieu, a televisão surge com uma limitação 

inicial, uma censura, imposta por três agentes: o proprietário, os anunciantes e 

https://www.youtube.com/watch?v=XoJHOKDD2jw
https://www.youtube.com/watch?v=afyAtBdpbcE
https://www.youtube.com/watch?v=61ArZCQNT7s
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o Estado. Os três agentes impõem assuntos, condições e restrições de tempo 

(BOURDIEU, 1997, p. 20) Portanto, essa mídia deve ser interpretada, analisada 

e criticada levando esses elementos em consideração. 

 Marcos Napolitano adverte que embora a televisão esteja presente e sofra 

críticas nas salas de aula, uma vez em casa, muitos alunos e professores se 

entregam acriticamente a televisão. Este é um fenômeno denominado 

midiabilidade, isto é, quando a mídia determina comportamentos, identidades e 

experiências. (NAPOLITANO, 2016, p.12) 

 Dessa forma, percebemos que da mesma forma que é relevante incluir a 

mídia e a televisão no ensino de História, é também importante definir métodos 

de uso dessa ferramenta. 

 Comparando a revolta da vacina do início do século XX e as atuais 

campanhas de vacinação veiculadas na televisão, notamos o uso que o Estado 

faz da televisão para educar, informar e conscientizar, mas também vemos como 

as pessoas em geral aceitam a mensagem televisa sem análise crítica sobre a 

informação que está sendo transmitida. 

Historiografia sobre a Revolta da Vacina 

 A Revolta da Vacina é um tema bastante visitado pela produção 

historiográfica brasileira, nos livros didáticos têm presença confirmada e 

mantém-se como relevante objeto de pesquisa nos programas de pós-

graduação.   

 Historiadores buscaram e ainda buscam compreender este 

acontecimento a partir de diferentes horizontes, refletindo sobre as personagens, 

as motivações, as tensões sociais, os discursos científicos, o processo de 

criação da vacina, as práticas populares de cura, as crenças religiosas, a 

moralidade da época, a atuação dos agentes públicos, e, por fim, o legado da 

revolta para a cidade do Rio de Janeiro. 

 Em seu livro “Revolta da Vacina – mentes insanas em corpos rebeldes”, 

publicado em primeira edição no ano de 1984, Nicolau Sevcenko apresenta a 

revolta da vacina como “uma autêntica rebelião social” (p.11), dos excluídos e 

sacrificados pela transformação do Brasil segundo a ordem burguesa e 

econômica mundial então vigente. 

 O texto inicia com o frigir dos ovos, isto é, com a deflagração da revolta    

a partir da publicação no jornal A notícia do decreto de vacinação obrigatória, 
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segue descrevendo a destruição da região central da cidade, os embates entre 

as forças do governo e os populares, a tentativa de golpe de Estado dos cadetes 

e a repressão final. 

 Em seguida, o autor defende a tese de que a rebelião não poderia ser 

produto apenas da vacinação obrigatória, mas também fora motivada pela 

insatisfação popular com uma política excludente e seus representantes.  

 Os projetos de embelezamento, saneamento, combate às doenças, 

impostos pelo governo de Rodrigues Alves, na esfera federal e Pereira Passos, 

na municipal, eram autoritários e violentos, aprofundando as insatisfações 

populares. 

 O autor conclui que, “esse processo de reurbanização trouxe consigo 

fórmulas particularmente drásticas de discriminação, exclusão e controle social, 

voltadas contra grupos destituídos da sociedade” (p. 120) é foi, portanto, uma 

reação a redução de sua condição de sobrevivência. 

 José Murilo de Carvalho, em seu livro “Os Bestializados – o Rio de Janeiro 

e a República que não foi.”, publicado em 1987, resgata a revolta da vacina para 

desvendar os aspectos da mente popular, durante a primeira república. 

 O autor diz: “Vai interessar-nos de modo particular esclarecer a 

composição da população insurgente e as motivações justificadoras da revolta 

(…).” (p.91) 

 Desta forma, a revolta da vacina ocupa um capítulo no livro, para Carvalho 

balizar sua tese de que o povo não estava totalmente alheio aos acontecimentos 

nas primeiras décadas da república, mas tinha concepções singulares sobre 

seus direitos e como lutar por eles. 

 O autor inicia sua argumentação com as reformas promovidas pelo 

governo Rodrigues Alves, a ação de Oswaldo Cruz, as reformas e leis relativas 

a posturas e práticas cotidianas como cuspir na rua e o comércio ambulante. 

 Por dezenove páginas o autor se ocupa de três assuntos: os debates para 

aprovação da lei de vacinação obrigatória, o problemático projeto de 

regulamentação redigido por Oswaldo Cruz e a revolta em si. 

 Em seguida, a identificação mais precisa dos revoltosos se torna o foco 

da pesquisa, no entanto, a investigação em jornais, discursos e outros 

documentos   traz como resultado generalizações, que, em certa medida, 

demonstram a fragmentação social. 
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 Entre as muitas motivações elencadas no texto de Carvalho, destaca-se 

um crescente caráter moralista, que compeliu o povo a se revoltar diante da 

exposição, claramente das mulheres, aos agentes do serviço de vacinação 

obrigatória. 

 Em última análise, o autor julga a revolta como um “movimento popular de 

êxito baseado na defesa do direito dos cidadãos de não serem arbitrariamente 

tratados pelo governo” (p.139), além de compor importante elemento para a 

formação da cidadania na república. 

 Sidney Chalhoub, em seu livro “A cidade febril – cortiços e epidemias na 

corte imperial”, publicado em 1996, apresenta novos elementos para compor o 

quadro de compreensão sobre a revolta da vacina. 

 No capítulo 3 “varíola, vacina e vacinophobia”, o autor faz uma breve 

análise da produção historiográfica sobre a revolta da vacinação, suas 

inconsistências e acertos. 

 Em seguida, apresenta, numa perspectiva de longa duração, o serviço de 

vacinação desde o governo do príncipe regente D. João VI, os debates de 

higienistas, pesquisadores e médicos, que questionam a eficácia da vacina.  

 Depois, amplia o debate para as dúvidas e desconfianças populares sobre 

a vacina e a atuação dos agentes oficias, para então desenvolver os novos 

elementos pesquisados.  

 O autor identifica, em antigas culturas populares, procedimentos de cura 

através da inoculação de material retirado de pessoas ou animais doentes e a 

consequente imunização daqueles que se submetiam ao procedimento. 

 O culto ao orixá Omolu também compõe a análise, pois ligaria a doença 

e sua cura a práticas religiosas e teria, portanto, influência sobre a aceitação ou 

resistência a vacinação.  

 No Europa, as práticas de variolização e seu estudo por autoridades são 

apresentadas no texto em dois momentos. Na Inglaterra, quando Jenner ouve a 

história de uma camponesa, na qual se afirma que os ordenhadores ficavam 

imunes a varíola por causa do contato com vacas portadoras de “vacina”, um 

tipo ameno de varíola. E nas colônias inglesas, na América do Norte, quando o 

reverendo Cotton Mather em conversa com o escravo Onesimus, descobriu que 

a prática de variolização era comum em algumas regiões do continente africano.  

 Estes elementos compunham, para Chalhoub, a cultura popular da época 

e participaram da lógica de resistência a vacinação no Rio de Janeiro, capital 
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federal, da incipiente república brasileira. O povo, com suas práticas, costumes, 

crenças, modos de ser e fazer, entrou em choque com as elites e classes 

governantes que impunham seus modos aburguesados importados da Europa.  

 Por fim, o autor analisa o serviço de vacinação pública nos anos anteriores 

a revolta, sempre na perspectiva da longa duração. Apresenta a obrigatoriedade 

da vacinação como determinação antiga desde o império e a reafirmação da 

mesma ao longo das décadas republicanas, o que gerou uma caçada aos 

vacinophobos. 

 O autor conclui que  

“a história da varíola e da vacina antivaríola no Rio é assim 

constitutiva deste processo histórico mais amplo (de falência das 

ideologias de dominação senhorial (…) e da consequente 

tentativa de reorganização do mundo do trabalho no Brasil nas 

últimas décadas do século passado) – isto é, não o ‘reflete’ nem 

o ‘exemplifica’, mas é um dentre os múltiplos elementos que 

efetivamente o constituem.” (p.167).  

 

 O mais recente dos textos em análise é o produzido por Jaime Benchimol, 

no ano de 2003, para integrar o primeiro volume da coleção Brasil Republicano. 

 Em “Reforma urbana e a Revolta da Vacina na cidade do Rio de Janeiro”, 

o autor insere a revolta da vacina em um contexto maior, o dos problemas 

urbanos e sanitários, que a cidade do Rio de Janeiro enfrentava com certa 

regularidade e as ações do governo, visando a modernização da região central 

da cidade do Rio de Janeiro. 

 O cenário desta história talvez seja a principal personagem, pois a cidade 

do Rio de Janeiro tem destaque e relevância incontestáveis, segundo o autor, 

desde que se tornou capital, ainda na colônia, e atravessou séculos 

desempenhando este papel. 

 O desenvolvimento do centro urbano ocorreu e, “apesar da formação de 

novos bairros, iam se condensando na área central realidades críticas, oriundas 

da crescente incompatibilidade entre a antiga estrutura material e as novas 

relações econômicas capitalistas que nela se enraizavam.”(p.236) 

 A população urbana da cidade do Rio de Janeiro, “uma multidão 

heterogênea, flutuante, [que] morava e labutava na área central”, sofria há 

décadas as ações dos governantes relacionadas as reformas urbanas e o 
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controle de doenças, o que gerou grande desgaste entre o poder público e os 

cidadãos.  

 Para o autor, “a reforma urbana foi, na realidade, o somatório não previsto 

das ações de múltiplas forças humanas e não humanas”. (p.234). Uma nova 

cidade do Rio de Janeiro emergiu dos escombros e da conflagração social 

daqueles tempos, reforçando e criando contradições. 

 A partir da segunda metade do século XIX o Estado começou a preocupar-

se com a questão sanitária e de higiene. Assuntos antes relegados a igreja, ao 

município e a polícia, ganharam atenção do governo federal. 

 É importante destacar a influência dos higienistas na reforma e 

saneamento da cidade. Suas propostas de remoção da população pobre da 

região central datam das últimas décadas do século XIX. 

 Embora tais propostas circulassem e tivessem defensores, problemas 

econômicos e políticos muitas vezes sustaram o início do processo de 

implantação. No despontar do século XX as mesmas ideias não mais se 

adequavam a cidade, o que não inibiu a implantação de um projeto moralizador 

e autoritário. 

 O autor, ressalta “que a literatura da época reduziu [a revolta] a um 

simples choque entre as massas incivilizadas e a imposição inexorável da razão 

e do progresso, [no entanto], foi mais protagonizada por forças sociais 

heterogêneas, compondo-se, na realidade, de duas rebeliões imbrincadas: o 

grande motim popular contra a vacina e outras medidas discricionárias e 

segregadoras impostas em nome do ‘embelezamento’ e do ‘saneamento’ da 

cidade, e a insurreição militar deflagrada dias depois.” (p.271) 

 Por fim, são apresentadas as interpretações presentes na historiografia 

brasileira sobre o tema, algumas delas anteriormente aqui apresentadas. 
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