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EDUCAÇÃO “FORA DO AR”: 

UMA ANÁLISE DA TVE MARANHENSE NAS REMINISCÊNCIAS DOS SEUS 

PARTICIPANTES 

 

Sandra Regina de Oliveira Marques Passinho 

Resumo 

Esta estudo investiga as reminiscências de sujeitos participantes dos dez últimos anos da 

experiência da TVE Maranhão, determinando se foi criada uma cultura favorável, ou 

desfavorável, ao uso da televisão em sala de aula e em que medida tal cultura interferiu no 

encerramento dessa experiência. Nesta pesquisa, optou-se pela história oral como um método 

que registra a memória viva dos entrevistados, trazendo à tona a história esquecida nestas 

memórias, pois através desse esforço de pesquisa e da constante utilização de registros de 

depoimentos é que se constrói uma imagem do passado abrangente e dinâmica. Foram 

colhidos depoimentos de 20 sujeitos que participaram da TVE entre alunos, funcionários ou 

orientadores educacionais. Os resultados, ainda parciais, revelam distância entre as 

interpretações dos depoentes sobre o funcionamento e sobre os motivos que levaram à 

suspensão dos trabalhos da TVE Maranhão. 

Palavras-chave: Televisão Educativa do Maranhão. Educação e mídia. Cultura de massa. 

História oral. 

 

Introdução 

 

A experiência da televisão educativa no Maranhão (TVE/MA), por iniciativa do 

Governo, surgiu da necessidade apontada por uma pesquisa realizada no ano de 1968 sobre as 

condições sócio-educacionais, na qual foi encontrado um acentuado déficit na escolarização 

do Ensino Médio (CADERNO MARANHENSE DE TELEDUCAÇÃO, 1970, p. 69). Diante 

dos resultados, ampliaram o sistema naquela época vigente - sistema tradicional presencial – 

com a implantação de um sistema de televisão escolar, o que foi feito segundo Almeida 

(1973) com grande sucesso e repercussão nacional, permanecendo na estrutura política 

educacional maranhense durante 36 anos. Apesar desse sucesso, a experiência está, hoje, 

“fora do ar”, o que intriga e entristece os que a conheceram. 
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Vale ressaltar, que foi inserido no título deste trabalho o uso da metáfora “fora do 

ar”, com o intuito de chamar atenção para o objeto deste estudo: possíveis relações entre o 

encerramento das atividades da TVE Maranhão e uma cultura favorável ou desfavorável ao 

uso da televisão em sala de aula.  

A Televisão Educativa no Maranhão foi criada em 1° de dezembro de 1969 e se 

tornou referência nacional, principalmente por ser experiência pioneira no Brasil, expressando 

um projeto pedagógico inovador, com proposta sui generis1 de ensino, com ações estudantis 

durante o ano letivo, tais como: feiras de ciências, festival de artes, olimpíadas e exposição de 

artes práticas, que motivavam e que complementavam a aprendizagem das matérias 

(ALMEIDA, 1973). 

O projeto era inovador por servir à formação dos adolescentes, utilizando a 

televisão educativa, pelo modelo de inclusão e atuação dos professores como docentes e 

comunicadores, além dos bons resultados pedagógicos e sociais que vinha apresentando.  

A televisão educativa no Maranhão surgiu como uma resposta ao quadro 

insustentável de educação no Estado, na tentativa de resolver os graves problemas 

diagnosticados, que deixava à margem uma demanda de 95,2% da população escolarizada de 

1º grau. Então, começaram a emitir programas, em circuito fechado, para alunos das 5ª às 8º 

séries (ALMEIDA, 1973). 

O uso da televisão não era apenas para transmitir ensino, ela era utilizada também 

como um instrumento de incentivo junto a classe popular para que exercitassem seus 

questionamentos, estimulassem o espírito crítico, objetivando uma participação democrática. 

O ensino pela TV era mediado por um Orientador de Aprendizagem, que ao final das 

programações veiculadas levantava um problema ou uma questão para discussão. Nesse 

ambiente, os alunos dispunham de um manual que permitia realizar pesquisas e aprofundar os 

conteúdos trabalhados. 

Neste cenário favorável ao uso do sistema televisivo na educação maranhense, 

cabe perguntar: Que impactos eram esperados da TVE/MA com a sua implantação e o que 

aconteceu nos últimos dez anos de seu funcionamento? Na sua proposta inicial, o que mudou 

para que atualmente chegasse à situação que chegou, ou seja, ficar “fora do ar”? Será que 

                                                 
1 Sua proposta está baseada em uma produção de natureza especificamente instrucional, as demais emissoras 
educativas brasileiras, predominam programas culturais e informativos. 
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durante seu funcionamento foi construída uma cultura favorável ao uso da televisão em sala 

de aula? 

Alvo da nossa investigação, o sistema de televisão educativa do Maranhão já foi 

um projeto de repercussão nacional, com muitos projetos realizados, histórias interessantes e 

relevantes o suficiente para permitir uma análise concreta e específica. Iremos investigar os 

seus dez últimos anos de funcionamento, período em que se observa, como mostra a tabela 1, 

um declínio considerável em seu atendimento, a partir do ano 2002. 

 
 

Um número de alunos cada vez menor indica que a TVE do Maranhão vinha 

sofrendo um processo de decadência, de desestruturação em seu funcionamento. Alguns 

fatores relevantes foram apontados em seus relatórios na tentativa de justificar essas 

mudanças, tais como: a não capacitação do corpo docente, do corpo técnico e administrativo; 

a falta de livros e cadernos para atividades de Português, Matemática, Ciências, História e 

Geografia; a não aquisição de equipamentos e peças de reprodução para o Centro de Produção 

da TVE e a não aquisição de aparelhos de televisão, antenas externas e internas para 

televisores (D’EÇA, 2005).  

Almeida (1973) realizou uma pesquisa com os telealunos da 6ª série do ensino de 

1º Grau do sistema TVE Maranhão, envolvendo também alunos do sistema tradicional de 
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TABELA 1 - DEMONSTRATIVO DA MATRÍCULA INICIAL DE 1997 - 2006 

NAS ESCOLAS PÚBLICAS USUÁRIAS DA TVE/MA
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FONTE: Núcleo de Educação da TVE/MA/2006 
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Teresina, no Estado do Piauí, com o objetivo de verificar o rendimento escolar atingido pelos 

telealunos e alunos das duas cidades. A pesquisadora concluiu: 

Verificou-se diferença de rendimento escolar entre os telealunos do 

sistema de televisão escolar de São Luis do Maranhão e os alunos do 

ensino tradicional de Teresina, capital do Estado do Piauí, medido 

através de provas de Português, Matemática, Geografia, História e 

Ciências. A diferença de rendimento evidenciada resultou favorável ao 

sistema de televisão escolar do Centro Educacional do Maranhão (p. 

71). 

 

Com esses resultados, o trabalho pedagógico realizado pelo sistema de televisão 

educativa no Maranhão, de acordo com a avaliação realizada na pesquisa, obtinha resultados 

considerados satisfatórios e positivos, realizando, assim, seus objetivos. Com programação 

especificamente instrucional, a TVE/MA difere das outras emissoras (de TVs educativas) que 

possuem programações culturais e de entretenimento e, não se pode deixar de mencionar, da 

televisão comercial brasileira, cuja preocupação central gira em torno da rentabilidade de seus 

produtos comerciais e programas de auditório (CARVALHO, 2005). 

Stone (1988) realizou uma pesquisa para avaliar dois sistemas brasileiros de 

televisão educativa nos estados do Maranhão e do Ceará, focalizando os resultados dos dois 

projetos numa perspectiva histórica, incluindo os custos, aprendizagem cognitiva e resultados 

sociais, entre outros. Em suas conclusões, aborda o papel da TV escolar, avaliando que os 

dois projetos foram implantados para criar oportunidades educacionais onde não havia 

professores plenamente qualificados e que este objetivo foi alcançado. Ressalta, ainda que: 

A Televisão Educativa, muitas das vezes, é acusada de tornar os 

alunos passivos embora a mesma acusação possa ser feita contra 

livros, considerando que ambos são meios através dos quais os alunos 

recebem informações. A TVE, por sua natureza, é também 

centralizada: todas as escolas recebem os mesmos programas – a TV 

fala com os alunos, mas os alunos não falam com ela. Um sistema de 

TVE, portanto, pareceria ser rígido, centralizado e autoritário. 
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As experiências do Maranhão e do Ceará têm demonstrado que isto 

não é necessariamente a verdade. (...) No sistema maranhense, pelo 

menos no início, os alunos participaram do funcionamento da escola 

através de processos que foram muito mais democráticos que aqueles 

praticados na sociedade naquela época. É importante registrar que a 

TV não foi apenas uma justaposição ou emenda a uma filosofia 

educacional progressista; a TV facilitou a operacionalização de tal 

filosofia (p.90) 

 

Nas suas conclusões, Stone argumenta que avaliar sistemas de televisão educativa, 

que são “alvos em movimento” - com suas épocas áureas, seus períodos de decadência e 

recuperação - sendo avaliados num determinado momento é o mesmo que tirar uma fotografia 

da situação daquele momento, que sempre fornece uma visão incompleta, ficando 

excessivamente otimista ou excessivamente pessimista. 

O sistema de Televisão Educativa do Maranhão destinava-se a uma produção 

exclusivamente instrucional, utilizando o ensino à distância e presencial concomitantemente, 

diversificação e abrangência das atividades curriculares, utilização de princípios inovadores 

de aprendizagem, onde o aluno tornava-se o sujeito e construtor do próprio conhecimento. É 

um sistema de televisão utilizando uma recepção organizada, com alunos regularmente 

matriculados em classes regulares, com controle de freqüência e acompanhamento de seu 

desempenho nas áreas curriculares, dos materiais utilizados, de sua avaliação e sua promoção. 

Foi um sistema de televisão destinado à população de baixa renda, impossibilitados de 

freqüentar escolas na época, uma vez que a maioria das escolas do ensino médio pertencia a 

rede particular. Era justamente a população que mais necessitava de uma qualificação para 

que pudesse atingir os meios de sobrevivência que possibilitariam melhorar seus padrões 

sócio-econômicos e culturais (ALMEIDA, 1973).  O que hoje os índices nos revelam é que a 

situação ainda se encontra em um nível preocupante. 

O Estado do Maranhão, apesar de ter um solo rico é um dos mais pobres do país. 

Seus indicadores sociais são os piores no âmbito nacional.  
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A pesquisa realizada pelo professor José de Jesus Lemos2 revela a situação crítica 

em que se encontra o Estado. Nessa pesquisa, foi criado o Índice de Exclusão Social (IES), 

que expressa o grau de privações enfrentado pelas pessoas em termos de renda, água tratada, 

saneamento, coleta de lixo e escolaridade, elaborado a partir das dificuldades que o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) mostrava para aferir padrões de bem-estar ou mal-estar de 

uma comunidade. Constatou-se que o Maranhão é o Estado com o maior percentual de 

excluídos e nele se encontram os municípios com maior IES (município de Fernando Falcão), 

e com a menor renda média do chefe da família (município de Cantanhede). 

O percentual de excluídos chegou a 50,3% na pesquisa, é uma população que não 

tem acesso à água encanada, esgoto sanitário ou até mesmo fossa séptica, não existe coleta de 

lixo, tampouco a seletiva. Constatou, ainda, que crianças com 10 anos de idade, a maior parte 

é analfabeta, com famílias vivendo apenas com renda entre zero a dois salários mínimos. 

A situação não é diferente nas pesquisas direcionadas para a educação. A que foi 

realizada em 1968 para fundamentar a ampliação do sistema tradicional para implantação de 

um sistema de televisão escolar, ou seja, a implantação da televisão educativa no Maranhão, 

revelou: 

Como resultado destas pesquisas verificou-se que, no ano de 1958, 

apenas 22,2% da população na faixa etária de 7 a 11 anos freqüentava 

a escola primária, e até 1968 este percentual tinha atingido não mais 

que 34,3%. Observou-se que, no ano de 1968, apenas 1,3% da 

população na faixa etária de 11 a 21 anos freqüentava a escola média e 

somente 4,8% no ano de 1968 (CADERNO MARANHENSE DE 

TELEDUCAÇÃO, 1970, p. 78). 

 

Com estes resultados, a implantação da TVE Maranhão foi realizada com vistas a 

ampliar as oportunidades de atendimento e oportunizar um ensino de qualidade a alunos de 

diversas localizações no estado. Os seus 36 anos de produtividade educacional foi um bom 

tempo para o desenvolvimento de uma cultura televisiva no sistema educacional maranhense 

e que agora passa a ser colocada de lado. 

                                                 
2 Professor e pesquisador da Universidade Federal do Ceará (UFC), pós-doutor em Economia Ambiental. "Mapa 
da Exclusão Social no Brasil: radiografia de um país assimetricamente pobre" 
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Diante desta situação, esta pesquisa visa a investigar as reminiscências de sujeitos 

participantes dos dez últimos anos da experiência da TVE Maranhão, determinando se foi 

criada uma cultura favorável, ou desfavorável, ao uso da televisão em sala de aula e em que 

medida tal cultura interferiu no encerramento dessa experiência. 

Com o propósito de verificar o objetivo desta pesquisa, elaboramos alguns 

objetivos específicos: levantar as lembranças mais freqüentes sobre a TVE do Maranhão; 

analisar os argumentos pró e contra sobre a utilização da TV em sala de aula; estabelecer os 

motivos pelos quais o uso da televisão educativa na rede estadual maranhense foi diminuindo 

ao longo do tempo; caracterizar o que ficou esquecido nos projetos; confrontar as 

reminiscências e os dados encontrados na documentação disponível sobre a TVE do 

Maranhão. 

 

Referencial teórico-metodológico 

Para Carvalho (2005), no momento atual, ainda não há uma cultura de consumo de 

programas educacionais, existe uma cultura de consumo em relação às novelas, aos 

programas de auditórios, a programas com interatividade3, por exemplo: o “big brother”, e 

que para existir o consumo de uma cultura televisiva na educação seria necessário criar um 

hábito na educação formal. 

Para Coutinho (2006), os conteúdos nos programas ditos populares como 

violência, sexo e “baixaria” existem com uma certa freqüência propagando uma linguagem ao 

menor nível, para que assim ocorra uma assimilação independente do seu grau de instrução. 

Para o autor, a televisão é colocada opostamente nestas circunstâncias: “o educativo como 

negação do entretenimento, e a televisão como exigência de entretenimento”. 

A crença de que a televisão é um meio de comunicação disseminando uma cultura 

de massa favorável não é para todos uma visão harmoniosa. Nesse âmbito existem diversas 

opiniões, entre elas poder citar a Escola de Frankfurt, que surgiu em 1924, onde Adorno, um 

dos seus principais representantes, ao criticar a cultura de massa, denominada por ele de 

indústria cultural, afirma que esta cria necessidades para o consumidor, que deve se contentar 

com o que lhe é oferecido. Entretanto, para ele, a consciência das massas é tolhida e o poder 

                                                 
3 O termo Interatividade aqui apresentado é defendido por Machado (1989) que a reconhece como reatividade, 
uma vez que nada mais resta aos espectadores senão reagir aos estímulos a partir das alternativas que lhe são 
oferecidas ( apud SALLES, 2005). 
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da mecanização sobre o homem surge, criando-se, assim, condições mais favoráveis para o 

consumo existir, embora mesmo “enganados”. Do ponto de vista de Adorno 

A televisão tende a uma síntese do rádio e do cinema, retardada 

enquanto os interessados ainda não tenham negociado um acordo 

satisfatório, mas cujas possibilidades ilimitadas prometem intensificar 

a tal ponto o empobrecimento dos materiais estéticos que a identidade 

apenas ligeiramente mascarada de todos os produtos da industrial 

cultural já amanhã poderá triunfar abertamente (2002, p.12). 

 

Contrapondo-se a esta visão da Escola de Frankfurt, Martín-Barbero (2006b), 

defende a indústria cultural como um novo processo de produção e circulação da cultura, 

permeando as inovações tecnológicas, fazendo emergir novas sensibilidades e outras formas 

de apropriação do saber. Diz ele: 

O que a revolução tecnológica introduz em nossas sociedades não é 

tanto uma quantidade inusitada de novas máquinas, mas sim, um novo 

modo de relação entre os processos simbólicos – o que constituem o 

cultural – e as formas de produção e distribuição dos bens e serviços: 

um novo modo de produzir, confusamente associado a um novo modo 

de comunicar, transforma o conhecimento numa força produtiva direta 

(2006b, p.54) 

 

Para Martín-Barbero, o uso positivo da televisão, proporciona uma sincronia do 

social com o político, da formação e o exercício das novas formas de cidadania (MARTÍN-

BARBERO, 2006a). 

Para compreendermos o uso positivo da televisão na educação, é preciso resgatar 

sua história, porém os registros existentes sobre essa história são poucos e não relatam a visão 

que seus participantes tinham do processo. Por este motivo, este estudo opta pela utilização da 

metodologia da História Oral.  

A história oral é um método de pesquisa que resulta em fontes de consultas através 

de entrevistas (utilizando gravador e bloco de anotações) com pessoas envolvidas no campo 

de estudo, para testemunharem o modo de vida, os acontecimentos, sobre a instituição e 
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demais aspectos com o intuito de compreender o objetivo do projeto. 

A história oral pode ser empregada em diversas disciplinas das 

ciências humanas e tem relação estreita com categorias como 

biografia, tradição oral, memória, linguagem falada, método 

quantitativos etc. Dependendo da orientação do trabalho, pode ser 

definida como método de investigação científica, como fonte de 

pesquisa, ou ainda como técnica de reprodução e tratamento de 

depoimentos gravados. (ALBERTI, 2004, p. 17) 

 

 

O trabalho utilizando o método da história oral constitui-se na reunião da 

evidência oral e da reminiscência presente na história e na cultura do povo. Para Meihy a 

história oral é: 

um conjunto de procedimentos que se iniciam com a elaboração de 

um projeto e continuam com a definição de um grupo de pessoas (ou 

colônia) a serem entrevistadas, com o planejamento da condução das 

gravações, com a transcrição, com a conferência do depoimento, com 

a autorização para o uso, arquivamento e, sempre que possível, com a 

publicação dos resultados que devem, em primeiro lugar, voltar ao 

grupo que gerou as entrevistas (1996, p.15). 

 

Para esta pesquisa, entende-se a história oral como um método que registra a 

memória viva com emoções e sentimentos dos entrevistados, trazendo à tona a história que 

muitas destas memórias se encontram às escondidas, pois através deste esforço de pesquisa e 

da constante utilização de registros de depoimentos, é que se constrói uma imagem do 

passado muito mais abrangente e dinâmica.  

Outra especificidade da história oral é possibilitar aos entrevistados pertencentes a 

categorias, sociais muita das vezes excluídos no seu próprio meio, de serem ouvidos deixando 

um registro que favorecerá uma análise futura de sua visão e do grupo a que ele pertence. 

Propiciando, assim, uma redescoberta de costumes e hábitos, uma recriação de ambientes 
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diversos (ALBERTI, 2004). É o registro da memória viva. Permitindo assim, recuperar aquilo 

que não encontramos em documentos.  

Pautados nesses argumentos, definiu-se a necessidade de realizar a presente 

pesquisa, utilizando a História Oral como método para alcançar os nossos objetivos, nas 

reminiscências dos participantes envolvidos no processo da TVE do Maranhão. 

 

Procedimentos e resultados parciais 

Utilizamos a entrevista gravada como instrumento de coleta de dados para todos os 

envolvidos. As entrevistas foram realizadas no interior das escolas, antigos Centros 

Educacionais do Maranhão - CEMA’s -, que inicialmente (1969), funcionaram como Bases de 

Recepções – BR, como assim eram chamadas, funcionavam apenas com uma supervisora no 

controle da unidade escolar e os Orientadores de Aprendizagem - AO - com suas telessalas e 

seus telealunos, na Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto - ACERP - e 

também em algumas residências, sempre procurando deixar o depoente mais à vontade 

possível. As entrevistas foram realizadas uma de cada vez, evitando assim, que os depoentes 

ficassem constrangidos e que não se deixassem influenciar pelos demais, pois realizamos 

diversas entrevistas em um mesmo local. 

No nosso campo de pesquisa, consideramos um universo de 27 municípios 

atingidos pelo sinal da geradora da Televisão Educativa no Maranhão, envolvendo um total de 

91 escolas, em três regiões assim distribuídas: Capital (Ilha de São Luis) com 37 escolas, 

Interior da Ilha com 10 escolas e Interior do Estado com 44 escolas. A seleção segue os 

seguintes critérios: 

Três escolas na Ilha4, localizadas geograficamente em bairros pobres e com um 

número significativo de habitantes e que durante a recepção da TVE/MA sempre 

estiveram com os números mais elevados de alunos matriculados em relação às 

demais; 

                                                 
4 Unidade Escolar Anjo da Guarda, bairro Anjo da Guarda; Unidade Integrada José Justino Pereira, bairro 
Cidade Operária e Unidade Escolar General Arthur Carvalho, bairro Kenedy. 
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Nos três municípios existentes no interior da Ilha, cinco escolas5, as que 

permaneceram com uma média de alunos matriculados durante todo o percurso, e uma 

delas que no ano de 2002 (U. E. Salustiano Trindade) finalizou o sistema de televisão 

educativa para prosseguir com ensino presencial;  

No interior do Estado, sete escolas6 em municípios diferentes que mantiveram um 

número considerado de alunos no sistema de televisão educativa, outras que 

aumentaram o número de alunos em 2005 (U.E. Gov. Newton Bello) que chegou até o 

final do contrato da TVE/MA.  

 

Inicialmente pesquisamos e analisamos algumas dissertações existentes sobre a 

Televisão Educativa Brasileira e especificamente a do Maranhão, nosso campo de estudo. 

Numa segunda etapa, buscamos documentos da TVE Maranhão, com o objetivo de resgatar 

alguns dados relevantes sobre o período e que nortearam nossas entrevistas. 

Para a coleta de dados utilizamos a entrevista, com roteiro de questões que 

incentivassem os sujeitos participantes a falar de suas experiências, seus pontos de vista. Na 

entrevista foi necessária a preocupação quanto à empatia permeando a situação, visto que, 

Como em toda relação, quando se inicia uma entrevista, entrevistado e 

entrevistadores se avaliam mutuamente e começam a formular uma 

idéia do interlocutor. Como o outro se comporta, como fala, como 

reage, expressa sua disposição em estar ali fazendo parte daquela 

relação, tudo isso são informações para que entrevistado e 

entrevistadores teça, impressões e possam se conhecer melhor 

(ALBERTI, 2004, p. 101). 

 

Foi uma fase imprescindível para se obter um ambiente favorável à conversa de 

modo a alcançar os objetivos da pesquisa. As perguntas elaboradas foram respondidas pelos 

                                                 
5 Unidade Integrada Joaquim Aroso no município da Raposa;  Unidade Escolar Tácito Caldas e Unidade Escolar 
Salustiano Trindade no município de Paço do Lumiar; Unidade Escolar Professora Maria Elisa Almeida Silva e 
Unidade Escolar Professora Anita Rocha no município de São José de Ribamar. 
6 Unidade Escolar Cidade de Alcântara no município de Alcântara; Unidade Escolar Raimundo Nonato Ferraz no 
município de Itapecuru-Mirim; Unidade Escolar Eleodória Jacinta Cantanhede no município de Presidente 
Juscelino; Unidade Escolar João Batista de Carvalho no município de Santa Rita; Unidade Escolar Arthur 
Teixeira de Carvalho no município de Peri-Mirim; Unidade Escolar Governador Newton Bello no município de 
Palmeirândia e Unidade Escolar Jerônimo de Albuquerque no município de Icatú. 
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depoentes no período entre 08 a 30 de agosto de 2007. Entrevistamos ex-alunos, ex-

Orientadores de Aprendizagem, ex-Supervisores Pedagógicos e diretores que participaram do 

projeto em períodos diferentes, uns desde o início, outros nos meados e alguns já no final. E 

de acordo com os padrões de realização das entrevistas, elas foram gravadas com a 

autorização dos entrevistados, assinando assim ao final, a cessão de direitos sobre depoimento 

oral para a Universidade Estácio de Sá/RJ.  

Para a análise e interpretação de dados utilizamos a Montagem da Estratégia 

Argumentativa (MEA), que busca nos depoimentos o quê, o como e o porquê se diz, 

emergindo o sentido a partir da atividade em que o sujeito está envolvido. 

Para Castro (1997), a análise da estratégia argumentativa é realizada pela 

reconstrução de argumentos, buscando nos depoimentos o que dá inteligibilidade e 

organização à fala. 

Confrontamos as entrevistas realizadas pelos participantes de cada segmento 

porque, embora trabalhassem na mesma função, suas concepções muitas vezes se mostraram 

diferentes, como por exemplo: no segmento de Orientador de Aprendizagem, temos duas 

visões diferentes: a primeira dos que foram selecionados para trabalhar especificamente no 

sistema TVE/MA, foram treinados, capacitados e assim qualificados para tal função, outros 

que entraram para as telessalas, servidores públicos estaduais, que simplesmente foram 

colocados na função de Orientador de Aprendizagem, daí, a necessidade de termos realizado 

as entrevistas separadamente, para que pudéssemos perceber nas suas falas o desempenho de 

cada um no seu ambiente de trabalho, levando em conta o uso da televisão em sala de aula.  
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