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Os audiovisuais e o saber

Assim como ocorreu em outros momentos de rupturas pa-

radigmáticas, este novo período também enseja ambiguidades, 

inseguranças e novos desafios. Ao mesmo tempo, repõe a dis-

cussão sobre as relações entre educação e tecnologia, pautadas 

geralmente por debates entre tecnófilos e tecnófobos. As raízes 

dessa questão são, no entanto, mais antigas do que parecem. 

A atenção que as mídias audiovisuais vêm recebendo nos últi-

mos anos decorre do fato de que a sociedade tem se mostrado 

cada vez mais povoada por imagens e sons. E esse movimento 

se configura de maneira tão incisiva ao longo dos anos que leva 

autores, como Ferrés (1994), a afirmar ser possível que, nos pró-

 1 Doutora em Ciências Sociais pela PUC/SP. Professora do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Escolar da Unesp câmpus de Araraquara. 

E-mail: kerbauy@travelnet.com.br.

 2 Docente da USC-SP. Doutora em Educação Escolar pela Unesp-Araraquara, 

Doutoranda em Meios e Processos Audiovisuais pela USP-SP. Mestre em 

Comunicação pela Unesp, câmpus de Bauru, integrante do GPECOM 

(USC), Estado e Governo (Unesp) e Laboratório de Ensino Informatizado e 

Aprendizagem (LEIA-Unesp). E-mail: vanmatos.santos@gmail.com. 

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   213Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   213 29/10/2014   13:53:0029/10/2014   13:53:00



214  ANITA S. • ANNA B. • ARLINDO JR. • CARLO N. • LUCILENE G. • MARIA G. • SUELY M. (ORGS.)

ximos anos, enormes contingentes populacionais passarem da 

cultura da palavra (oralidade) para a cultura da imagem, sem 

ter atravessado a etapa intermediária representada pelo livro 

e a escrita. Para ele, a imagem se constitui hoje em uma forma 

superior de comunicação. 

Importante destacar o conceito adotado sobre o que vem a 

ser um audiovisual.3 Atualmente, e também por conta do con-

texto em que vivemos, fica claro fazer a distinção entre o áudio 

e o visual. Isso repõe a discussão a respeito de duas formas de 

compreensão da mensagem: pela audição e pela visão. A divisão 

clássica é válida, mas na realidade, do ponto de vista educativo, o 

termo audiovisual abrange uma série de possibilidades, que vão 

desde os recursos que implicam a utilização de um dos sentidos 

apenas (audição ou visão) até recursos que congregam as duas 

possibilidades (audição e visão) para veicular um determinado 

conteúdo com fins educativos (Mendonça, 1974).4 

A aprendizagem por meio de imagens tem suas raízes em 

tempos remotos. As pinturas rupestres, por exemplo, já repre-

sentavam uma forma de aprendizagem para o homem da época. 

Eram, além de registros de acontecimentos, também formas de 

ensino-aprendizagem, pois o conteúdo ali expresso era relevante 

 3 Numa perspectiva mais ampla, compreendemos aqui o audiovisual como 

produto cultural caracterizado pela junção de som e imagem, utilizados de 

forma complementar na produção de uma narrativa significativa. Nesse sen-

tido, pode-se dizer que o audiovisual é expresso pelo cinema e televisão. Mais 

recentemente, é possível também levar em consideração a internet que, entre 

outras possibilidades, abriu espaço para a disseminação dos audiovisuais na 

rede.

 4 Do ponto de vista pedagógico, assumimos a concepção de Mendonça (1974), 

para quem a melhor forma para referir-se a esses materiais é “meios audio-

visuais de aprendizagem”. Para nomear esta seção, assumimos a expressão 

“mídias” em lugar de “meios” por compreender que, embora sinônimas, a 

primeira propagou-se e está bastante ligada ao contexto das novas tecnologias. 

Não utilizamos a expressão “de aprendizagem” porque compreendemos que 

essas mídias podem se prestar tanto para o ensino quanto para a aprendizagem. 

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   214Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   214 29/10/2014   13:53:0029/10/2014   13:53:00



COMUNICAÇÃO, CULTURA E LINGUAGEM  215

para um homem que partilhasse da mesma cultura num mesmo 

espaço e tempo. Ainda na Grécia, Sócrates acreditava que a tec-

nologia da escrita faria que os homens deixassem de exercitar 

a memória. O grande difusor das ideias de Sócrates foi Platão, 

para quem a escrita representava sérios riscos à intelectualidade 

porque favoreceria a preguiça e a presunção (Sancho, 2001). Para 

ele, o saber só poderia ser obtido mediante a ação de relembrar, 

que ficaria “prejudicada” se existisse um registro escrito do que 

se pretendia saber/conhecer. 

A invenção da imprensa no século XV marca o início do en-

tusiasmo com as tecnologias. A partir daquele momento, um 

determinado conteúdo poderia ser disseminado para várias 

pessoas. Não se pode falar, no entanto, em democratização do 

saber ainda, mesmo porque a leitura era um privilégio das eli-

tes alfabetizadas. Ainda assim, não podemos desconsiderar as 

potencialidades da imprensa de Gutenberg. O realismo pedagó-

gico fica evidente e ganha força a partir do século XVIII quando, 

pela primeira vez, é possível observar a valorização dos recursos 

audiovisuais que passam a ser compreendidos como forma de 

concretização, uma maneira de fugir dos aspectos apenas abstra-

tos. Importante observar que essa vertente de pensamento surge 

como uma alternativa ao verbalismo no ensino, procurando um 

ensino mais intuitivo, sensorial. Embora esse movimento tenha 

se tornado forte a partir do século XVIII, é importante destacar 

que já existiam vozes defensoras do ensino intuitivo nos sécu-

los pregressos. É justo destacar, no entanto, a obra pioneira de 

valorização dos audiovisuais publicada em 1654, Orbis Sensua-

lium Pictus de Johann Amos Comenius. Esta é considerada a 

primeira obra visualizada e constitui-se na primeira aplicação do 

método intuitivo.

Para os realistas, a abertura para o conhecimento estava lo-

calizada no uso dos sentidos. Esses educadores baseavam-se no 

método intuitivo e enfatizavam a necessidade de exploração da 
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natureza, a investigação e a observação dos fatos tal como ocor-

riam na realidade. Baseando-se na premissa de que aquilo que 

pudesse ser sentido de alguma forma pelo sujeito seria mais bem 

compreendido pela mente, o método intuitivo ganhou projeção e 

novos adeptos como Edgar Dale, Rousseau, Pestalozzi, Herbart, 

Montessori e outros. Embora cada um tenha desenvolvido seu 

método com características especiais, o núcleo comum continua-

va o mesmo: a aprendizagem seria mais eficiente em função das 

possibilidades de sentir a natureza, vivenciando-a nas situações 

de ensino-aprendizagem. 

Audiovisuais e educação: breve histórico

Shrock (1995) divide o desenvolvimento da tecnologia ins-

trucional em décadas, tomando por base o início do século XX 

como o nascimento do conhecimento empírico como base para 

os estudos em educação. A década de 1920 foi marcada pelo 

princípio de que a mente, assim como um músculo, precisava 

ser constantemente exercitada para que se desenvolvesse. Em-

bora já tivessem sido pensados antes, os planos de instrução 

começam a ganhar força nesta época. No fundo, contido nestes 

planos, estava a ideia (ainda embrionária) de que os objetivos 

deveriam guiar o aprendizado. Os planos buscavam permitir 

que cada aluno avançasse seus objetivos no seu devido tempo 

e, nesse sentido, os materiais habilitavam o aluno para que pro-

gredisse com uma interferência mínima do professor. Data de 

1923 a criação do Departamento de Instrução Visual (DVI), pela 

National Education Association (NEA) nos Estados Unidos, 

numa clara demonstração de aposta no poder da mídia para fins 

instrucionais. Ainda assim, tratava-se de uma aposta de forma 

cautelosa, pois o novo departamento não tinha equipe específi-

ca, fixa, e tão pouco desenvolvia pesquisas ou publicações. Seus 
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primeiros sete anos de existência foram praticamente fechados 

em projetos sazonais, sem continuidade. Os estudos existiam, 

mas eram esparsos. 

Esses estudos, no entanto, foram freados pela crise de 1929. 

A década de 1930 foi marcada também pela ascensão do movi-

mento progressista na educação, o que tornava a pesquisa com 

aprendizagem instrucional praticamente inviável. O movimento 

progressista apregoava a liberdade de pensamento, fora do con-

trole praticado pelo princípio da aprendizagem instrucional. 

Data deste mesmo período o estudo de Ralph W. Tyler que 

propôs, em 1933, o estudo em oito anos ou, do original, Eight 

Year Study. Esta proposta curricular era uma alternativa para as 

pressões do período pós-guerra para uma revisão curricular que 

privilegiasse também a imensa quantidade de alunos que estava 

fora das escolas. A pesquisa conduzida por Tyler teve o objetivo 

de verificar se os alunos que estavam participando dessa propos-

ta curricular alternativa para o Ensino Médio teriam condições 

de dar prosseguimento aos seus estudos em níveis posteriores 

(universidades e colleges). Trinta escolas secundárias (entre pú-

blicas e privadas) participaram do estudo. Reiser (apud Shrock, 

1995) destacou que o estudo de Tyler demonstrou dois pontos 

importantes para o desenvolvimento da tecnologia instrucional: 

o primeiro deles é o fato de que os objetivos se tornam mais 

claros se levam em consideração o comportamento do aluno. 

Por sua vez, o segundo ponto era expresso pela necessidade de 

garantir que o currículo alternativo estivesse sendo executado 

conforme planejado. A junção dos dois pontos é que permitiria 

revisar e melhorar o currículo alternativo. 

A década de 1940 foi iniciada com um enorme contingente 

militar que necessitava de instrução rápida por conta da Segun-

da Grande Guerra. Não apenas instrução, mas necessitava, so-

bretudo, treinamento para que estivessem preparados para dar 

respostas rápidas em situações-limite (Saettler, 1967). Por conta 
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dessa emergência, o governo apoiou e investiu maciçamente na 

criação, em janeiro de 1941, de um departamento voltado para a 

produção de materiais audiovisuais para atender a essa deman-

da. A Divisão de Audiovisuais para Treinamento de Guerra 

(Division of Visual Aids for War Training), com o apoio do De-

partamento de Educação dos Estados Unidos, chegou a produzir 

457 filmes, 432 filmes mudos e 457 manuais instrucionais, desde 

o período em que foi criada até junho de 1945 (Saettler, 1967).

Em 1945, a National Education Association (NEA) inau-

gura uma nova divisão interna que foi chamada de Division of 

Audio-Visual Instructional Services, que tinha como objetivo 

dar suporte aos vários projetos da associação. A direção da nova 

Divisão foi compartilhada com o então DVI, criado em 1923. 

Em 1960, o nome da divisão foi alterado e passou a ser escrito 

sem hífen e passou a ser chamado de Departamento de Instrução 

Audiovisual (Departament of Audio Visual Instruction). 

Esse período foi marcado pelos estudos e pesquisas envol-

vendo os materiais audiovisuais para fins educacionais. Para 

além do desenvolvimento da tecnologia educacional, marcou a 

entrada e utilização massiva das mídias em projetos de tecno-

logias instrucionais. O estudo da tecnologia educacional como 

disciplina e campo de estudo pode ser localizado a partir desta 

década, nos Estados Unidos. Seis anos após as primeiras ex-

periências com militares durante a Segunda Guerra Mundial, 

a Universidade de Indiana passou a oferecer o estudo do tema 

como matéria no currículo do curso de Educação Audiovisual.

Mais investimentos para as pesquisas e um incremento da 

produção científica envolvendo a tecnologia instrucional foram 

verificados na década de 1960. Novas pesquisas começaram a 

aparecer no cenário mundial, como as discussões sobre os novos 

sistemas instrucionais conduzidas por Glaser (1962) que já de-

talhava o que seriam os sistemas de instrucionais e explicava seu 

funcionamento. De acordo com Shrock (1995), Glaser já denun-

Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   218Miolo_Comunicacao_cultura_e_linguagem_(GRAFICA).indd   218 29/10/2014   13:53:0029/10/2014   13:53:00



COMUNICAÇÃO, CULTURA E LINGUAGEM  219

ciava a enorme distância existente entre os estudos de psicologia 

da aprendizagem e a prática educacional em si.5 

Um novo fôlego foi dado quando Robert Gagné lançou The 

Conditions of Learning, em 1965, o qual relacionava diferentes 

formas (ou classes) de objetivos de aprendizagem aos formatos 

instrucionais mais adequados. Gagné desenvolveu a ideia de 

fases de aprendizagem e evidenciou os processos relacionados 

a elas e, por levar em consideração estes aspectos, alavancou as 

pesquisas com tecnologias instrucionais, mais notadamente na 

parte de design instrucional. 

A avaliação passa a ser considerada um elemento chave para 

o desenvolvimento dos sistemas instrucionais. E, nesse sentido, 

a avaliação começou a ser repensada em função dos objetivos de 

aprendizagem. Diferentemente de um sistema de avaliação que 

comparava os pontos obtidos pelo aluno com relação a outros 

alunos, para os sistemas instrucionais, exatamente por terem 

uma característica voltada para o alcance dos objetivos educa-

cionais, não importava a comparação com outros alunos, e sim se 

o aluno envolvido no sistema havia conseguido atingir seus obje-

tivos ou não (Shrock, 1995). Sobre esta questão, a autora declara 

que o desenvolvimento dessa tecnologia de avaliação começou a 

ser executada em 1960 e perdura até hoje. 

Por conta das pesquisas em desenvolvimento e, sobretudo, 

investimentos governamentais que se refletiam em novos la-

boratórios de desenvolvimento instrucional, a década de 1960 

permitiu que a área fosse mais bem visualizada e os educadores, 

por conta do uso massivo dos audiovisuais, começaram a aceitar 

a ideia – ainda que de maneira tímida – de que a instrução po-

deria ser desenvolvida fora do espaço geográfico das escolas. É 

importante salientar que em nenhum momento se mencionava 

 5 Adaptação livre de “He clearly described the breach between psychological research 

on learning and educational practice”. 
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a ausência do professor, e sim o desenvolvimento do processo 

educativo fora da sala de aula. 

A produção de audiovisuais para instrução já havia recebido 

um grande impulso com a criação do Division of Audio-Visual 

Instructional Services, mas diante de um cenário de tantas trans-

formações, em 1960, como dito, o nome da divisão foi alterado 

e passou a ser escrito sem hífen e passou a ser chamado de De-

partamento de Instrução Audiovisual – DAVI (Departament of 

Audio Visual Instruction). Mas a simples mudança de nome não 

bastou para apaziguar as tensões internas que já se desenhavam. 

Sobre esse aspecto, Shrock (1995) relata que James Finn, Arthur 

Lumsdaine e outros dirigentes do DAVI passaram a defender 

a necessidade de que o campo do audiovisual ocupasse mais do 

planejamento e design das mensagens instrucionais do que do 

produto audiovisual em si, revelando uma tensão que até hoje 

permanece bastante nítida entre os profissionais de mídia e os 

desenvolvedores de sistemas. 

A década de 1960 foi finalizada com um forte movimento 

para que o nome do Departamento fosse alterado para dar conta 

de todas as suas especificidades. Ao final, em setembro de 1969, 

o DAVI tornou-se o que hoje conhecemos como Association for 

Educational Communications and Technology (AECT). 

É importante destacar que o desenvolvimento dos meios de 

comunicação de massa na década de 1960 foi decisivo para co-

locar no centro das propostas tanto o rádio quanto a televisão 

como mídias utilizadas pedagogicamente. Se a década anterior 

foi marcada pelo respaldo da psicologia, a década de 1960 será 

lembrada pelo auxílio oriundo dos estudos de comunicação. 

Essa tendência se consolidou na década de 1970, que assistiu ao 

desenvolvimento da informática que, por sua vez, reconfigurou 

o sentido da tecnologia educacional, desta vez para o que foi cha-

mado de ensino assistido por computador (EAC). Os recursos 

da informática eram utilizados para o ensino, mas resgatavam a 

ideia do ensino programado da década de 1940-1950.
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No início do século XX, pouco tempo após a invenção do 

cinema, os filmes cinematográficos começaram a ser utilizados 

pedagogicamente nas escolas. A partir desse momento, várias 

pesquisas começaram a ser desenvolvidas com a finalidade de 

verificar o potencial pedagógico dos filmes que, além de ofere-

cerem uma nova forma de ver o mundo, também possibilitavam 

novas formas de aprendizagem (Wittich; Shuller, 1979). Os re-

cursos audiovisuais também receberam um forte impulso das 

pesquisas clássicas que indicavam que os alunos conseguem reter 

10% do que leem, 20% do que escutam, 30% do que veem, 50% 

do que veem e escutam, 70% do que se diz e discutem e 90% do 

que se diz e em seguida se exercita (Gallego; Alonso,1999, p.28).

De acordo com Pfromm Neto (2011), a revisão crítica das 

pesquisas que fizeram parte do Instructional Film Research 

Program resultou em 80 pesquisas originais, compiladas por 

Hoban Jr. e Van Ormer (1951). Entre os resultados obtidos, des-

tacamos alguns pontos concernentes a este artigo, quais sejam: 

1 – as pessoas aprendem através dos filmes; 2 – quando utili-

zados de maneira apropriada, as pessoas são capazes de reter 

mais conteúdo por meio dos filmes e, além disso, são capazes 

de aprender mais em menos tempo; 3 – os filmes tendem a es-

timular outras formas de aprendizagem; 4 – alguns filmes são 

capazes de auxiliar o pensamento crítico. O relatório também 

determinava formas mais eficientes de uso dos filmes: “Quando 

filmes são usados para apoiar métodos usuais de ensino, sua 

efetividade é mais nítida como uma ajuda para a apreensão do 

aprendizado imediato” (Hoban Jr.; Van Ormer, 1951).6 Embora 

a concepção de recursos audiovisuais seja muito mais ampla que 

filmes educativos, é fato que os resultados obtidos nas pesquisas 

contribuem muito para os estudos desses recursos na atualidade.

 6 Excertos do documento original estão disponíveis em: <books.google.es/

books?id=jVT0f81Hak8C&pg=SA7-PA4&hl=pt-BR&source=gbs_

selected_pages&cad=3#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 4 abr. 2013.
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Babin e Kouloumdjian (1989) destacavam, na década de 

1980, que o audiovisual imprimia um novo modo de compreen-

der a realidade, por meio de imagens em movimento e sons que, 

por sua vez, eram capazes de representar uma nova realidade. 

O audiovisual estava inaugurando uma nova linguagem que se 

caracterizava essencialmente por comunicar ideias por meio de 

sensações e emoções. A escrita acabava ficando relegada a um 

segundo plano, já que o audiovisual era capaz de cativar mais.

Os estudos sobre narrativa audiovisual evoluíram grande-

mente e, aos poucos, a mídia televisiva passou a ser mais explo-

rada do ponto de vista comercial e educacional. No que se refere 

ao ponto de vista comercial, várias funções se desenvolveram 

no âmbito profissional, com novas frentes de atividades: rotei-

ristas, jornalistas, editores etc. Além disso, cada vez mais espe-

cializada, a TV começou a ocupar a posição central da casa das 

famílias e a ditar modas, costumes e hábitos. Aos poucos, a TV 

também passou a ser alvo de estudos que denunciavam sua in-

fluência negativa para as famílias e, sobretudo, para as crianças. 

Por outro lado, a vertente educativa demonstrava bons resulta-

dos principalmente para a aprendizagem aberta, mas carecia de 

investimentos e estudos aprofundados. Segundo Moran (2001), 

enquanto a linguagem audiovisual estabelece um papel primor-

dial de mediação com o mundo, a “linguagem escrita desenvolve 

mais o rigor, a organização, a abstração e a análise lógica”. 

A produção televisiva, de uma forma geral, exige trabalho em 

equipe e profissionais habilitados para as funções que exercem: 

de um lado boa equipe técnica (cinegrafistas, editores, ilumina-

dores, equipe de áudio etc.) e, de outra, boa equipe de produção 

de conteúdo, e esta pode ser subdividida em outros setores es-

pecíficos (produção, jornalismo etc.). No caso de uma produção 

educativa, deve-se somar a esses recursos humanos também 

uma equipe pedagógica (pedagogos, educadores, psicólogos, 

etc.) para assegurar o caráter educativo do conteúdo que se quer 
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transmitir. A integração dessas equipes é capaz de proporcionar 

um material educativo com objetivo pedagógico claramente de-

finido, com bom conteúdo e boa qualidade técnica de imagem, 

sons e efeitos, de modo que, numa situação oposta, a ausência 

de um desses setores compromete a qualidade final do material 

(Pfromm Neto, 2011). 

A década de 1990 foi marcada pela conectividade do compu-

tador, ou seja, a máquina estava conectada à rede e as propostas 

de uso desse potencial para a educação proliferaram no mundo 

todo. A infraestrutura de telecomunicações proporcionou maior 

velocidade de acesso e interação em tempo real. Chegamos ao 

século XXI com o uso intensivo e massivo dos meios de comu-

nicação, mas com uma proposta de ensino individualizado/

personalizado por meio da interatividade proporcionada pela 

internet. Embora a EAD seja muito anterior às tecnologias digi-

tais, o cenário criado pelas tecnologias digitais permite pensá-la 

de uma forma mais dinâmica. As experiências de ensino-apren-

dizagem podem ocorrer fora das salas de aula, nos ambientes 

virtuais de aprendizagem que, por sua vez, potencializam a co-

laboração entre os sujeitos. Recentemente, a ideia de imersão 

também tem apresentado grandes possibilidades educativas e a 

disponibilidade de um meio de comunicação tradicionalmente 

conhecido (televisão) ressurge com tecnologia digital. Trata-se 

da TV Digital que, assim como outras mídias, também pode ser 

considerada uma tecnologia educacional. 

Materiais audiovisuais educativos no Brasil

Os audiovisuais receberam um impulso imenso não apenas 

no Brasil, mas no mundo todo até o início do século XX, quando 

um novo movimento começa a ser percebido no cenário educa-

cional. O movimento escolanovista nasceu com uma proposta 
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de renovação e reestruturação metodológica. Nesse sentido, o 

método intuitivo começa a ser, gradualmente, substituído pelo 

método ativo de ensino e aprendizagem e afasta-se do movi-

mento audiovisual. Ambos estavam em franca expansão, mas 

os pontos de convergência eram cada vez mais raros. Muitos 

educadores, a exemplo de René Hubert (apud Parra, 1973), pas-

sam a compreender os métodos intuitivos (e os audiovisuais por 

extensão) como elementos que favoreciam o passivismo, pois o 

aluno não precisaria se esforçar para compreender aquilo que 

não estava claro. A “ginástica mental” seria evitada em função 

do uso dos audiovisuais, de modo que a exibição de imagens 

diante dos olhos dos alunos não seria capaz de assegurar a com-

preensão do fenômeno exibido (Parra, 1973). 

Com o tempo, ficou claro que o problema não estava nos 

materiais em si, mas sim no uso que se fazia deles no contex-

to educacional. Aos poucos, duas correntes foram se forjan-

do com relação à participação dos audiovisuais no processo de 

ensino-aprendizagem. 

A corrente norte-americana propagava uma concepção intui-

tiva do audiovisual, sendo que os principais expoentes, Wittich 

e Schuller, defendiam a impressão sensorial como base da apren-

dizagem. Enaltece-se apenas um dos sujeitos do processo: o 

professor. Os materiais audiovisuais precisam ser interpretados 

pelos professores, sendo, portanto, recursos do professor e não 

necessariamente do aluno. Nesta mesma linha de raciocínio é 

possível localizar os trabalhos de Kieffer e Cochran (1962) com 

a publicação de manuais de técnicas audiovisuais. Os audiovisu-

ais poderiam ser eficientemente empregados se fossem ressigni-

ficados pelos professores. 

A corrente francesa, por sua vez, tinha em Robert Lefranc 

(1980) seu principal difusor. Em muitos aspectos a escola fran-

cesa supera a norte-americana, principalmente pelo estudo da 

imagem por si mesma e seus mecanismos de significação. Essa 
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tradição fica evidente quando visualizamos que, durante muito 

tempo, os estudos de teoria de imagem eram embasados, so-

bremaneira, nos estudos de Roland Barthes. Ainda assim, essa 

corrente não conseguiu superar o aspecto de que as mensagens 

audiovisuais deveriam ser decodificadas pelos professores em 

sala de aula. Nesse sentido, pouco ou quase nenhum espaço é 

reservado para o aluno. É importante, no entanto, destacar os 

trabalhos de Dieuzeide (1965), que coloca o professor no papel 

de mediador, permitindo um espaço para o aprendiz. 

Até então, sendo de linha norte-americana ou francesa, os 

teóricos compreendiam que as mensagens seriam resultantes 

de processo de abstração, oriundo da sensação e da percepção. 

Os audiovisualistas, que também tinham tal visão a respeito 

da imagem, também receberam duras críticas. A imagem não é 

a cópia – menos ainda exata – da realidade. Essa concepção foi 

ficando mais clara à medida que os meios de comunicação foram 

se desenvolvendo e os pesquisadores superavam a ideia de re-

ceptor passivo. As mensagens midiáticas começaram a fazer 

parte do cotidiano dos alunos e implicavam novos estudos que 

revisitassem questões antigas. A despeito do questionamento 

acerca de como os audiovisuais poderiam ser eficientemente 

utilizados em sala, o foco central desloca-se para a forma ou 

mecanismos que tornam a aprendizagem possível por meio das 

mensagens midiáticas (e aqui se inserem os audiovisuais). 

Aos poucos o ambiente escolar foi se estabilizando com as 

tradicionais tecnologias colocadas à disposição do professor: giz, 

lousa, livros e cadernos. Tecnologias que, incorporadas à cena 

da educação escolar, não se traduziam mais como ameaça quer 

seja na construção do conhecimento, quer seja para o desenvol-

vimento do raciocínio crítico. Ao contrário, essas tecnologias 

auxiliam o professor em sala de aula, ampliam o processo de 

ensino-aprendizagem e dinamizam as aulas. As razões das re-

sistências iniciais e muitas que ainda hoje perduram no que se 
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refere ao uso dos audiovisuais na educação estão muitas vezes li-

gadas à relação que se estabelece entre tecnologia e ensino, como 

se a primeira condicionasse o segundo, negando um processo 

de aprendizagem reflexiva para dar lugar a uma aprendizagem 

repetitiva, massiva que se colocaria como uma pseudoapren-

dizagem. A questão dos audiovisuais perpassa essa temática, 

mesmo porque esses materiais foram, durante muito tempo, 

considerados expressões máximas das tecnologias voltadas para 

o ensino e também para a aprendizagem. 

Os audiovisuais também permitiram um grande avanço da 

EAD, pois abriram possibilidades de usos de variados sentidos 

na aquisição de informação pelos sujeitos. A oferta e a demanda 

por vagas na modalidade tem crescido ano após ano, principal-

mente por conta do perfil do alunado que, diante de um contexto 

tão competitivo, encontra nos cursos EAD a possibilidade de 

complementar sua formação. Por outro lado, muitas pessoas 

que já não tinham mais esperança em conseguir graduar-se en-

contram na EAD esta possibilidade. Isso ocorre, basicamente, 

por duas razões: flexibilidade de tempo e espaço permitida pela 

modalidade, barateamento dos custos deste estudo e incentivo 

governamental.

Observa-se, por meio da análise dos decretos que orientam a 

EAD no Brasil, que o esforço inicial estava centralizado na orga-

nização, credenciamento e organização dos cursos do gênero. O 

padrão de qualidade dos materiais utilizados nestes cursos ficou 

delegado para um outro momento que até hoje não chegou. Esse 

aspecto merece relevância porque esses cursos fazem, de forma 

geral, uso intensivo dos meios de comunicação, notadamente 

dos audiovisuais.

O livro impresso segue como o material mais usual, mas ob-

serva-se que os audiovisuais vêm sendo cada vez mais utilizados 

como complementares ao livro. Em que pese serem altamente 

motivadores e terem o potencial de permitir diversas interpre-
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tações por meio do estímulo simultâneo de diferentes sentidos, 

a produção desses audiovisuais ocorre de forma bastante desor-

denada do ponto de vista político. Essa afirmação encontra am-

paro justamente na ausência de políticas públicas de norteiem a 

produção de audiovisuais educativos. 

A ausência desses parâmetros pode dar margem a situações 

semelhantes à polêmica envolvendo o kit audiovisual produzido 

pelo Ministério da Educação no final de 2010, os vulgarmente 

chamados kit gay do MEC. Embora a intenção fosse desenvol-

ver kits audiovisuais contra a homofobia, o Ministério acabou 

sendo duramente criticado pelo teor dos materiais.7 O sentido 

heterogêneo dos audiovisuais despertou as mais diversas reações 

tanto da população quanto dos políticos. Em que pese este fato 

revelar uma discussão mais profunda acerca de nossas crenças, 

valores etc., importa-nos destacar que, na verdade, essa polêmi-

ca revelou uma fragilidade: o próprio Ministério da Educação 

(MEC) não dispõe de parâmetros para a produção de conteúdo 

audiovisual educativo, deixando esta lacuna – no que se refere 

às políticas públicas de produção de audiovisuais educativos – 

claramente exposta. 

Políticas Públicas para o audiovisual no Brasil: 
o longo caminho 

Abordar as políticas públicas para o audiovisual no Brasil 

é pensar em uma história bastante recente. O país parece que, 

após muitos anos, finalmente compreendeu a importância – 

tanto do ponto de vista estratégico quanto cultural – da conso-

 7 Texto disponível em: <http://terramagazine.terra.com.br/interna/0,, 

OI4851100-EI6594,00-MEC+prepara+kit+antihomofobia+e+provoca+rea

cao.html>. Acesso em: 9 abr. 2013.
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lidação de uma indústria audiovisual sustentável. Além de abrir 

espaço para a produção nacional, o incentivo ao audiovisual 

brasileiro alinha-se a um aspecto nem sempre considerado, mas 

de igual importância: a autorrepresentação simbólica. Enquanto 

bem imaterial, a autorrepresentação simbólica de um povo e, em 

última instância, de uma nação, passa pela valorização de sua 

cultura expressa também pelos meios de comunicação, de uma 

forma geral. 

Nesse sentido, enquanto expressão dos meios de comuni-

cação, os audiovisuais merecem especial destaque, visto que 

permitem diferentes formas de apropriação da informação e 

do conteúdo. No plano interno, a valorização, o incentivo e o 

fomento dos audiovisuais nacionais resultam em geração de 

sentimento de pertencimento, favorecendo a formação de uma 

comunidade nacional. Sob o ponto de vista externo, a divulga-

ção dos audiovisuais favorece a difusão dos valores culturais na 

nação e possibilita a abertura de relações diplomáticas e comer-

ciais (Da-Rin, 2010). 

Importante observar que, normalmente, quando se fala em 

audiovisuais numa perspectiva ampla, existe uma relação quase 

que direta com o cinema. Buscando aprofundar essa compreen-

são, analisar um audiovisual pressupõe, antes, pensar as relações 

sociais de produção que, por diversas vezes, ultrapassa a discus-

são concernente à forma e ao conteúdo. O custo de produção 

audiovisual, notadamente o cinema, é bastante elevado e exige 

investimentos cujo retorno financeiro nem sempre é garantido. 

A partir desta constatação, é possível compreender que, embora 

exista certa liberdade na realização dos audiovisuais, produzir 

este tipo de insumo cultural no Brasil exige certa articulação por 

parte de seus idealizadores e elaboradores. Se por um lado é pre-

ciso ser criativo e instigar o espectador, por outro é preciso, na 

medida do possível, não contrariar os interesses dos patrocina-

dores ou financiadores. Nesse sentido, as dinâmicas do mercado 
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também precisam ser levadas em consideração. Soma-se a isso, 

outro aspecto igualmente importante: o marco legal e regulató-

rio no qual se insere o audiovisual (Oliveira, 2012). 

As implicações deste processo podem ser compreendidas se 

tomarmos por base a forma como o Brasil tem encarado o tema 

das políticas públicas voltadas para a cultura. A primeira relação 

entre o Estado e o audiovisual pode ser localizada na legisla-

ção protecionista de 1932 durante o governo de Getúlio Vargas, 

caracterizada pela criação da política de cota de tela. Em 1966 foi 

criado do Instituto Nacional de Cinema (INC), que incentivava 

a entrada de capital estrangeira para financiar a produção au-

diovisual brasileira (Fernandes, s./d.). O INC foi amplamente 

apoiado pelo bloco industrialista, que enxergava no órgão a pos-

sibilidade de transformar o audiovisual nacional em indústria 

tradicional. O bloco industrialista, defendia a entrada de capital 

estrangeiro porque pretendia que o cinema nacional alcançasse 

o sucesso comercial. Na vertente oposta, o bloco nacionalista 

defendia o cinema como expressão cultural do país, rejeitando a 

entrada de capital estrangeiro, visto que, para eles, essa política 

poderia corromper a cultura nacional. 

Com a meta de recuperar a identidade nacional, a Embrafil-

me foi criada em 1969. Após a derrota da Arena nas eleições de 

1974, o regime militar passou por um período marcado por am-

biguidades expressas por altos e baixos (Rubim, 2007). Numa 

tentativa de conquistar espaços sociais que estavam sendo per-

didos, o regime passou a encabeçar iniciativas nas áreas política e 

cultural, inclusive com financiamento de projetos notadamente 

de cunho cultural. Rubim (2007) documenta que, pela primeira 

vez em sua história, o Brasil teve um Plano Nacional de Cultu-

ra. Neste período, a Embrafilme despontou em suas ações e o 

INC foi extinto. Outras instituições de cunho igualmente cul-

tural foram criadas, dentre elas o Conselho Nacional de Cinema 

(Concine) em 1976. A concepção de cultura como território 
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neutro não durou muito e não tardou para que o meio cinemato-

gráfico novamente sentisse as pressões oriundas tanto do bloco 

industrialista quanto do boco nacionalista (Ramos, 1983). 

O longo processo de transição e construção da democracia 

brasileira teve sérios efeitos no que se refere às políticas públi-

cas voltadas para o audiovisual. Ainda que de forma bastante 

incipiente, os resultados da atuação do Concine começaram a 

aparecer no início da década de 1980. No mesmo período, a 

Embrafilme enfrentou uma série de denúncias de casos de cor-

rupção, que terminaram por fazer ruir uma estrutura que já dava 

sinais de crise. 

Assim como a Embrafilme, o Concine, até então atuante, foi 

extinto nos primeiros meses do governo Collor (1990-1992). A 

reação não tardou em aparecer, mas apenas dois anos mais tarde 

o setor do audiovisual ganhou regulação normativa e represen-

tação. Criada pelo governo Itamar Franco em 1992 e ligada ao 

Ministério da Cultura, a Secretaria do Audiovisual (SAv) foi, 

durante quase uma década, “a única instituição do Estado bra-

sileiro dedicada ao setor cinematográfico, responsável pela defi-

nição das macropolíticas e pela implementação de programas e 

ações de fomento setorial” (Da-Rin, 2010, p.92). 

É justamente neste período (1992-1993) que é criada a Lei do 

Audiovisual, que institui o mecanismo de abatimento fiscal para 

empresas que financiassem produções audiovisuais nacionais. 

Essa lei tem profundas implicações nos dias atuais, pois está 

ligada a um dos pontos mais nevrálgicos da produção audiovi-

sual nacional, que é a captação de recursos. A maior parte deles 

provém da Lei do Audiovisual tanto em nível federal quanto es-

tadual e até municipal. A marca destas leis é a renúncia fiscal de 

parte considerável dos impostos devidos ao poder público (Oli-

veira, 2012). Isso significa que investir em audiovisual tendo 

em contrapartida o abatimento dos impostos é uma decisão que 

cabe às empresas, e não ao poder público. 
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Em 2000, reuniram-se em Porto Alegre diferentes segmentos 

do audiovisual no Brasil durante o III Congresso Brasileiro de 

Cinema. Daquela reunião resultou a criação do Grupo Exe-

cutivo de Desenvolvimento da Indústria de Cinema (Gedic). 

No início do ano seguinte, o Gedic encaminhou um projeto ao 

governo federal com o objetivo de reestruturar o setor de audio-

visual brasileiro. Dentre diversos aspectos, o projeto do grupo já 

indicava a necessidade de criação de um órgão normativo da ati-

vidade cinematográfica no país. Em setembro de 2001, durante 

o governo Fernando Henrique Cardoso, foi finalmente criada, 

por força de medida provisória, a Agência Nacional de Cine-

ma (Ancine). Naquele momento, a Ancine era uma autarquia 

especial da Casa Civil, mas com previsão de transferência para o 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC). Dois meses após sua criação, a Ancine recebeu, por 

força de decreto, algumas atribuições que anteriormente per-

tenciam à SAv. Existia, por parte dos profissionais da área, uma 

grande expectativa com relação à criação da nova agência. A SAv 

tinha uma agenda bastante limitada e, de acordo com Da-Rin 

(2010), parte da atuação pouco expressiva da Secretaria deveu-se 

à falta de experiência, no campo da produção cultural, especial-

mente a audiovisual, do gestor da pasta, José Álvaro Moisés. 

Em outubro do primeiro ano do governo Lula, a Ancine foi 

finalmente transferida do âmbito da Casa Civil para o Minis-

tério da Cultura. Além da transferência, houve também uma 

redefinição de papéis entre Ancine e SAv. Mais que uma mera 

transferência de vinculação, as mudanças sofridas pela Ancine 

refletem uma alteração do ponto de vista da política cultural do 

país, que diz respeito à interferência ou não do Estado na produ-

ção de audiovisuais nacionais. 

O período do governo FHC vinculou a Ancine ao MDIC 

justamente porque, naquele momento, o governo buscava enca-

rar o cinema como indústria produtiva capaz de gerar lucros. No 
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governo Lula, no entanto, o direcionamento é outro. O foco é 

deslocado da concepção de lucro para a ideia de indústria cultu-

ral voltada para a liberdade de expressão, com forte intervenção 

do Estado. Após a vinculação da Ancine ao Ministério da Cul-

tura, o governo começa a articulação para transformar a agência 

em Agência Nacional do Cinema e do Audiovisual (Ancinav). 

A nova agência pretendia englobar o cinema e a televisão. Esta 

última, embora sempre tenha acumulado lucro, telespectadores 

e forte poder político, nunca dialogou com o cinema (Fernandes, 

s./d.). Além disso, a nova agência tinha em seu escopo a propos-

ta de englobar também as plataformas digitais (Da-Rin, 2010).

Em grande parte, a postura do meio televisivo pode ser ex-

plicada em função da política de concessão pública adotada 

pelo Brasil ainda na década de 1950, que permitiu que a te-

levisão fosse ganhando cada vez mais poder. Pelo modelo de 

concessão pública, o Estado passa uma atividade pública para 

que seja explorada pela iniciativa privada, ensejando um mo-

delo desprovido de regulação (Fernandes, s./d.). A criação do 

Código Brasileiro de Telecomunicações em 1962 reflete uma 

preocupação política e não necessariamente econômica. 

Esses descuidos abriram espaços para a formação de mo-

nopólios comunicacionais e, mais recentemente, formação de 

verdadeiros impérios televisivos,8 de forma que a falta de regu-

lamentação acabou por preservar um velho modelo (Fernandes, 

s./d.). O anteprojeto de criação da Ancinav acabou sendo ar-

quivado em 2006 e deixou exposta, mais uma vez, a dificuldade 

existente nas tentativas de regulação da televisão. 

 8 O poder desses impérios, a exemplo da Rede Globo, é significativo a ponto 

de, em 1995, no então governo FHC, uma nova legislação ter sido proposta: 

a Lei Geral de Telecomunicações. A pressão política dos diversos setores da 

radiodifusão foi tão grande que, mesmo com uma nova legislação, o segmento 

conseguiu permanecer desprovido de regulação. Rádio e televisão por assina-

tura foram englobados pela nova lei, mas a TV e a rádio abertos não (Fernan-

des, s./d.). 
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No que se refere ao cinema nacional, atualmente o que se tem 

é uma produção audiovisual financiada, em sua maior parte, 

pela política pública de renúncia fiscal iniciada no Brasil em 

1992-1993. Nesse sentido, fica claro que não existe uma inter-

venção estatal propriamente dita e sim um incentivo do Esta-

do por meio de renúncia fiscal. Mas, contrariando o princípio 

de fortalecimento da identidade nacional, os apontamentos de 

Rubim parecem direcionar o olhar para outras questões oriun-

das dessa política. 

1. o poder de deliberação das políticas culturais passa do Estado 

para as empresas e seus departamentos de marketing; 2. uso quase 

exclusivo de recursos públicos; 3. ausência de contrapartidas; 

4. incapacidade de alavancar recursos privados novos; 5. concentra-

ção de recursos. Em 1995, por exemplo, metade dos recursos, mais 

ou menos 50 milhões, estavam concentrados em 10 programas; 

6. projetos voltados para institutos criados pelas próprias empresas 

(Fundação Odebrecht, Itaú Cultural, Instituto Moreira Salles, 

Banco do Brasil etc.); 7. apoio equivocado à cultura mercantil que 

tem retorno comercial; 8. concentração regional dos recursos. Um 

estudo realizado em 1998/1999, pela Fundação João Pinheiro, 

indicou que a imensa maioria dos recursos da Lei Rouanet e da 

Lei do Audiovisual iam para regiões de São Paulo e Rio de Janeiro. 

(Rubim, 2007, p.27-28)

Um ponto deve ser esclarecido nesta discussão. Historica-

mente, o Sudeste tem concentrado grandes investimentos, não 

apenas culturais, mas também econômico-financeiros. A base 

de dados do Ministério da Cultura9 não especifica em qual re-

gião o recurso foi investido exatamente. Os dados e gráficos são 

 9 Consulta pode ser feita em: <http://sistemas.cultura.gov.br/salicnet/

Salicnet/Salicnet.php>. Consulta realizada pelas autoras em 30 abr. 2013. 
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gerados em função do CNPJ do proponente, mas sabe-se que 

existem projetos que são realizados fora do estado ou região do 

proponente. Isto significa que as informações também não são 

precisas quando se busca mapear os destinos dos recursos volta-

dos à cultura no Brasil. 

No que se refere ao audiovisual de forma mais específica, 

o mapeamento pode ser mais detalhado se feito pelo sistema 

da Ancine. A análise do quadro evolutivo relativo aos valores 

de fomento direto de 2003 a 2012 permite-nos perceber que os 

investimentos saíram da ordem de R$ 10.642.305,41 para R$ 

46.981.176,33.10 É possível observar que houve um incremen-

to dos investimentos no setor e também uma disponibilidade 

maior de linhas de incentivo por meio de diferentes editais que 

visam diferentes modalidades audiovisuais. O projeto DocTV, 

por exemplo, está em operação desde 2003 e representa uma 

parceria entre o Ministério da Cultura e a Rede Pública de Te-

levisão. Trata-se de filmes digitais com 52 minutos de duração, 

produzidos para serem exibidos na televisão. 

Políticas públicas para o audiovisual educativo 
no Brasil

O longo caminho percorrido pelo audiovisual no Brasil indi-

ca que alguns avanços foram alcançados, mas ainda resta definir 

políticas públicas específicas para os audiovisuais educativos. 

Historicamente, o cinema educativo foi reconhecido oficial-

mente com a criação do Instituto Nacional do Cinema Educa-

tivo (Ince), em 1936.11 Durante o período de existência do Ince, 

 10 Consulta disponível em: <http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/Dados 

Mercado/2801-25032013.pdf>. Acesso em: 1o maio 2013.

 11 Importante destacar a criação do Serviço de Recursos Audiovisuais (SRA) em 

1960, no Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo. O SRA foi 
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destaca-se a produção de documentários por Humberto Mauro. 

Neste período, a relação entre educação e cinema serviu, em 

grande medida, para conseguir o apoio do Estado para a ativida-

de cinematográfica no Brasil. Sobre este aspecto, Ramos (2000, 

p.196) chega a afirmar que a educação serviria como uma cober-

tura, ou em suas palavras, “um verniz” que “cobria” a visão do 

gênero documentário e abria espaço para o investimento oficial. 

Importante perceber, no entanto, que o Ince, extinto em 

1966, foi resultante de um processo bastante ambíguo, que teve 

suas raízes no amplo debate que se estabeleceu no país por volta 

de 1910 a respeito da utilização do cinema da educação. Esse 

processo já estava iniciado antes do Estado Novo (Simis, 1996). 

De acordo com Catelli (2005), a proposta de um cinema educa-

tivo se confundia com o cinema de caráter mobilizador e pro-

pagandístico. Esta última proposta foi, de fato, posta em ação 

pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939. 

Quando isso ocorreu, a proposta do cinema educativo prati-

camente naufragou, dando espaço ao cinema propagandístico, 

notadamente com o uso de cinejornais (Simis, 2010). Os usos 

sociais e políticos do cinema perpassaram a questão da propa-

ganda, os objetivos de integração nacional e a necessidade de 

comunicação entre as regiões do vasto território nacional. 

O caráter educativo foi ficando, cada vez, diluído em inte-

resses outros que não um objetivo genuinamente educativo. O 

resultado desse processo culminou na situação atualmente vivi-

da pelo Brasil, que ainda nega ao audiovisual educativo políticas 

públicas que viabilizem e incentivem sua produção. 

resultado de um programa de colaboração entre a Universidade de Michigan 

e o Ministério da Educação. Além da doação de equipamentos de cinema para 

viabilizar a produção, edição e copiagem de filmes educativos, o SRA também 

desenvolveu diversos programas para a capacitação de recursos humanos 

voltados para o setor audiovisual. De acordo com Pfromm Neto (2011), o pri-

meiro catálogo do SRA, em 1963, oferecia 85 títulos. No ano seguinte a oferta 

já alcançava 120 títulos.
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Recentemente, observa-se, por meio de análises das políticas 

públicas voltadas para o audiovisual no país, que alguns recur-

sos já estão sendo direcionados para o segmento denominado 

“multimídia”, que, por sua vez, alinha-se às novas mídias. Além 

disso, desde 2010, o Ministério da Cultura tem destinado verbas 

para o segmento “projetos audiovisuais transmidiáticos”, que 

também já demonstra certa abertura à inovação e ao contexto da 

convergência midiática. A discussão a respeito do audiovisual 

educativo parece ter sido, mais uma vez, postergada para um 

outro momento.

Considerações finais

Se considerarmos os objetivos de diversos filmes, a exemplo 

de tantos financiados pela Lei Rouanet ou pela Lei do Audiovi-

sual, fica evidente que muitos podem ser considerados educati-

vos, uma vez que trabalham com temáticas que visam promover 

o acesso à cultura e, em última instância, à educação. Ainda 

assim, é patente a ausência de parâmetros e critérios de defini-

ção do que é um material educativo. Mesmo que tenha um teor 

educativo, o audiovisual não deixa de se alinhar à questão das 

políticas públicas para o audiovisual no Brasil de forma mais 

ampla. 

Conforme destacam Rubim e Barbalho (2007) e Oliveira (2012), 

a política de fomento passa pelos departamentos de marketing 

das empresas que, por sua vez, desejam obter projeção e ali-

nhar a imagem organizacional à ideia de compromisso social. 

Buscam, sobretudo, projeção e lucro. Não se trata de julgar os 

interesses das organizações, mas sim perceber que existe uma 

grande necessidade de incentivo estatal para a produção de au-

diovisuais educativos, pois estes nem sempre geraram lucro que 

pudesse atrair o interesse de grandes investidores. 
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O país tem um déficit de políticas públicas que norteiem a 

produção audiovisual educativa mais focada no aluno. Trata-se 

não apenas de definir o que seria o gênero educativo no Brasil, 

mas, sobretudo, de propor parâmetros para pensar os audiovisu-

ais como meios para desenvolver e ampliar a educação para um 

imenso contingente populacional. Os audiovisuais conseguem 

aproximar as experiências humanas por meio do uso de dife-

rentes sentidos, que podem, inclusive, ser ampliados diante da 

emergência da TV Digital. Essenciais em cenários de EAD, os 

audiovisuais precisam ser adequados e adaptados também a essa 

demanda. 

O acesso às tecnologias de produção, circulação e divulgação 

tem feito que experimentemos um grau de liberdade grande. 

Dispositivos móveis permitem que o cidadão comum se trans-

forme em emissor e propagador de mensagens e conteúdos 

audiovisuais em um cenário cada vez mais dinâmico. Os audio-

visuais passaram a exercer um papel importante na cultura, na 

política, na economia, mas, sobretudo, na educação do país. 
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