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RESUMO 

 

Neste artigo, discutimos como a pouca diversidade de linguagens, em especial as 

tecnológicas, pode contribuir para o aumento no número de alunos que abandonam as 

nossas escolas. Abordamos, ainda, como a sua inserção pode provocar o retorno dos 

estudantes e sua consequente permanência no ambiente escolar. Para discussão, 

acompanhamos uma turma do Projeto Poronga, inciativa desenvolvida no Acre desde 2002 

e que utiliza teleaulas da Fundação Roberto Marinho, por meio do Telecurso 2000. 
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1.0 EDUCAÇÃO, TECNOLOGIAS E A LÓGICA DA EXCLUSÃO 

 

Apesar dos inúmeros avanços registrados nas últimas décadas, a exclusão escolar 

continua sendo uma das principais mazelas da educação do nosso país. De acordo com o 

estudo “Geografia da educação brasileira 2001”, divulgado em 2003 pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do total de alunos que 

ingressam nos primeiros anos do ensino fundamental, 60% não concluem o ensino médio. 

De cada 100 crianças que entram no ensino fundamental, 41 não terminam esse nível 

educacional. Os que concluem, precisam de 10,2 anos. Outro dado importante diz respeito à 

distorção série/idade. O mesmo estudo do INEP mostra que 39% dos alunos têm idade 

superior à adequada pra as séries que cursam. 

Por meio de políticas públicas aumentou-se o acesso à escola de parcelas 

significativas da população brasileira que durante décadas foram alijadas do processo 

educativo. Todavia, internamente a instituição escola não passou por mudanças 

significativas, permanecendo um espaço pouco flexível, onde a marca das relações 
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verticais, que colocam o aluno em posição inferior ao professor, continua se fazendo 

presente. Além do mais, as formas de transmissão de conteúdos foram pouco alteradas. 

Como denuncia Lévy (2002), “a escola é uma instituição que há cinco mil anos se baseia no 

falar/ditar do mestre, na escrita manuscrita dos alunos”. 

Esse mundo cinza da escola, ainda pautado em um modelo antigo de educação, está 

distante dos cenários de interação e descobertas que os alunos, cada vez mais cedo, 

experimentam em seus cotidianos por meio do contato com os artefatos tecnológicos. A 

ausência desse mundo de cabos, fios e redes na instituição escolar, acaba colaborando para 

que muitos estudantes saiam da escola e nunca mais voltem, pois não se encontram nesses 

espaços, já que estão à frente. Ligam e religam os conhecimentos que a escola ainda faz 

questão de separar, colocar em gavetas, fracionar em tempos ou modos de se expressar. 

Lévy (1997, p. 7) afirma que: “novas maneiras de pensar e conviver estão sendo 

elaboradas no mundo das telecomunicações e da informática, [...] com isso as relações entre 

os homens, o trabalho, a própria inteligência dependem da metamorfose incessante de 

dispositivos informacionais de todos os tipos, a escrita, a leitura, a visão, a audição, a 

criação, bem como a aprendizagem”. 

Diante do que coloca Pierry Lévy, e, cada vez mais, é uma realidade na qual 

estamos imersos, difícil pensar que nossos alunos se sintam atraídos por uma escola que 

ainda define “a hora de ler”, “a hora de prestar atenção”, “a hora de falar”, “a hora de 

ouvir”. Pois estes mesmos alunos em suas casas, nas relações com amigos, interagem por 

meio de redes sociais, ouvem música, conversam em salas de bate-papo, tiram fotos, trocam 

informações, navegam por outras culturas, sem que essa dinâmica esteja dividida, 

compartimentada. Ela faz parte da realidade desse jovem que pensa de forma convergente. 

 

A lógica autoritária da escola como uma forma de exclusão para os alunos que nela 

se encontram, fica bastante clara nas falas de três alunos de um programa de correção de 

fluxo desenvolvido no estado no Acre. Criado em 2002, o Projeto Poronga se volta para 

estudantes em situação de distorção idade-série e utiliza como metodologia teleaulas da 

Fundação Roberto Marinho. Acompanhei os estudantes Rodrigo, Karina e Michele para a 

produção da minha tese de doutorado. Em suas falas firmes, os três adolescentes deixam 

pistas de como o autoritarismo da escola, a pouca diversidade de linguagens, contribuíram 

para que eles evadissem. 
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“Achei que aqui ficou melhor. A professora dá mais atenção e a gente 
aprende com a professora e com a teleaula, não é só de um jeito. Quando 
eu tava no regular achava que só a professora falando ficava meio chato, 
sei lá, era meio assim, cansativo. Aqui eu acho que aprendo mais com a 

professora e a teleaula”.  (Rodrigo, 15 anos, aluno do Projeto Poronga). 

 “Repeti a quinta série três vezes. Meus pais não faziam muito o papel de pai, não 

ligava se eu ia pra escola, nunca ia lá. Ai a professora de português dizia uma 

coisa e eu dizia outra, a gente brigava e eu saia da escola  e não voltava mais, ela 

era muito chata, sabe? E também ela ficava no lugar dela e a gente no da gente, 

não tinha esse negócio de amizade. A gente ficava só lendo texto, não fazia nada. 

Ai eu não gostava. (Michele, 14 anos, aluna do Projeto Poronga). 

“Aqui é bom porque a gente faz muita coisa. Não fica só esperando a professora 

falar. É bom assistir a teleaula também, a gente aprende muita coisa que não tem 

no Acre. Porque na outra escola ficava muito sentado, só ouvindo a professora 

falar. A teleaula é bom porque a gente vê muito lugar interessante. Eu queria 

muito conhecer o Rio de Janeiro e São Paulo. Acho bonito quando aparece na 

teleaula”. (Karina, 14 anos, aluna do Projeto Poronga). 

 

A visão de escola que os três estudantes construíram foi a de um espaço com o qual 

eles pouco interagem, sendo obrigados a “ficar só sentado”, onde “a professora fala e eles 

ouvem”, “que era uma coisa chata, porque só um falava”. Nesse modelo de escola, que 

ainda assistimos, acontece a transferência autoritária de conteúdos previamente 

selecionados pelo professor, mas não acontecem diálogos, que podem ser ricos em 

experiências, que podem possibilitar que dentro das salas os sujeitos se encontrem nos 

outros e com os outros. Como fala Freire (1997): “educação é comunicação, é diálogo, na 

medida em que não é a transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores 

que buscam a significação de significados”. 

Quando acontece a transferência em detrimento da comunicação, a escola silencia 

vozes, desconsidera saberes e assiste a um grande número de estudantes sairem de seus 

corredores, pois se sentem estranhos ao ambiente em que não conseguem se expressar. Para 

Fleuri (2008), “os altos índices de abandono da escola, que ainda assistimos no Brasil, estão 

diretamente relacionados ao caráter autoritário da escola”. Espaço que ao olhar de Almeida 

(2001), se pauta pela segmentação, a simplificação do conhecimento, o oficialismo do 

poder econômico e estatal.   

Para Libâneo (2003) a escola está distante da vida dos seus alunos, distante do que 

acontece em suas casas, das linguagens que utilizam, dos novos problemas que surgiram em 

nossa sociedade e das formas que os estudantes utilizam para enfrentar. De acordo com o 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

autor: “os problemas da vida real na sociedade (global e local), os interesses em que os 

alunos estão envolvidos, outras formas de saber, não se fazem presentes na sala de aula”. 

Sampaio e Leite (2000) destacam que para cumprir o seu papel social, a escola não 

pode ignorar as tecnologias ou entrar em guerra contra elas e continuar utilizando uma 

linguagem distante da realidade dos jovens.  

Diante desse quadro, inserir os meios de comunicação nas escolas de nosso país, 

onde ainda são registrados altos índices de desistência, é uma forma de aproximar a escola 

do cotidiano dos estudantes. É possibilitar que  o aluno adquira conhecimentos a partir de 

sua vivência, aprender a partir de suas visões de mundo, com autonomia. Pois na sociedade 

em que vivemos, regida pelos mass media, o aprendizado acontece de inúmeras formas e 

sofrem modificações cada vez mais rápidas. Enquanto a escola ainda se pauta pela 

homogeneização, essa nova sociedade prega a multiplicidade de conteúdos, o respeito à 

diferença de culturas e o desenvolvimento de aptidões individuais. Citelli (2006) afirma que 

os media construíram um espaço educativo descentralizado, em que são produzidos 

conhecimentos e informação.  

Seria preciso compreender ainda. que a sua inclusão no ambiente escolar é um 

imperativo nesse momento onde se faz necessário superar a secular combinação de giz e 

quadro negro. Além do mais, vivemos em um novo mundo, que segundo Gómez (1996): 

(...) a criança sabe mais sobre o mundo tal como apresentado pela televisão do que 

sobre o mundo como descrito nas salas de aula e nos livros didáticos. Também 

estão de acordo ao concluir que a TV ganha espaço nas mentes das crianças, e que 

a educação formal está perdendo o interesse por elas.  

No entanto, além da carência de novas linguagens no ambiente escolar, os graves 

problemas que assolam a nossa educação decorrem de uma série de outros fatores: escassez 

de recursos, remuneração deficitária de professores, formação inadequada frente aos novos 

desafios que a sociedade apresenta, entre outros. Além do mais, devemos ter consciência 

que quando colocados dentro das salas de aulas, esses instrumentos tecnológicos carregam, 

em sua maioria, mensagens pré-fabricadas repletas de interesses políticos. Como bem 

lembra Barbero (1996, p.16):  

 
“A simples introdução dos meios e das tecnologias na escola pode ser a forma 

mais enganosa de ocultar seus problemas de fundo sob a égide da modernização 

tecnológica. O desafio é como inserir na escola um ecossistema comunicativo que 

contemple ao mesmo tempo: experiências culturais heterogêneas, o entorno das 
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novas tecnologias da informação e da comunicação, além de configurar o espaço 

educacional como um lugar onde o processo de aprendizagem conserve seu 

encanto”. 

 

 

2.0 TELECURSO 2000: TENSÕES E AVANÇOS NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 

A história do Telecurso no Brasil remete à década de 70, quando a Rede Globo de 

televisão, principal meio de comunicação de nosso país, cria a Fundação Roberto Marinho, 

em 1978. Empresa sem fins lucrativos produz, em parceria com o Ministério da Educação e 

a Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura de São Paulo, o Telecurso 2º Grau, 

que se constituiu na primeira experiência de teleducação com abrangência em todo o 

território nacional. 

Criada pelo jornalista Roberto Marinho, a Fundação diz ter como missão contribuir 

para a solução dos problemas educacionais por meio do uso dos meios de comunicação. Em 

um país de dimensões continentais como o Brasil e que apresentava baixos índices de 

escolarização, além de ser uma proposta simpática aos olhos dos governantes do Regime 

Militar, com os quais a emissora era alinhada, a iniciativa poderia também ter um retorno 

positivo junto à população. 

 Fundada a partir de um convênio com a empresa americana de comunicação Time 

Life, a criação da Rede Globo de Televisão ainda hoje motiva discussões, pois foi aconteceu 

num momento em que investimentos estrangeiros feitos em empresas de comunicação 

nacionais eram proibidos.  

O site da instituição (www.frm.org.br)  coloca que o mentor dor projeto, jornalista 

Roberto Marinho, acreditava na televisão como instrumento para levar educação ao maior 

número possível de lares brasileiros. 

De acordo com Siebert (2005), a evolução do Telecurso desenvolve-se em três 

diferentes momentos. A primeira fase tem início em 1978 quando a Rede Globo de 

Televisão começa a transmitir o Telecurso 2º Grau. Assistindo aos programas  e comprando 

os fascículos que eram vendidos nas bancas de jornal, as pessoas podiam concluir os 

ensinos Fundamental e Médio (na época chamados de 1º e 2º graus). O diploma era 

conseguido por meio das provas aplicadas pelo próprio governo. Para chamar atenção do 

maior número de pessoas, a emissora usou figuras conhecidas do seu casting para 

http://www.frm.org.br/
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protagonizar as teleaulas. Nomes como Marília Gabriela e Denis Carvalho, foram alguns 

dos primeiros apresentadores.  

As teleaulas, com 15 minutos de duração eram transmitidas diariamente para todo o 

Brasil por 39 emissoras, incluindo a Rede Globo e afiliadas e mais 9 TVs educativas. Na 

TV Globo a exibição acontecia no período da manhã, e nas demais emissoras educativas do 

país em horários alternados. 

Com a venda do material para acompanhamento das teleaulas sendo realizado em 

bancas de jornais, Claro (2005) aponta que já existia nesse procedimento um indício do 

processo de mercantilização da educação que tomaria conta do nosso país, em que empresas 

como a Fundação Roberto Marinho, por exemplo, vendem seus materiais para secretarias 

de educação de estados e municípios, sem que possuam relações efetivas com as 

localidades, precarizando o trabalho dos professores e comprometendo, em muitos casos, a 

formação dos estudantes. 

O argumento da autora vai ao encontro do que fala  Gentili (2001). Para o autor, o 

que acontece em nosso país é um processo de mercantilização da educação, no qual as 

instituições escolares têm se tornado, cada vez mais, alvo dos produtos emanados da cultura 

de massa e de poderosos conglomerados de mídia, como as Fundações Roberto Marinho  e 

Victor Civita, que têm financiado projetos educativos, para os quais produzem materiais 

didáticos e paradidáticos em suas indústrias editoriais, recebendo apoio do Estado que 

compra tais produções ou as financia.  

Essa relação das empresas privadas com instituições públicas se materializam nos 

inúmeros convênios que anualmente são assinados.  Basta citar que a Fundação Roberto 

Marinho, de acordo com o site da instituição, desenvolve atualmente  projetos junto às 

secretarias de educação dos seguintes estados: Acre, Projeto Poronga; Pernambuco, Projeto 

Travessia; em Minas Gerais, Projeto Floração e nas prefeituras de Brumadinho, Cavalcante, 

Governador Valadares, São Gonçalo do Rio Baixo, Itabira; Rio de Janeiro, Projetos 

Autonomia e Autonomia Carioca e  Azul Marinho; TV Globo São Paulo, funcionários que 

não completaram os estudos. Além das 26 Federações de Indústria do país; Pará, com as 

prefeituras de Parauapebas, Bacarena, Moju, Ourilândia do Norte e no município Canaã dos 

Carajás, com o Projeto Alfabetizar Eja. 
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Em sua maioria, os programas supracitados estão relacionados com mudanças de 

índices de correção de fluxo, o que mostra claramente  o intuito de usar a educação como 

mola propulsora de propaganda política. A partir da mudança de índices, como destaca 

Frigotto (2001), a mercantilização que vem ocorrendo em nosso país coloca a educação a 

serviço do capital e não da formação humana.  

Siebert (2005) destaca que a segunda fase tem início em 1981. Em parceira com a 

Fundação Bradesco e a Universidade de Brasilia (UnB), é criado o Telecurso 1º Grau, 

voltado às quatro últimas séries do ensino fundamental. Se num primeiro momento, 

pensava-se que o êxito do projeto estaria assegurado apenas com o ato de assistir as 

teleaulas, nesse segundo passou a ocorre um esforço no sentido de oferecer estímulos à 

pesquisa, à leitura e ao debate, com pequenas mudanças nos materiais didáticos.  Foram 

produzidos 900 programas de TV e 500 de rádio, transmitidos diariamente para cerca de um 

terço da população do país. (NISKIER,1999, p. 309) 

O terceiro momento tem início em 1994, quando o programa deixa de ser Telecurso 

1º e 2º graus e passa a se chamar Telecurso 2000. A partir desse momento, a Fundação 

Roberto Marinho passa a ter os seguintes parceiros: Fiesp (Federação das Indústrias do 

Estado de São Paulo), Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo), Sesi (Serviço 

Social de Indústria), Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) e IRS (Instituto 

Roberto Simonsen).  

Os parceiros aos quais a Fundação Roberto Marinho une-se nesse momento 

mostram cada vez mais o seu alinhamento com o empresariado nacional. No qual ela 

tornar-se peça importante no processe de capacitação de mão obra, algo que o mundo e a 

economia global reivindicam. Para Carvalho (1999) “desde os seus primórdios o Telecurso 

2000 foi desenvolvido com apoio e pautado nos objetivos de entidades empresariais que 

necessitavam formar seus trabalhadores dentro de uma filosofia particular de trabalho, 

atendendo suas necessidades de competitividade produtiva e comercial”. 

Criado para capacitar trabalhadores que já se encontravam em plena atividade 

profissional, o Telecurso 2000 tem sido cada vez utilizado em programas de correção de 

fluxo por secretarias estaduais e municipais de educação. Claro (2005) destaca que essa 

expansão do TC2000 está ancorada em dois fatores. O primeiro deles diz respeito ao maior 
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incentivo ao uso das tecnologias  para educação continuada e a distância dados pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LBDN (1996) e pelo documento da Sociedade 

da Informação – Livro Verde, organizado por Takahashi (2000). 

O Livro Verde foi formulado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e nele estão 

as  metas de implementação do Programa Sociedade da Informação e constitui uma súmula 

de possíveis aplicações de Tecnologias da Informação. O documento que lhe deu origem foi 

elaborado pelo Grupo de Implantação do Programa, composto por representantes do MCT, 

da iniciativa privada e do setor acadêmico, sob a coordenação do pesquisador Tadao 

Takahashi, responsável pela implantação da internet no Brasil. São esses fatores que a 

autora recorta para explicar o avanço do Telecurso 2000 pelas redes públicas de ensino de 

todo o país. 

3.0 TELECURSO 2000 NO ACRE: ENTRE RESGATES E PRECONCEITOS 

A adoção do Acre ao material da Fundação Roberto Marinho aconteceu no ano de 

2002, quando surge o Projeto de Aceleração Para Alunos do Segundo Segmento, o Projeto 

Poronga. Nessa época, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação, a taxa de alunos 

fora do fluxo regular era 52,51%, uma das mais altas do país. Após 10 anos de implantação 

do TC2000 no Acre, a taxa é de 20,6%. 

Para a diminuição desses números, a coordenadora do Projeto Poronga, a professora 

Emilly Areal, destaca que o uso da teleaula foi de grande importância, pois permitia uma 

maior aproximação dos alunos com os conteúdos, o que contribua para a permanência deles 

em sala de aula. 

Vimos que a teleaula ia trazer um beneficio muito grande a essa população de 

alunos matriculados que estava à margem da escola, porque a escola não estava 

atingindo o seu objetivo principal que é de ensinar e os alunos que é de aprender. 

Então foi visto que seria uma metodologia interessante, claro que adaptado as 

realidades do Acre.  Verificamos que o uso da televisão e do VHS motivava os 

alunos, a história da novelinha, de você contar um história, você ouvir, você 

sentir, e você realmente poder está se sentindo parte daquele contexto, ser uma 

informação mais contextualizada, trazia significância para o aprender em sala de 

aula. Uma das maiores características é o uso da teleaula dentro da sala de aula. 

(Areal, 2010) 

 A fala da professora evidencia que, muitas escolas, não conseguem cumprir a 

missão de fazer com que os seus alunos aprendam e nela permaneçam, compartilhando 

vivências e saberes. A distância entre o mundo da escola daquele vivido pelos estudantes 
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longe de seus rígidos muros é apontada como uma problemática que urge ser resolvida, para 

que a inclusão dos estudantes se faça efetiva. De acordo com Moran (2007, p.164) 

A TV fala da vida, do presente, dos problemas afetivos - a fala da escola é muito 

distante e intelectualizada - e fala de forma impactante e sedutora - a escola, em 

geral, é mais cansativa, concorda?. O que tentamos contrapor na sala de aula, de 

forma desorganizada e monótona, aos modelos consumistas vigentes, a televisão, 

o cinema, as revistas de variedades e muitas páginas da Internet o desfazem nas 

horas seguintes. Nós mesmos como educadores e telespectadores sentimos na 

pele a esquizofrenia das visões contraditórias de mundo e das narrativas (formas 

de contar) tão diferentes dos meios de comunicação e da escola. 

 

No entanto, apesar da coordenação do projeto acreditar no uso da Teleaula como 

uma ferramenta que aproxima a escola das vivências que os estudantes trazem para ela, o 

que pode acarretar um melhor aprendizado, o preconceito em relação o uso da televisão 

sempre foi uma marca existente nas escolas que telesalas eram implantadas. Esse 

preconceito vivenciado por professores e alunos, fica retratado em suas falas. 

Os menino acha que a gente vem só brincar, que a gente não assiste aula, que aqui 

é tudo só na televisão. Eles acha que no Poronga não é como eles e a gente não 

aprende nada. Mas a gente aprende, mas o povo pensa que não tem nada aqui, é 

só televisão. E ai, eles fica achando que não tem nada, que é só poronga. 

(Rodrigo, aluno do Projeto) 

Tem muito colega nosso do regular que não entende o nosso trabalho. Eles acham 

que como no nosso programa a gente usa a televisão, faz muita dinâmica, os 

alunos participam muito da aula, eles não aprendem. Quem os deles aprendem e 

os nossos ficam só brincando. (professora Vera) 

No começo nossos professores eram ridicularizados nas escolas. Eles chegavam e 

os professores do regular falavam: o que esses porongueiros vieram fazer aqui. 

Numa forma de diminuir nosso trabalho. Diziam que o nosso era só um 

programinha que usava televisão que tinha chegado ao Acre e não ia dar em nada. 

Mas hoje a resposta foi dada e muitos já nos respeitam. (Emily Areal, 

coordenadora do Projeto Poronga) 

 

 As falas desses sujeitos que trazemos ao texto refletem um pensamento que ainda 

gravita por entre as pessoas que circulam e vivem a realidade do espaço escolar. A televisão 

ou o vídeo, ainda não é encarado por parte de algumas pessoas como um efetivo meio que 

permite e pode facilitar a aprendizagem de conteúdos. Para Moran (2010, p.39) “o vídeo 

está umbilicalmente ligado à televisão e a um contexto de lazer, de entretenimento, que 

passa imperceptivelmente para a sala de aula, Vídeo, na cabeça dos alunos, significa 

descanso e não “aula”, o que modifica a postura, as expectativas em relação ao seu uso”.  
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 O olhar de preconceito de alguns professores em relação os uso da televisão, por 

exemplo, mascara fragilidades em sua formação, ainda enraizadas num metodologia que 

privilegia a oralidade, num mundo onde o visual ocupa espaço importante. Como destaca 

Fischer (2002, p. 112):  

A TV e o vídeo no ensino fundamental e médio são tratados, geralmente, como 

meros recursos didáticos que podem, eventualmente, atenuar o desinteresse dos 

alunos. Presos as suas rotinas (temáticas e metodológicas) e despreparados para o 

uso desses meios, os professores, em sua maioria, não conseguem articular 

organicamente os audiovisuais contemporâneos ao processo pedagógico. A 

presença dos equipamentos em grande parte das redes públicas não significa que 

eles estejam usados com proveito. Em algumas escolas, mesmo, eles permanecem 

sem uso algum.   

No entanto, apesar dos docentes do ensino regular não terem recebido bem a 

proposta, nas telesalas a utilização das teleaulas sempre foi considerada por professores e 

alunos como uma ferramenta que possibilita facilita o aprendizado, além de chamar a 

atenção de um estudante que evadiu da escola por nela não se encontrar. 

Sempre quando começamos as aulas, chamamos os alunos para uma conversa. 

Perguntamos se ele tá se acostumando com a dinâmica nova, com o jeito novo da 

aula, com a teleaula e o resultado é sempre positivo. Eles sempre falam: 

professora, aqui é melhor, tem mais coisa pra fazer, pra ver, é melhor que no 

regular. (Emily Areal, coordenadora do Projeto Poronga). 

Quando eu vim pro projeto eu tinha muito medo da teleaula. Achava que era 

melhor dar aula do jeito que eu já tava acostumada, o jeito do regular, mas hoje eu 

já me acostumei e vejo que os alunos gostam. As teleaulas despertam muito a 

curiosidade deles. Eles assistem as teleaulas e percebem coisas que eu nem 

imaginava, ai fazem perguntas que se fosse só na minha aula eles não fariam. 

(professora Sandira) 

Aqui eu gosto mais da aula. Não tem só uma coisa só. Aqui tem a professora e  

tem a teleaula, não é só uma coisa só. Quando é só a professora, não é muito 

legal. Tem que ter as duas coisas. Com a professora e a teleaula dá de entender 

melhor. Fica mais bem explicado, porque  a professora explica a teleaula, e ai a 

gente aprende com as duas coisas, não é só uma, sabe. (Michele, aluna do Projeto 

Poronga) 

Quando eu tava no regular achava que tudo era só na escrita, ai eu não achava 

legal, aqui eu acho mais legal. Quando tava só escrevendo, esperando a 

professora falar, ficava assim, sei lá, sabe. Agora com a teleaula fica mais 

interessante. Se fosse só a professora falando não sei se eu tinha ficado aqui. 

Fiquei porque tinha a teleaula, acho mais legal. (Karina, aluna do projeto 

Poronga).  

“Acho massa vê as teleaulas. Tem muita coisa que eu quero fazer, que é bom de 

vê na teleaula. Só com o professor eu não gostava. Vim pra cá porque como tava 

muito atrasado uma diretora me explicou como era e eu vim, mas é legal porque 

não tem só professor, tem mais coisa. Quando ficava sem fazer era assim meio 

chato, sabe” (Rodrigo, aluno do Poronga) 
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Entre as falas dos estudantes Karina, Rodrigo e Michele, das professoras e 

coordenadora, vai sendo desenhado um cenário de convergência de discursos. Eles se 

aproximam pelo fascínio que possuem pelas teleaulas, que os faz descobrir “outros 

mundos”, e torna a escola um espaço onde não é mais preciso “apenas ouvir o professor”, a 

serem copistas do que é colocado no quadro, com pouca ou nenhuma interação.  

O estudante Rodrigo diz que as imagens são a melhor coisa da teleaula, porque só 

com o professor fica “meio enjoativo”, e ele aprende outras coisas que no Acre não tem, 

como o “relevo do Rio de Janeiro, o clima e outras coisas”. Rodrigo diz também que o 

projeto deveria ter mais teleaula, “porque a televisão sempre mostra coisas novas e a 

pessoa fica com mais curiosidade”.    

Na opinião de Karina, a teleaula é uma dinâmica “legal”, que ajuda a compreender o 

assunto melhor que o regular que é só baseado na escrita. A união de duas linguagens é 

apontada pela estudante como um dos fatores positivos do projeto e que a faz melhor 

compreender os assuntos. De acordo com a estudante, ter a teleaula na escola é bom porque 

quando assistem a teleaula os alunos aprendem mais, porque o vídeo explica bem e depois 

a professora complementa.  Para a aluna Michele, o projeto deveria ter mais teleaulas, pois 

com a professora e a teleaula dá de entender melhor.  

As falas apresentadas mostram que o cotidiano da telesala se aproxima do cenário de 

convergências de linguagens que os estudantes vivenciam fora da escola. Ao entrar no 

projeto de correção de fluxo, que tem as teleaulas como um dos principais recursos, eles 

passam a habitar um espaço que não é apenas baseado na fala do professor, mas que 

desperta sua curiosidade, o faz querer conhecer novos lugares, desperta sua atenção. É por 

meio dessa convergência de modos de aprender-ensinar, que une a fala do professor ao que 

aparece na teleaula, que a vontade de permanecer na escola torna-se viva.   

O que esses sujeitos mostram, é que se faz necessário abandonar velhas práticas 

educativas para que novos modos de fazer do aluno um indivíduo ativo em sala de aula, que 

possa experimentar outras linguagens, contar suas experiências, ouvir as experiências dos 

outros, ter sua curiosidade despertada, algo que parece distante muitas salas, se façam 

efetivas e cada vez mais presentes. 
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