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Resumo 
 
A televisão fascina comunidades no mundo inteiro. A linguagem audiovisual – 
composta por imagens em movimento, sons correspondentes às ações captadas, 
enquadramentos e movimentos de câmera, iluminação e cenários – contribui para 
chamar a atenção do espectador mais distraído. A informação e o entretenimento 
encontram no veículo a oportunidade para a transmissão de valores e, não raro, para 
provocar mudanças de comportamento. A partir dos pressupostos de Gramsci – de 
utilizar o Jornalismo como Escola de Adultos – e levando-se em consideração as 
características de televisão educativa, a presente obra propõe conhecer a audiência (o 
público-alvo) de TV educativa em Curitiba. Ao descobrir as preferências dessa 
audiência e discutir com espectadores potenciais sobre programas televisivos, abre-se 
caminho a propostas de programação de interesse comunitário e de produção viável 
regionalmente. 
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