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A Televisão Universitária não é apenas o segmento mais novo da televisão brasileira. É também o 
de mais rápido crescimento. A partir de 1995, quando tomaram impulso as iniciativas nas 
instituições de ensino superior (IES), de se organizarem para a produção e veiculação regular de 
conteúdos educativos-culturais por televisão, nada menos que 34 canais surgiram no país, em 
diversas operadoras de TV a cabo - uma média impressionante de quase três canais por ano. 
Somando-se a eles as emissoras educativas tradicionais, de sinal aberto, que são controladas por 
IES, o número de canais em operação sobe para 49. Já são cerca de 100 as IES que têm alguma 
atividade de produção de vídeo no Brasil e 87 delas utilizam-se de canais universitários. 
 
São números expressivos, sob qualquer critério. Eles revelam que a universidade brasileira, muito 
rapidamente, vai deixando para trás antigos preconceitos contra a televisão e passa a confiar no 
potencial dessa mídia para a difusão de informação, cultura, educação e cidadania. A mesma 
universidade brasileira, que levou quase 20 anos para admitir que a televisão podia ser um objeto 
sério de pesquisa acadêmica (a TV surgiu no país em 1950 e apenas no final dos anos 1960 
apareceram os primeiros estudos sobre ela, no campo da sociologia e da comunicação), agora dá 
um grande salto em seu processo de compreensão do fenômeno televisual e se põe, ela mesma, a 
fazer TV. 
 
É um quadro animador, visto em seu conjunto. Mas é também preocupante, se analisado em 
pormenores, sobretudo nos aspectos da qualidade da programação oferecida ao público, da 
capacitação técnica do pessoal envolvido, e da acomodação dos novos núcleos de TV no interior 
dos organismos acadêmicos, com o forte contraste de mentalidade, ritmo de trabalho e 
necessidades que ela envolve. A Televisão Universitária está crescendo vertiginosamente, sim, e 
esse crescimento aponta para uma nova era no uso das tecnologias audiovisuais pelas IES. Muitos 
problemas devem ser resolvidos, entretanto, para que a multiplicação das antenas constitua-se, 
efetivamente, em florescimento da cultura e da educação nas telas de televisão. 
 
Televisão Educativa. Nascida e criada Universitária. 
 
A televisão educativa brasileira, a rigor, nasceu universitária. A primeira emissora educativa a 
entrar em operação no país, em 1967, foi a TV Universitária do Recife, vinculada à Universidade 
Federal de Pernambuco. Depois dela, pelo menos outras 12 instituições de ensino superior 
receberam outorgas de canais educativos abertos e vêm operando as estações, com suporte de 
programação das duas grandes emissoras educativas do país, que têm maior capacidade de 
produção e constituíram-se em "cabeças de rede": a TV Cultura de São Paulo, da Fundação Padre 
Anchieta, e a TV Educativa do Rio de Janeiro, da Associação de Comunicação Educativa Roquette 
Pinto.  
 
Nem por isso, entretanto, é possível dizer que a Televisão Universitária começou no Brasil há mais 
de 35 anos. As emissoras operadas por IES no campo da radiodifusão (TV aberta, nas freqüências 
VHF ou UHF), hoje como antes, não oferecem ao público telespectador uma programação 
segmentada, especificamente universitária, entendida como aquela que revele os personagens, as 
atividades e os pontos de vista do mundo acadêmico. A vinculação dessas estações com as IES é, 
sobretudo, administrativa e financeira, até porque, dada as suas limitações de produção, a maior 
parte de seu conteúdo vem de fora, "importado" da TV Cultura -SP e da TVE-Rio.  
 
Não se trata, portanto, de emissoras universitárias no sentido da expressão televisual do universo 
acadêmico. Ao contrário, a sua perpectiva é sempre generalista e, mesmo quando cuidam de 
difundir conteúdos especificamente educativos, além dos culturais, posicionam a sua comunicação 
ao nível do ensino fundamental ou médio, porque tem em mira a grande massa telespectadora, a 
maioria da audiência, que não tem formação superior. Essa televisão feita por IES, assim sendo, 
em quase nada se diferencia daquela televisão educativa produzida por fundações, institutos 



culturais ou outros organismos não-universitários. Nunca teve, até há pouco, razão para buscar 
alguma singularidade. 
 
A Televisão Universitária, como tal, é fruto do processo de segmentação da TV brasileira, que 
começa em 1991, com a introdução da tecnologia do cabo. Ela surge, de fato, com a promulgação 
da lei federal 8977, de 5 de janeiro de 1995, conhecida como Lei da TV a Cabo. Esse instrumento, 
em seu artigo 23, institui os chamados "Canais Básicos de Utilização Gratuita", que as operadoras 
são obrigadas a disponibilizar, sem custos para os assinantes ou para os provedores de conteúdo 
dos canais. Entre eles, especifica "um canal universitário, reservado para o uso compartilhado 
entre as universidades localizadas no município ou municípios da área de prestação do serviço".  
 
Um canal de TV assegurado por lei, e gratuito, mostrou-se um estímulo poderoso, motivando 
inúmeras IES a se aventurarem no campo da comunicação audiovisual. Com a obrigatoriedade, 
acabavam as penosas negociações entre IES eventualmente interessadas em fazer televisão, e as 
empresas de radiodifusão sempre reticentes, desconfiadas da capacidade produtiva da 
universidade e convictas da inviabilidade comercial de sua programação. Com a gratuidade da 
veiculação, caíam dramaticamente os custos para as IES, que precisavam investir tão somente 
em produção. 
 
Já em 1995, meses depois de sancionada a lei 8977, a Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo e a Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, deram início à utilização do 
canal universitário na TV a cabo. Nas capitais e centros universitários importantes, as IES 
começaram a se articular, encontraram formas de compartilhamento do canal e foram lançando 
novas estações: em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campo Grande, 
Vitória, Bauru. Em outras cidades, instituições assumiram sozinhas o desafio de manter um canal 
universitário: UFSC, em Florianópolis; FGF, em Fortaleza; UFF, em Niterói; UCS, em Caxias do 
Sul; FURB, em Blumenau; UNIMEP, em Piracicaba; UPF, em Passo Fundo; UNISC, em Santa Cruz 
do Sul. 
 
A expansão da Televisão Universitária no cabo estimulou também as IES a buscarem o grande 
público, disputando novas outorgas de emissoras educativas abertas. Surgiram canais em Santos, 
Alfenas e Coronel Fabriciano. O desenvolvimento da transmissão de vídeo pela Internet, por sua 
vez, contribuiu para alargar o horizonte de distribuição da Televisão Universitária. A Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos, de São Leopoldo, foi a primeira IES a transmitir a sua programação pela 
rede, usando tecnologia de "streaming", antes mesmo de iniciar atividades na radiodifusão ou na 
cabodifusão. 
 
Mesmo a televisão comercial não foi excluída, como plataforma possível de distribuição de 
programas universitários, nessa marcha consistente das IES no rumo da comunicação audiovisual. 
A PUC do Paraná, por exemplo, tornou-se fornecedora de programação cultural para a Rede Vida, 
o principal braço televisivo da Igreja Católica no Brasil. Embora religiosa, a emissora opera com 
publicidade comercial, nos moldes normais da televisão privada. 
 
A quantidade de IES envolvidas, a variedade das propostas de programação, e a multiplicidade 
dos sistemas técnicos utilizados para a transmissão dos sinais são indicadores irrefutáveis da 
expansão da Televisão Universitária no país. Mas esses fatores positivos não eludem os muitos e 
complexos problemas que ela ainda tem de resolver, para se instituir como alternativa viável de 
modelo de televisão, no cenário audiovisual brasileiro. São problemas que merecem atenção das 
IES, mas que, em muitos casos, em razão da imaturidade de seus projetos de TV e da não-
especialização de suas equipes - sobretudo as diretivas - sequer são percebidos em toda a sua 
magnitude. 
 
 
 
 



O Problema Conceitual: O que é Televisão Universitária? 
 
O primeiro desses problemas é o conceitual. O que é, afinal, Televisão Universitária? Na 
percepção da maioria, tanto no mundo universitário quanto na mídia brasileira, é uma televisão 
laboratorial, produzida por estudantes sob a a orientação de professores, visando tão somente a 
sua capacitação profissional, para o ingresso no mercado de trabalho. Tratar-se-ia, portanto, 
segundo essa concepção, de uma televisão necessariamente imatura, tecnicamente limitada, cuja 
ambição não poderia transcender as fronteiras do processo formativo de estudantes de 
comunicação, devendo ela conformar-se com uma permanente subalternidade, mesmo no 
contexto da televisão educativa, já percebida como subalterna à TV comercial. 
 
Uma outra visão da Televisão Universitária é aquela que ainda a identifica exclusivamente com o 
público estudantil, mas que o vê não como produtor de conteúdos e sim como receptor. Uma 
televisão para estudantes, em suma, com a programação voltada ao seu deleite e informação, 
sendo indiferente, ou irrelevante, se tal programação é produzida diretamente pelo alunado de 
comunicação, ou se é feita por profissionais já tarimbados. Nesse modelo estão quase todas as 
emissoras universitárias estrangeiras, como a CTN-College Television Network e a CSTV-College 
Sports Television, norte-americanas; a Nexus TV e a Campus Television, inglesas, ou suas 
similares francesas, escocesas, alemãs e suecas. 
 
Uma terceira visão já admite que a Televisão Universitária pode ser mais do que um meio de 
expressão dos estudantes, ou de acesso a seu universo de interesses e preocupações. Admite que 
a Universidade é uma instituição composta por, pelo menos, três segmentos perfeitamente 
distintos - estudantes, professores e funcionários - e que uma televisão que dela surja, ou a ela se 
destine, não pode perder de vista que a sua unidade provém exatamente dessa trindade. No 
entanto, por originar-se da mesma Universidade, o templo do conhecimento, o repositório do 
saber, a Televisão Universitária tem missão estritamente educativa, devendo se ater aos 
conteúdos formadores e informativos, sem desperdiçar tempo e recursos com o entretenimento. 
 
A impropriedade dessas três concepções é que todas, na sua medida, são redutoras e 
empobrecem o sign ificado possível da Televisão Universitária. Por que limitá-la ao universo 
estudantil? Por que obrigá-la apenas à função laboratorial? Por que entender a sua missão 
educativa em sentido tão estreito, eliminando toda a dimensão do entretenimento, que, além de 
ser um dos fundamentos do meio televisivo, é tão presente no universo acadêmico quanto em 
qualquer outro, e expressa-se num teatro, numa música, num esporte universitários? 
 
No conceito mais abrangente, que adotamos, a Televisão Universitária é aquela produzida no 
âmbito das IES ou por sua orientação, em qualquer sistema técnico ou em qualquer canal de 
difusão, independente da natureza de sua propriedade. Uma televisão feita com a participação de 
estudantes, professores e funcionários; com programação eclética e diversificada, sem restrições 
ao entretenimento, salvo aquelas impostas pela qualidade estética e a boa ética. Uma televisão 
voltada para todo o público interessado em cultura, informação e vida universitária, no qual 
prioritariamente se inclui, é certo, o próprio público acadêmico e aquele que gravita no seu 
entorno: familiares, fornecedores, vestibulandos, gestores públicos da educação, etc. 
 
Conceituar precisamente a Televisão Universitária não é apenas uma questão de rigor 
metodológico, valor que já é, em si, muito caro à Universidade. É uma condição essencial para 
orientar a programação que ela deve perseguir e, em decorrência, a estrutura que deve assumir, 
a ambição que deve ter, e as articulações que deve buscar com os mercados da comunicação, da 
educação e da cultura. Não é comum, entretanto, a preocupação com uma definição precisa da 
Televisão Universitária. Ao contrário, muitas das IES que produzem televisão atualmente fazem-
no sem enfrentar o debate conceitual, e têm pouca clareza sobre a natureza e a finalidade do que 
oferecem ao público. 
 
 



O Problema Legal: Monopólio das Universidades. 
 
Conceituação discutível é também a raiz de outro grande problema da Televisão Universitária: o 
legal. Como já foi dito, o principal instrumento normatizador do segmento é a Lei 8977, de 1995, 
que em seu artigo 23 obriga as operadoras do serviço de cabo a tornar disponíveis determinados 
canais, chamados "Canais Básicos de Utilização Gratuita", entre os quais "um canal universitário, 
reservado para o uso compartilhado entre as universidades localizadas no município ou municípios 
da área de prestação do serviço". Observe-se que o legislador grafou claramente o termo 
"universidades" no texto da lei, embora a sua relatora, a ex-deputada paulista Irma Passoni, já 
tenha declarado, reiteradas vezes, que a sua intenção e a de todos os parlamentares que 
travaram o debate da aprovação desse instrumento era designar as "instituições de ensino 
superior", de forma abrangente. 
 
No entanto, não o fizeram. E a lei fundamental do campo educativo - a Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, conhecida como "Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional" - estabelece 
uma distinção entre as IES, em geral, e as universidades. Estas, para serem credenciadas como 
tal junto ao Ministério da Educação, devem obedecer a parâmetros precisos, estabelecidos no 
artigo 52, quanto ao âmbito dos serviços que oferecem e a composição de seu corpo docente. 
Dessa exigência, estão dispensadas as demais IES. 
 
As IES não são menos capazes de produzir televisão do que as universidades, seja em qualidade, 
seja em volume. Basta-lhes apenas projeto, equipe e equipamentos adequados. Mas a 
diferenciação estabelecida na LDB implica que apenas as universidades têm o direito legal de 
fazer uso do canal universitário previsto na Lei da TV a Cabo. Centros universitários, faculdades e 
institutos, por excelentes que sejam - em educação ou em televisão - , não estão amparados na 
lei.  
 
Para todos os efeitos práticos, isso é irrelevante na maioria dos canais universitários existentes, 
nos quais as universidades, sem maiores preocupações com a distinção da LDB, convidaram 
outras IES a se incorporar ao grupo de usuários. É assim no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo 
Horizonte, Vitória, Salvador. Entendem as universidades, nessas praças, que a adesão de um 
maior número de instituições aos canais alivia o peso financeiro que cada qual deve suportar, 
individualmente, no custeio da produção e da programação. Entendem também que a diversidade 
de fontes emissoras de conteúdos é do interesse dos telespectadores, por ser mais democrática 
que uma postura restritiva. 
 
Já em outros canais, ao contrário, a redação dada ao artigo 23 da Lei da TV a Cabo, e a 
conceituação das universidades na LDB, são brandidas por estas como argumentos 
intransponíveis, para assegurar que apenas elas tenham acesso aos canais universitários. É o que 
ocorre em São Paulo e Bauru, duas praças onde as IES são excluídas. Para sustentar a sua defesa 
intransigente do formalismo legal, a maioria das universidades desses locais, composta de 
instituições privadas, argumenta que é mais qualificada do que as demais IES, exatamente 
porque atendeu exigências maiores estabelecidas na LDB, para ser credenciada à condição que 
desfruta. Mas o argumento mal esconde que a motivação principal da postura restritiva é apenas 
a reserva de mercado. Quanto menos "marcas" no ar, disputando a escolha de um eventual 
telespectador-estudante, ou telespectador-consumidor de ensino, melhor para aquelas instituições 
- e talvez nem tanto para o interesse público. 
 
Assim é que, legítima ou não, embora indiscutivelmente legal, a restrição às IES em alguns canais 
universitários vem implicando na obstrução a instituições conceituadas, que poderiam oferecer 
uma importante contribuição ao desenvolvimento da Televisão Universitária, e bons programas ao 
público. Apenas para ficar em exemplos paulistanos, foram vetadas a Fundação Getúlio Vargas, a 
Faculdade de Comunicação Cásper Líbero, a Escola Superior de Propaganda e Marketing e a 
Fundação Armando Álvares Penteado. Que são, pela ordem, uma das mais importantes escolas de 



economia do país; a mais tradicional faculdade de comunicação; a melhor escola de propaganda e 
uma das duas únicas escolas de televisão da capital paulista. 
 
Convém ressaltar que, no caso da televisão educativa aberta, o seu instrumento normatizador, o 
Decreto Lei Nº 236, de 1967, também alude apenas às "universidades brasileiras", entre as 
instituições que poderão executar esse serviço (Artigo 14). E, no entanto, outorgas de canais 
educativos são concedidas a centros universitários, sem que isso se revele danoso ou mesmo 
insatisfatório para as comunidades atendidas, muito ao contrário. É o caso de Ouro Preto-MG, 
onde a TV UNIBH-Inconfidentes é mantida pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (UNIBH) e 
tem o reconhecimento da cidade pela relevância dos serviços prestados. 
 
 
O Problema Institucional: A Televisão na Estrutura Universitária. 
 
Não é totalmente estranho que questões conceituais desfoquem a visão que a sociedade tem da 
Televisão Universitária, e que isso se reflita numa legislação imperfeita. Dentro do próprio mundo 
universitário a atividade é mal compreendida, pouco discutida e precariamente institucionalizada. 
São múltiplas as formas pelas quais os núcleos de TV se integram às estruturas acadêmicas. Mas 
o denominador comum entre elas é a inadequação. Na verdade, poucas organizações são tão 
distintas entre si, no modus operandi, quanto uma televisão e uma universidade. O dramático 
contraste entre elas resulta em problemas altamente complexos, quando se trata de inserir uma 
no organograma funcional da outra. 
 
São três as formas como, mais costumeiramente, os núcleos de televisão institucionalizam-se nas 
IES. A primeira são as Faculdades de Comunicação, ou mais diretamente, os cursos de televisão 
ou jornalismo. Nesse caso, o projeto de TV se implanta, desde o início, "departamentalizado", ou 
seja, dominado por um dos setores da instituição, em desequilíbrio com os demais, ou mesmo em 
prejuízo deles. A Televisão Universitária, aqui, é geralmente concebida em sua dimensão 
laboratorial, e privativa da área de comunicação, servindo as demais áreas, no máximo, como 
fontes de pautas e objeto de cobertura jornalística, não tendo acesso à produção independente de 
seus próprios conteúdos. Quem tem a TV, portanto, não é a IES, mas "o pessoal da 
comunicação". 
 
Uma outra forma de institucionalização é a Televisão Universitária vinculada à Assessoria de 
Comunicação, e definida prioritariamente como um instrumento de apoio ao marketing 
institucional, mesmo que a sua programação não seja dominada pela linguagem publicitária e que 
possa oferecer programas de relevância cultural. Os laços desses núcleos de TV com as diversas 
áreas das IES, sobretudo com os professores e os estudantes, são normalmente frágeis, quando 
existentes. Em alguns casos, o projeto de TV pode ser mesmo terceirizado para uma produtora de 
vídeo, que realiza a programação a mando da direção universitária, sem maior integração com a 
comunidade acadêmica. Nesse modelo, assim sendo, quem tem a TV não é a IES, como um todo, 
mas "a Reitoria". 
 
A terceira forma de institucionalização é a Televisão Universitária como núcleo autônomo, definido 
no organograma da IES, e subordinado estritamente à direção universitária, sem vinculação aos 
órgãos estruturais (departamentos, faculdades, centros) e às instâncias intermediárias de 
decisão: conselhos universitários, conselhos de ensino e pesquisa, conselhos de administração e 
finanças, etc. Nesse modelo, que julgamos o mais adequado, o objetivo central da TV não é o de 
fazer marketing institucional, embora também possa, e até deva fazê-lo, na medida justa. Não é 
também o de servir como órgão laboratorial de determinado curso, atendendo a seus interesses 
em detrimento do restante da instituição. É o de produzir uma programação equilibrada e 
equidistante, que atenda as diversas áreas da IES, e que fomente a participação de toda a 
comunidade acadêmica. Nesse caso, quem tem a TV é, efetivamente, a IES. 
 



Qualquer que seja a forma adotada, entretanto, é problemática a relação do núcleo de TV com a 
área administrativa da IES. A montagem de um projeto profissional de televisão implica na 
incorporação, ao quadro funcional da instituição, de categorias funcionais estranhas ao mundo 
acadêmico. O que é um editor de imagem? Um operador de vídeo? Um cinegrafista? Esses 
profissionais podem ser contratados como técnicos de laboratório? Quando isso acontece, há 
amparo legal? Como operar essa estranha atividade chamada televisão, cujos força de trabalho é 
amparada por sindicatos de jornalistas, radialistas, atores e engenheiros, se a instituição de 
ensino está acostumada apenas a lidar com professores e trabalhadores da educação, e suas 
entidades representativas já são conhecidas e "assimiladas"? Estas são questões do cotidiano, no 
relacionamento dos núcleos de TV com a administração das IES. 
 
Outra questão extremamente aguda é a financeira. A produção de televisão e, mais ainda, a 
operação de um canal de transmissão, são atividades de alto custo, se comparadas aos padrões 
de dispêndio normais das IES. O núcleo de TV pode custar, num único mês, tudo aquilo que a 
instituição gasta com um curso inteiro, no ano todo. E, pior que isso, ele gira recursos financeiros 
numa velocidade várias vezes maior do que a praticada na rotina acadêmica, estabelecendo um 
fluxo vertiginoso de pagamentos de serviços e insumos, que impacta pesadamente a área 
administrativa e consome vorazmente a sua energia de trabalho. 
 
É evidente o quanto essa situação pode tornar-se crítica no relacionamento interno das IES, 
sempre atormentadas pela insuficiência de recursos, e acomodadas a rotinas de há muito 
estabelecidas. Imagine-se o potencial explosivo desse conflito, sobretudo quando a ele se 
agregam os problemas da institucionalização precária, das categorias funcionais não-previstas nos 
planos de cargos e salários, das cobranças de outros setores das IES pelas verbas "que esse 
pessoal da TV está gastando loucamente". A constituição de um núcleo de televisão não deixa 
margem a dúvidas: pressiona enormemente a área administrativa, financeira e jurídica das IES, 
impondo a elas alterações por vezes drásticas de procedimento. 
 
O que dizer então quando a IES é uma instituição pública, sujeita a um modelo administrativo e 
jurídico completamente diverso das instituições privadas? Os projetos de televisão dessas IES são, 
indiscutivelmente, os mais penalizados por exigências incompatíveis com as suas necessidades. 
Para se comprar uma lâmpada ou uma fita de vídeo, materiais que se consome amiúde, a 
instituição públic a tem de fazer uma licitação, processo cuja duração se mede não em horas, 
como o tempo é contado na TV, mas em meses. Como produzir programas se as fitas que vão 
gravá-los só chegarão daqui a meses? Só quem enfrenta essa realidade sabe o quanto é difícil 
responder a essa dúvida. 
 
Tudo isso é, a nosso ver, argumento para a formalização dos núcleos de TV como unidades 
autônomas nas IES, radicalmente independentes e paralelas às estruturas existentes. O ideal é 
que a TV responda em linha direta à direção universitária, abrigando, em seu próprio 
organograma, todas as áreas de apoio que necessita, inclusive administração, finanças e jurídico, 
de modo que elas trabalhem exclusivamente para si, no seu ritmo, de acordo com as práticas de 
seu mercado e do ordenamento institucional a que obedece. Mas isso, por ora, está no plano das 
utopias, porque demanda o amadurecimento dos projetos de televisão nas IES, e uma convicção 
profunda na sua importância e utilidade, condições que ainda não estão dadas. 
 
O Problema da Programação: Que Televisão? E Para Quem? 
 
Vencendo penosamente todo esse cipoal de entraves conceituais, legais e institucionais, a 
Televisão Universitária depara-se com outro problema fundamental: que programação fazer? A 
questão parece simples, ou mesmo óbvia. Trata-se de trabalhar sobre os conteúdos tratados pela 
universidade, e vertê-los em programas cujo formato seja atraente e eficaz para a compreensão e 
fixação do que é passado. Mas, considerando-se que o conhecimento que a universidade pretende 
abranger é todo aquele gerado pela experiência humana, e que os mais variados os formatos em 
que se pode produzir televisão, a simplicidade do problema evapora-se. Ainda mais quando essa 



televisão será produzida com poucos recursos e limitada capacitação técnica, como é a realidade 
universitária. 
 
A programação de uma emissora de TV, em tese, é definida pelo público que se busca atingir. 
Identifica-se o perfil desse público, suas preferências, suas carências, e concebe-se programas 
que possam interessá-lo, atendendo às suas necessidades. Programar televisão, portanto, implica 
em primeiro olhar para o telespectador e, só a partir desse olhar, buscar os conteúdos e criar os 
formatos televisivos pelos quais serão transmitidos. Isso é especialmente relevante nesta época 
de televisão segmentada, em que proliferam os canais e, cada vez mais, busca-se nichos 
específicos de audiência, públicos determinados, com características e interesses comuns. 
 
Muito bem: a que público, de fato, a Televisão Universitária se destina? Com quem ela deseja 
comunicar-se? Ao público em geral? À comunidade acadêmica? A ambos, indistintamente? Aqui 
retornamos ao problema conceitual. Não há clareza, na maioria das IES, sobre o que é Televisão 
Universitária e qual a sua missão. Em decorrência, não há uma identificação precisa de seu 
público-alvo, nem das estratégias de programação que é preciso seguir, para chegar até ele.  
 
Em geral, inverte-se o processo: os programas são pensados de dentro para fora das IES. Isto é, 
eles surgem como expressão da subjetividade dos produtores, como propostas de difusão de 
conteúdos que eles julgam relevantes e pretendem oferecer à fruição pública. Daí que, não por 
acaso, considerada a origem profissional desses produtores (em geral, profissionais de 
comunicação) e seu universo de interesses, tenha-se no ar uma abundância de programas sobre 
artes, mídia, cultura e humanidades em geral, e uma penúria quase total de programas sobre, por 
exemplo, matemática, engenharia, astronomia e tantos outros conteúdos. Daí também que 
poucos programas encontrem ressonância no público, gerando pouco volume e baixa fidelidade de 
audiência. 
 
Quando as IES entendem que a Televisão Universitária deve se voltar prioritariamente para o 
público interno, a própria comunidade acadêmica, outro equívoco freqüente se comete. É o de 
formatar os programas conforme uma presunção estereotipada de comportamento e desejo dos 
segmentos desse público interno. É assim que os programas voltados aos estudantes devem ter, 
todos, uma linguagem "jovem, descontraída, informal, bem humorada" - como se apenas nessa 
linguagem os jovens se comunicassem. Da mesma forma, os programas voltados aos professores 
devem aparentar seriedade, ponderação, circunspecção, quando não gravidade e sisudez - como 
se excelência acadêmica fosse sinônimo de formalidade. 
 
Por outro lado, observa-se um forte desequilíbrio entre os diversos gêneros de programação, nos 
produtos que a Televisão Universitária oferece a seu público, qualquer que seja ele. Há um 
predomínio total dos gêneros argumentativos, baseados na palavra - entrevistas, palestras, 
debates - e uma presença limitada dos gêneros contemplativos, centrados na imagem - 
documentários, reportagens, revistas jornalísticas. Quanto àqueles gêneros mais voltados às artes 
e à expressão do corpo, como a teledramaturgia, os musicais e o esporte, são absolutamente 
marginais na grade da maioria dos canais universitários - salvo aqueles que, nas cidades 
menores, onde a programação de TV vem toda de fora e não há espaço para os conteúdos locais, 
eles ocupam esse espaço e dialogam melhor com a comunidade, oferecendo a ela, na escala 
possível e na roupagem regional, os gêneros a que está habituada, pela programação das grandes 
redes. 
 
A explicação para esse desequilíbrio de gêneros é dupla. De um lado, é forçoso admitir que, sendo 
o reino da palavra por excelência, o território privilegiado dos discursos, a universidade sente-se 
mais à vontade - e talvez cumpra melhor a sua finalidade - quando se utiliza de debates, 
entrevistas e palestras para comunicar-se pela TV. Mas deve-se considerar, também, e de forma 
muito objetiva, que esses são os formatos de produção mais simples e barata que a televisão 
oferece. Uma entrevista custa uma ínfima fração de um teleteatro, por exemplo. E não carece de 
profissionais especializados. Para emissoras de caixa sempre baixo e ainda imaturas 



tecnicamente, como as universitárias, há portanto gêneros de programação ainda inacessíveis. Ao 
menos, numa escala de produção mais industrial. 
 
 
O Problema do Financiamento: Quem Paga a Conta? 
 
A questão dos custos, à qual retornamos nesse ponto, coloca outro dos problemas elementares da 
Televisão Universitária: o financiamento. Quem paga a conta da produção dos programas? Como 
financiar, pior ainda, uma programação inteira e a operação de um canal de TV, que, idealmente, 
deve estar no ar as 24 horas do dia, para atender ao telespectador no momento em que ele se 
dispuser a assistí-lo? Eis aqui o tormento dos reitores, ou, mais diretamente, dos pró-reitores 
administrativos. Mais do que qualquer outro integrante da comunidade acadêmica, são eles que 
têm de oferecer respostas a essa questão. Como o agravante de que operam numa instituição em 
que os integrantes têm enormes dificuldades em raciocinar em termos de orçamentos, receitas, 
despesas, custos e outros elementos básicos da administração. 
 
Atualmente, não há escapatória: quem financia a Televisão Universitária são as próprias IES. Na 
quase totalidade dos projetos em curso, as contas são pagas com recursos de caixa, vale dizer, 
com as dotações orçamentárias (no caso das instituições públicas) ou com as mensalidades pagas 
pelos estudantes (no caso das privadas). No caso das emissoras educativas abertas, aliás, é 
apenas dessas fontes que a lei existente determina que venha o dinheiro, ao estabelecer que, 
para disputarem uma outorga, "as Universidades (...) deverão, comprovadamente, possuir 
recursos próprios para o empreendimento" (Decreto Lei 236, artigo 14, parágrafo primeiro). 
 
Já na legislação da TV a cabo, mais atual e menos draconiana com a televisão educativa, admite-
se que as IES não podem arcar sozinhas com os enormes custos da produção de televisão. Custos 
que, como já foi dito, superam facilmente todos os custos normais das instituições educacionais e 
podem mesmo transformar a TV , em pouco tempo, na principal operação da organização de 
ensino, em termos financeiros. O que é, sob todos os ângulos possíveis, uma óbvia distorção. Um 
serviço adicional não pode nunca custar mais à IES do que as suas finalidades centrais, o ensino e 
a pesquisa. 
 
A norma nº 13, baixada pelo Ministério das Comunicações em 1996 e conhecida como Norma do 
Cabo, abre caminho para o financiamento externo dos canais universitários. Ela estabelece que "é 
vedada a publicidade comercial nos canais básicos de utilização gratuita (...), sendo permitida, no 
entanto, a menção ao patrocínio de programas". Ou seja: a Televisão Universitária pode ser 
patrocinada. Como não há qualquer outro instrumento legislando sobre quem, como ou quanto 
pode patrocinar, fica a critério das IES buscarem os parceiros que julgarem convenientes, para 
auxiliá-las no esforço de prover ao público uma grade de programação de qualidade. 
 
Esses parceiros têm vindo, ainda timidamente, do setor privado. Embuídas muito mais de um 
espírito de benemerência, ou de mecenato cultural, do que da perspectiva de investidoras em 
mídia, que buscam comunicação fácil e eficaz com o segmento universitário, empresas vêm 
incentivando programas produzidos por IES. Em geral, a partir de relações pessoais de dirigentes 
universitários com empresários, e à margem das agências de propaganda que os atendem - e que 
não gostam, não apóiam e procuram obstruir as inversões em Televisão Universitária, a despeito 
de todos os belos discursos proferidos por publicitários, em sentido contrário, nas palestras que 
fazem em universidades. 
 
A má vontade das agências e a "caridade" dos anunciantes, em vez de seus investimentos sérios 
e tecnicamente justificados, decorre da baixa profissionalização da Televisão Universitária, que é 
fruto de sua imaturidade. Ela produz, em geral, uma programação fraca, que não encontra 
ressonância no público. A audiência, por sua vez, não é aferida e as IES não organizam o seu 
esforço de captação de recursos. Dessa forma, nada há de concreto a oferecer ao me rcado 
publicitário, limitando-se os esforços de venda ao argumento da segmentação precisa do canal 



universitário, e da vantagem de associar marcas comerciais a marcas educacionais de prestígio. 
As IES nem sabem o que cobrar como patrocínio, e que formato de produto dar em troca, pelo 
valor recebido. É assim que a iniciativa privada apenas "ajuda" a Televisão Universitária, em vez 
de investir nela, como poderia - e deveria. 
 
Os mecanismos de financiamento público, por outro lado, não contemplam diretamente a 
Televisão Universitária. Verbas de agências financiadoras da ciência, como o CNPq, a FINEP ou a 
FAPESP, podem eventualmente viabilizar programas isolados ou séries de televisão, mas estes 
têm de estar necessariamente vinculados a um projeto de pesquisa, que é o objeto de fato do 
financiamento - não o produto audiovisual que dele resulte. Para programas regulares, de 
veiculação permanente, mesmo que dedicados à divulgação científica, as chances de obter essas 
verbas são iguais a zero. Quanto às verbas destinadas ao incentivo cultural, como a Lei Rouanet 
ou a Lei do Audiovisual, igualmente têm mecanismos inadequados à produção universitária e, de 
qualquer forma, limitadas que são, geralmente vão parar em mãos de produtores mais 
articulados, mais profissionalizados e mais hábeis politicamente. 
 
Há muito a fazer na Televisão Universitária, assim sendo, para que a captação de patrocínios se 
torne uma prática rotineira e que o financiamento externo possa substituir o financiamento 
próprio das IES. A profissionalização dessa área, indispensável, representa em si mesma um 
enorme desafio, porque terá de confrontar e superar preconceitos históricos da universidade nas 
suas relações com o mercado. Será necessário convencer a comunidade acadêmica que vender 
publicidade na Televisão Universitária não significa, necessariamente, "mercantilização da 
educação" ou abastardamento da sua gloriosa missão formadora da cidadania. O que equivale a 
mover uma montanha de resistências. 
 
O Problema "Geopolítico": Desequilíbrio Regional e Político-Educacional. 
 
É tarefa de longo prazo, portanto, tal como a superação de um último grande entrave, no 
desenvolvimento da Televisão Universitária brasileira: o desequilíbrio "geopolítico". Por esse 
termo, entenda-se o desequilíbrio na distribuição geográfica dos canais universitários existentes e 
das IES que se lançam na produção de televisão. E também o desequilíbrio entre projetos de TV 
do setor privado da educação, e aqueles provenientes do setor público. A Televisão Universitária 
é, hoje, um empreendimento concentrado no sul e no sudeste do país, e hegemonizado por IES 
privadas, muitas das quais são comunitárias (caso das várias PUCs e das universidades ligadas a 
igrejas). 
 
Considerando que muitos dos canais universitários da cabodifusão são compartilhados por várias 
IES, é óbvio que a maioria de instituições privadas nesses canais pode levar a distorções de suas 
finalidades. IES privadas carecem de matrículas e mensalidades para sobreviver, portanto 
precisam atrair alunos pagantes. Podem ter a tentação, em consequência, de utilizar os canais 
universitários como mídia publicitária, produzindo programas que tenham menos a ver com o 
interesse público em boa informação, cultura e educação, e mais com o interesse particular em 
seduzir clientes e expandir o seu negócio.  
 
Até agora, de modo geral, essa distorção tem sido evitada, quer pelo espírito público demonstrado 
pela maioria das IES privadas, quer pela existência de códigos de ética e de regras estritas de 
funcionamento nos canais, que procuram esconjurar a tentação publicitária. Mas é imperiosa uma 
presença mais forte, e mais generalizada, das IES públicas, com a força de seu prestígio e o seu 
poder de articulação com o Estado, como contrapeso para o equilíbrio de todo o sistema, e a 
preservação da finalidade pública da Televisão Universitária. 
 
Isso pode ser logrado com o aumento dos investimentos estatais, tanto no plano federal quanto 
no dos governos estaduais, para a qualificação dos núcleos de TV das IES públicas. Não é tarefa 
fácil, dada a situação de extrema penúria da universidade pública e o virtual sucateamento de 
diversas instituições, inclusive algumas de grande prestígio, que já se lançaram, num esforço 



hercúleo, na produção de Televisão Universitária. Mas o fortalecimento dessas IES é uma 
exigência da cidadania, e como tal deve ser reivindicada, para o benefício da sociedade brasileira. 
 
Muitos Problemas. E a Equação das Respostas.  
 
São estes, em linhas gerais, os diversos problemas e entraves que afligem da Televisão 
Universitária, nesta quadratura da sua existência, que ainda é uma fase de implantação e 
maturação. São problemas variados e complexos, como se viu, mas que vêm merecendo o debate 
intenso das IES que se empenham na produção audiovisual, e que já encontram algumas 
soluções, ou, no mínimo, tentativas de equacionamento.  
 
No plano conceitual, amadurece progressivamente a idéia de que a Televisão Universitária é muito 
mais do que uma televisão estudantil. Ela é a face da universidade, a expressão audiovisual de 
sua comunidade, de suas atividades e de seus projetos. Busca-se fórmulas de integração efetiva 
de estudantes, professores e funcionários ao esforço produtivo da televisão, para se obter uma 
programação que seja atraente, consistente e relevante. Trabalha-se para dar estabilidade e 
continuidade aos projetos de TV existentes, para que se possa avançar àquilo que se espera da 
universidade, e que a Televisão Universitária também poderá oferecer, no futuro: a 
experimentação, a criação de formatos, padrões e conhecimento. 
 
No plano institucional, as IES vão experimentando as mais diversas formas de vinculação dos 
núcleos de TV aos organismos universitários, e vão buscando soluções que ampliem a autonomia 
desses núcleos, em favor de seu desenvolvimento mais rápido e em benefício do público, que 
demanda programas de qualidade. As comunidades acadêmicas vão descobrindo as 
potencialidades da televisão, e aprendem a utilizar-se desse poderoso instrumento de 
comunicação, na difusão de conteúdos essenciais para o crescimento do país e o bem estar da 
população. 
 
No plano legal, as IES esforçam-se para aprovar o projeto de lei nº 2973/00, apresentado pelo 
deputado federal Aldo Rebelo, que altera a redação do artigo 23 da Lei da TV a Cabo, estendendo 
a todas as IES o direito de uso dos canais universitários e rompendo com o monopólio descabido 
das universidades. As IES apóiam também projetos de lei que fortalecem a televisão de interesse 
público, não-comercial, em todos os sistemas disponíveis de televisão e defendem, ao mesmo 
tempo, a flexi bilização das restrições que pesam sobre a publicidade na televisão educativa, 
confiantes de que a responsabilidade social das empresas é crescente e que seu empenho na 
promoção e educação da cidadania é sincero e deve ser facilitado. 
 
No plano político, finalmente, as IES vão se agregando progressivamente à Associação Brasileira 
de Televisão Universitária, entidade criada em outubro de 2000, como consequência de 
articulações iniciadas em 1998, com vistas à discussão de problemas comuns, à troca de 
experiências e ao intercâmbio de programação. A ABTU hoje congrega 21 instituições e trabalha 
para implantar o projeto da RITU- Rede de Intercâmbio de Televisão Universitária, uma central 
nacional de distribuição de programas universitários, que será o embrião de uma futura rede 
nacional de TV, exclusivamente universitária. 
 
Para um segmento que está apenas em seu oitavo ano de vida, em contraste com os 35 anos da 
televisão educativa e os 53 da televisão comercial, é um conjunto nada desprezível de reflexões 
importantes e de iniciativas relevantes. É muito, para o que pôde ser feito no quadro de uma 
universidade em crise, num país sob severas restrições econômicas. Mas é pouco, perto do que a 
Televisão Universitária ainda pode dar ao país. E dará, porque estamos no ar, transmitindo 
cultura, informação, educação e cidadania - e do ar não saíremos. Apenas voaremos cada vez 
mais alto. 
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