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RESUMO 
Estudo sobre o projeto Baixe e Use, da TV Câmara, com o objetivo é avaliar como se dá a produção, 

o uso, a disseminação e a retroalimentação de conteúdos audiovisuais culturais e educativos, 

envolvendo uma emissora pública legislativa e um segmento da sociedade, a comunidade escolar e 

acadêmica. A partir da centralidade da TV no cenário sociocultural contemporâneo e a dimensão 

cultural das emissoras institucionais, destaca-se o conceito de educação difusa, inserida nas relações 

sociais do cotidiano. A metodologia consiste em pesquisa bibliográfica, documental e análise de 

conteúdo. Os dados foram compilados com base nas ferramentas do Google Analytics e do sistema 

Fale Conosco do site da TV Câmara. As principais conclusões apontam as interfaces possíveis entre 

TV e escola, política e educação, narrativa e tecnologia. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação; Conteúdos culturais; Educação difusa; Internet; TV Câmara. 

 

1  INTRODUÇÃO 

A televisão se consolidou como uma das principais formas de expressão cultural no 

Brasil. Por se tratar de um veículo dinâmico, conseguiu adaptar-se às mudanças sociais, 

provocar dinâmicas de renovação cultural e criar vínculos com os diferentes segmentos de 

público. Com a crescente audiência dos canais privados, as instituições públicas redefiniram 

seus sistemas de comunicação, com a implantação das chamadas mídias das fontes
4
, no 

final da década de 1990. As emissoras institucionais são consideradas herdeiras dos 

sistemas educativos utilizados pelo Estado brasileiro para transmitir conteúdos instrucionais 

à população (BARROS; BERNARDES, 2011). O diferencial do novo sistema foi a 

redefinição do foco, que passou a ser educação voltada para a democracia e a cidadania e 

não mais para a difusão de conteúdos curriculares como faziam as emissoras educativas nas 

décadas de 1960 a 1980 (MACEDO et al., 2012).  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação de Educação, XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 

componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Pesquisadora do Programa de Pós-Graduação do Centro de Formação da  Câmara dos Deputados. Mestre em 

Comunicação pela Universidade de Brasília. Autora do livro “Duas Faces da Publicidade – campanhas sociais e 

mercadológicas”. E-mail: anamarusia@hotmail.com 
3 Docente e pesquisador do Programa de Pós-Graduação do  Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Mestre em 

Comunicação e doutor em Sociologia. E-mail: antonibarros@gmail.com 
4 Trata-se de conceito formulado por Sant’Anna (2008), segundo o qual as mídias das fontes consistem na iniciativa de 

instituições públicas difundirem informações por veículos próprios, sem a intermediação da mídia privada. Na análise do 

autor, as emissoras institucionais se enquadram nessa categoria. 
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A TV Câmara foi criada na esteira da Lei da TV por Assinatura (Lei 8.977/1995), 

com a função prioritária é transmitir as sessões do Plenário e das comissões destinadas a 

avaliar temas políticos e projetos específicos. Além disso, a programação inclui telejornais, 

debates e entrevistas, documentários e outros formatos televisivos. Sem os determinantes (e 

também as vantagens, vale ressalvar) dos valores que regem as emissoras comerciais, a TV 

Câmara procurou focar na participação popular e política e nas manifestações culturais 

pouco exploradas pelas grandes redes de comunicação. Esse diferencial ensejou a procura 

por cópias dos vídeos exibidos, principalmente por educadores. 

Em 2002, a TV Câmara começou a transmitir a programação e a publicar os vídeos 

produzidos em sua página na internet, para que o cidadão pudesse assistir no próprio site ou 

baixar (fazer uma cópia, o download) para seu computador. A internet também representou 

uma forma de capilarizar a transmissão da TV Câmara, uma vez que ela está disponível em 

sinal aberto em poucas cidades no Brasil e conta com a audiência proveniente das antenas 

parabólicas e das assinaturas de TV paga. A aposta, então, é a ampliação dos canais digitais 

em parceria com as casas legislativas municipais. A TV Câmara foi uma emissora pioneira 

a permitir a cópia integral e gratuita de seu conteúdo via internet. As TVs comerciais 

brasileiras passaram a divulgar vídeos, mas por tempo limitado e sem a possibilidade de 

download.
5
  

A oferta de vídeos pela internet, chamada on demand, acelerou a transformação na 

forma como o cidadão consome a produção audiovisual televisiva. Antes à mercê da 

programação das emissoras, com a chegada do videocassete ele pôde gravar para assistir 

aos programas no momento em que desejasse. Com a digitalização e a hospedagem na rede 

mundial de computadores, esse consumo passou a prescindir dos suportes físicos de mídia. 

O acesso ao conteúdo também foi facilitado, com a indexação dos arquivos e os 

mecanismos de busca. 

 Com base nesse cenário mais amplo, este artigo apresenta um estudo sobre as 

interfaces possíveis entre televisão e escola, política e educação, narrativa e tecnologia. O 

objetivo é avaliar como se dá a produção, o uso, a disseminação e a retroalimentação de 

conteúdos audiovisuais culturais e educativos, envolvendo a TV Câmara e um segmento da 

sociedade, a comunidade escolar e acadêmica, que requer uma posição bem distinta do que 

                                                 
5
 Um fator delimitador era a capacidade do servidor de vídeos, ou seja, do depositório dos arquivos digitais, e a velocidade 

de transmissão de dados via web. Os arquivos, portanto, deviam ser comprimidos, reduzindo seu tamanho em bits, mas 

também sua qualidade de imagem. 
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se concebe comumente como “audiência”, no âmbito das emissoras generalistas 

(WOLTON, 1994). 

  

2 A DIMENSÃO CULTURAL E EDUCATIVA DA TV NA ATUALIDADE 

Tanto em seus aspectos culturais quanto políticos, a televisão ocupa um papel 

central na configuração das modernas sociedades, como principal alternativa cultural para 

extensas camadas populacionais, especialmente nas sociedades latino-americanas. Como 

afirma Martín Barbero, “a televisão converteu-se no centro cultural de nossas sociedades, 

criou uma família mundial, novas formas de solidariedade e diversos cenários para o 

entendimento público e a construção do multicultural” (2002, p.329). A dimensão cultural 

da televisão está expressa, essencialmente, na sua programação, produto final que conquista 

os espectadores.  

Nesse sentido, a produção das formas simbólicas sempre implica expectativa de 

recepção, pois o sujeito que a produz mobiliza recursos, baseia-se em regras e implementa 

esquemas para atingir os receptores, o que confirma o pressuposto dos estudos culturais 

acerca da interdependência entre as instâncias da produção e da recepção (HALL, 1992; 

THOMPSON, 1995; WILLIAMS, 1969). Tal visão alinha-se à conceituação de Guillermo 

Sunkel (1985), seguindo a proposta que identifica as matrizes simbólico-dramática e 

racional-iluminista na formação da cultura popular e seus reflexos na programação 

televisiva. Em permanente tensão nas formas simbólicas, cada matriz implica diferentes 

representações de formas simbólicas.  

A matriz simbólico-dramática representada pelas “liras populares” seria expressa em 

uma concepção religiosa do mundo, característica do conjunto de imagens religiosas 

barrocas (SUNKEL, 1985, p.49-50). Já a matriz racional-iluminista é laica e anti-religiosa. 

Herdeira do Iluminismo e do racionalismo, defende a educação como meio para a 

emancipação cultural e política. Conforme apontam vários autores, há uma predominância 

da matriz cultural racional-iluminista na organização dos conteúdos simbólicos veiculados 

em canais públicos. (BARROS; BERNARDES, 2011; CARMONA, 2003). 

Diversos estudos reconhecem o potencial cultural e educativo das emissoras 

institucionais de TV, com base no conceito de educação difusa, ou seja, que transcende o 

contexto escolar e se encaixa nas relações sociais cotidianas, “orientadas à transmissão de 

comportamentos, disposições, crenças e competências” (PETITAT, 2011, p.366). Isso 

envolve as relações educativas não especializadas e não regulamentadas, inseridas nas 
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novas dinâmicas de socialização e aprendizagem da chamada “modernidade líquida” 

(BAUMAN, 2001; 2011). Trata-se de uma tendência inerente às dinâmicas de renovação 

cultural com seus fluxos, contrafluxos e entrecruzamentos (HANNERZ, 1997).  

Essa discussão se enquadra na perspectiva da sociologia da comunicação, a partir da 

noção de mediatização, entendida como processo social de referência que inclui o campo da 

educação e suas estruturas de mediação associadas aos saberes que se aplicam ao campo 

experiencial dos indivíduos e às cenas empíricas coletivas do cotidiano (BRAGA, 2006). 

Trata-se de um processo interacional de referência porque sua lógica passou a servir de 

parâmetro para as principais instâncias de sociabilidade, de vinculação social e de 

construção de representações sociais, inclusive sobre cultura, educação e cidadania. 

“Assim, dentro da lógica da mediatização, os processos sociais de interação mediatizada 

passam a incluir, a abranger os demais, que não desaparecem, mas se ajustam” (BRAGA, 

2006, p.2). Isso explica o poder da mediatização e seu potencial cultural e formador de 

mentalidades, consequência da educação difusa. 

Decorre daí a ideia de que o processo de mediatização se encontra tão desenvolvido 

que já é assumido como dominante, em termos socioculturais. Grande parte do 

conhecimento e da experiência dos públicos no que se refere a assuntos culturais passa 

necessariamente pela cobertura dos media, que “traduzem e formam as percepções que as 

pessoas não experimentam diretamente” (SCHMIDT, 2003, p.69), especialmente no caso 

da TV. Afinal, a cultura mediatizada opera como rede simbólica, na qual a mídia, a escola e 

as demais instituições culturais atuam como agências simbólicas centrais na construção da 

cultura cívica, fornecendo atalhos informativos e templates semânticos que funcionam 

como chaves cognitivas e hermenêuticas para a compreensão da realidade, a partir da 

integração de vários tipos de letramento (cultural, informacional, ambiental e político), 

segundo a lógica transversal da integração de saberes, na perspectiva da complexidade 

cultural (LEFF, 2009; MORIN, 2002). Em termos práticos essa rede articula, institui e 

produz enquadramentos ou molduras socioculturais para que os cidadãos possam dispor de 

ferramentas simbólicas de compreensão do mundo. Nesse processo, a mediatização atua 

como potencializadora do processo de culturização dos processos sociais, incluindo o 

campo da educação e da cidadania (LOPES, 2009; GUSMÃO, 2008). 

 Nessa ordem de ideias cabe ressaltar que tanto o educador quanto o comunicador 

atuam na sociedade mediatizada como intérpretes dos sentidos do campo experiencial 

empírico e do mundo vivido. São intérpretes políticos do seu contexto, a partir da relação 
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com suas fontes de informação e os demais atores sociais, com os quais interagem nas suas 

rotinas e dinâmicas decorrentes de suas atividades profissionais, além de suas habilidades 

para a observação e análise da realidade (CARVALHO,1992). Assim, tanto os educadores 

como os profissionais do campo da mídia traduzem as informações oriundas do mundo 

vivido e, desse modo, contribuem para (re)configurar o espaço argumentativo no ambiente 

social, na perspectiva da educação difusa. Essa atuação em rede, com suas estruturas de 

mediação simbólica e cultural, funciona como catalisador para a construção de trilhas 

sociais e culturais de interpretação da complexidade das pautas educativas e culturais no 

contexto atual. Afinal, a educação e a mídia constituem dois campos fundamentais da 

reprodução e da renovação cultural (BOURDIEU, 1989; 1997). Trata-se, portanto, de um 

binômio fundamental para as dinâmicas de deliberação pública, conversação civil e 

participação na esfera pública, com elevado grau de eficácia simbólica (DEBRAY, 1994).  

 Vários estudiosos ressaltam o papel da mediatização no contexto contemporâneo, o 

que levou à perspectiva denominada mediacêntrica, que reúne as teorias relacionadas aos 

poderes e ao triunfo dos medias na sociedade. Na perspectiva da sociologia da comunicação 

destacam-se Bourdieu (1997), Gamson (1992) Thompson (1995), Sartori (1998), Sodré 

(1983), Ortiz (1991), Schmidt (2003), Pereira Rosa (2006), entre outros. Para a 

compreensão do contexto brasileiro, trata-se de uma abordagem emblemática, devido ao 

papel que a mídia exerceu no letramento cultural e informacional e um eficiente mecanismo 

de socialização e instância de poder simbólico, nos termos de Bourdieu (1989; 1997) e 

Ortiz (1991). Cabe ressaltar que a mídia atua com maior eficácia simbólica do que a escola, 

em razão das reconhecidas deficiências estruturais que dificultam a eficácia escolar (PAUL; 

BARBOSA, 2008). 

Tanto a mediação quanto a educação difusa resultam da confluência de múltiplas 

variáveis. Os media passaram a ser regidos pela lógica da sociedade em rede e da 

perspectiva denominada intermedia (SCHMIDT, 2003), o que significa conexão, 

intercâmbio e influência de um meio de comunicação sobre os outros, resultando no efeito 

de consonância de lógicas de funcionamento e de esquemas de integração, a exemplo da TV 

e da web. Trata-se, na realidade, de um fenômeno com múltiplos vetores, inclusive das 

interferências da sociedade sobre os media e também na própria configuração endógena dos 

meios. 

 Nesse processo de intermedia a televisão exerceu um papel crucial na configuração 

do ambiente sociomediático, com ampla repercussão na vida cotidiana, a exemplo de 
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conteúdos sobre variados temas da agenda sociocultural, que se tornaram corriqueiros nos 

programas diários de televisão considerados de variedades, de entretenimento e os talk 

shows. A divulgação desses conteúdos e a interação do público por meio de telefone, chats, 

e-mail e twitter são considerados por Eco (2010) e Bauman (2011), mecanismos 

emblemáticos da eficiência da mídia como agente cultural. Essa concepção segue o 

raciocínio das convergências sociomediáticas como manifestação complexa do ponto de 

vista cultural, social, político e educativo, na perspectiva de autores como Edgar Morin 

(2002) e Enrique Leff (2002). A aproximação entre a TV e a web intensificou esse processo 

de conexão intermidiática, um dos fatores que contribuiu para o êxito do projeto que será 

detalhado a seguir. 

   

3  O PROJETO BAIXE E USE 

Em 2008, a TV Câmara passou a registrar mensalmente solicitações cada vez mais 

numerosas de cópias de suas produções especiais, sendo a comunidade escolar e acadêmica 

um dos principais interessados. A diversidade de temas, pautados pelo interesse público e 

com boa adesão aos conteúdos programáticos dos ensinos fundamental e médio, revelava-se 

vasto e rico material para uso didático e de estímulo ao debate em sala de aula. 

No mesmo ano, foi apresentado o projeto originalmente denominado “Central de 

Cópias de Vídeos” na Bienal Câmara em Ideias, concurso para servidores e colaboradores 

da Câmara dos Deputados visando ao aprimoramento das atividades administrativas e 

legislativas da Casa. O projeto detalhava a disponibilização de vídeos da TV Câmara em 

boa qualidade de imagem para cópia gratuita via internet e sagrou-se um dos finalistas da 

bienal. No final de 2009, foi então criado o Baixe e Use, agregando-se aos serviços da TV 

Câmara em sua página na internet (www.tv.camara.gov.br/baixeeuse). Trata-se de um 

catálogo com seleção com mais de 300 produções especiais da emissora. 

Enquanto os vídeos que já eram publicados na internet pela TV Câmara desde 2002 

eram feitos para serem assistidos na própria tela do computador (streaming) e ocupar pouco 

espaço no depositório, os vídeos do Baixe e Use são mais “pesados”, ou seja, necessitam de 

uma conexão mais rápida de internet para o carregamento do conteúdo, mas têm resolução 

de imagem superior, compatível com exibição pública. É uma evolução do vídeo sob 

demanda, uma forma completa de autosserviço. O cidadão define como deseja usar o 

material: assistir pela internet, gravar, guardar, postar em blogs ou sites, ilustrar trabalhos e 

seminários ou exibir em grandes audiências. Não é necessário fazer cadastro nem inscrição, 

http://www.tv.camara.gov.br/baixeeuse
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apenas aceitar os termos de uso da Licença Geral Pública – todos os vídeos do Baixe e Use 

são livres de pagamento pela utilização. 

A TV Câmara ainda é uma das poucas emissoras que permite o download, gratuito e 

isento de cadastro, de sua produção. O cadastro é mera forma de controle estatístico do uso. 

Uma das razões é a imposição de condições para reduzir a demanda e não sobrecarregar a 

rede de quem está hospedando o vídeo. A tecnologia de banda larga vem contribuindo para 

que a transmissão de dados possa ocorrer sem esse prejuízo. Outra razão do cadastro é o 

fato de a produção de vídeos envolver direitos autorais sobre as obras. Como a TV Câmara 

é financiada com recursos públicos e tem o conteúdo regido por cessão de direitos, 

encontrou no Baixe e Use uma forma de proporcionar à sociedade o retorno do que produz, 

com o objetivo de fomentar a disseminação de informação, o debate acerca dos temas 

nacionais e o exercício da cidadania. 

 

4 ANÁLISE 

Em janeiro de 2011, a página da TV Câmara na internet migrou para uma nova 

plataforma de inserção e manutenção de conteúdo, apresentando layout mais imagético e 

com mais recursos para o usuário. Em julho do mesmo ano, o sistema de medição de 

tráfego do website também mudou. Foi adotado o Google Analytics, ferramenta gratuita 

online que permite a análise das estatísticas a partir de parâmetros que podem ser 

personalizados pelo gestor da página. Um dos parâmetros configurados foi o que mede 

especificamente o número de downloads de vídeos. 

O download não é o mesmo que a visualização do vídeo. Enquanto a visualização, 

no caso do site da TV Câmara, é automática ao acessar a página do vídeo, para baixar, é 

necessário clicar em um botão diferente e acessar uma janela com instruções. Assim, é 

possível programar o Google Analytics para que sejam discriminados os números de 

visualização e os de download. 

O período analisado, portanto, compreende 10 meses e corresponde aos registros de 

julho de 2011 a abril de 2012, o que se justifica pela necessidade de homogeneidade no 

recorte analítico, uma vez que seria muito complexo estudar um quadro temporal em que 

houve mudança no sistema de oferta dos vídeos pela emissora. Assim, optou-se pelo recorte 

sequencial, com a sistemática vigente. A análise abrange o percentual de downloads em 

relação às pagewiews do site e uma classificação temática dos vídeos com maior índice de 
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downloads, com base na classificação adotada pela emissora: cultura, jornalismo, 

documentário, institucional, entrevistas/debates.  

Em média, 2% das visualizações de página (pageviews) do site da TV Câmara 

(incluindo acessos às páginas de transmissão de vídeo ao vivo, grades de programação, 

páginas de programas, textos e players de vídeo on demand) são downloads. 

 

QUADRO 1 - PORCENTAGEM DE DOWNLOADS EM RELAÇÃO ÀS PAGEVIEWS DO SITE COMO UM TODO 

 

Mês Pageviews (geral) Downloads 
6
 % do total 

Julho 2011 153.465 1610 1,0 

Agosto 2011 228.602 3358 1,5 

Setembro 2011 177.751 2098 1,2 

Outubro 2011 184.529 2244 1,2 

Novembro 2011 166.564 3008 1,8 

Dezembro 2011 132.209 2636 2,0 

Janeiro 2012 113.722 3706 3,3 

Fevereiro 2012 149.167 5086 3,4 

Março 2012 172.544 4632 2,7 

Abril 2012 194.682 4898 2,5 

 

GRÁFICO 1: PAGEWIEWS     GRÁFICO 2: DOWNLOADS 

  

 

No período analisado, como mostram o Quadro 1 e os Gráficos 1 e 2, foram 

realizados 33276 downloads, dos quais 4910 foram de vídeos do Baixe e Use, 

representando 15% do total. O número de downloads não está atrelado inteiramente ao 

tráfego do site. Além disso, presume-se que o usuário, uma vez tendo feito a cópia do vídeo 

desejado, transferindo-o para um outro suporte seu, particular, não tem a necessidade de 

fazê-lo novamente, principalmente se for um arquivo em boa qualidade como os do Baixe e 

Use. 

O aumento regular e constante do número de downloads do Baixe e Use sugere a 

fidelização dos receptores veteranos em relação aos novos conteúdos publicados e também 

a entrada de novos usuários no processo, denotando a disseminação do serviço e a 

ampliação do alcance de públicos. O download presume uma relação de apropriação e de 

uso, e demanda um esforço maior por parte do cidadão. No caso dos vídeos da coleção do 

                                                 
6 considerando apenas arquivos de vídeo com mais de 10 downloads por mês. 
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Baixe e Use, isso é ainda mais enfático porque os arquivos são maiores em número de bits, 

necessitando de mais tempo para o download e de conexão mais rápida de internet. 

Numa escala, atribuindo às ações do usuário o seu grau de comprometimento, o 

primeiro seria assistir ao vídeo diretamente na página da TV Câmara na internet; em 

seguida: enviá-lo por e-mail; escrever um comentário sobre ele; incorporá-lo (embed) em 

outros sites; fazer o download em qualidade padrão; alimentá-lo ou hospedá-lo (upload) em 

outros sites; e por último, fazer o download em alta qualidade (coleção do Baixe e Use). 

Dessa forma, pode-se inferir que o “consumo” do Baixe e Use é diferenciado, que não pode 

prescindir da qualidade de imagem: seu usuário nutre objetivos distintos, seja para formar 

uma videoteca, seja para reproduzir em qualidade suficiente de exibição pública.
7
 

A seleção do conteúdo também é distinta. Diariamente, são publicados cerca de 15 

vídeos “padrão” das diversas produções que a TV Câmara exibe, entre debates, programas 

culturais e reportagens. Para o Baixe e Use, são indicados somente os vídeos menos 

factuais, de caráter mais permanente e voltado para o uso educacional. As reportagens 

selecionadas, por exemplo, trazem assuntos consolidados ou fazem parte de séries. 

No site da TV Câmara, os vídeos foram divididos nas seguintes categorias: 

 Jornalismo – telejornais, reportagens, links ao vivo, coberturas; 

 Entrevistas e debates – programas de pauta política; 

 Cultura – programas musicais, ficcionais, interprogramas
8
, entrevistas e debates sobre 

assuntos culturais; 

 Documentários – vídeos que exigem mais tempo de pesquisa, roteirização, edição e 

montagem; 

 Institucional – campanhas e outros vídeos de cunho educativo, publicitário ou de relações 

públicas. 

 

Cabe um esclarecimento acerca dessa classificação, que não segue a nomenclatura 

convencional atrelada aos gêneros de conteúdos. A diferenciação ocorre porque a 

programação da TV Câmara é muito específica e não se enquadra nos perfis utilizados pelas 

emissoras convencionais. Apesar da relevância heurística na bibliografia especializada, a 

análise da grade da programação da TV Câmara (BARROS; BERNARDES, 2011) mostra 

que a categorização convencional dos gêneros televisivos não se aplica inteiramente aos 

canais do campo público, como é o caso da TV Câmara. Os gêneros foram definidos com 

                                                 
7 Por ter sido digitalizado e comprimido, o vídeo do Baixe e Use não atinge o mínimo necessário para transmissão em 

sistema broadcast. Ou seja, o serviço é direcionado para fins educacionais e não a troca de conteúdo entre emissoras, 

ainda que possa funcionar como base para escolha dos arquivos. O envio de material para outras TVs é feito mediante 

sinal de satélite ou canal de FTP (via internet) protegido por senha. 
8 Produções de curta duração e de caráter atemporal usadas para preencher lacunas na grade de programação, 

especialmente no caso de transmissões ao vivo das sessões do Plenário e das Comissões, cuja duração é imprevisível. 
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base na programação da TV aberta comercial de conteúdo generalista. As emissoras do 

campo público, como fenômeno midiático recente, carecem de critérios específicos para o 

exame de sua programação
9
. 

 

GRÁFICO 3: DISTRIBUIÇÃO DO ACERVO 

 

Como se observa no Gráfico 3, em número, os documentários correspondem à 

terceira fatia do acervo do Baixe e Use, atrás das categorias “Cultura” e “Jornalismo”, mas 

estão entre os vídeos mais longos, de 20 e 60 minutos, assim como as entrevistas 

selecionadas. Os arquivos de todas as outras categorias têm em média 5 minutos.  

O número de downloads também revela preferências muito diferentes em relação às 

categorias e à qualidade de imagem. No cômputo geral do download de vídeos, os 

documentários ficam em quarto lugar.
10

 Já considerando unicamente os vídeos do Baixe e 

Use, representam 80% dos downloads, como mostram os Gráficos 4 e 5. 

GRÁFICO 4: DOWNLOADS GERAL   GRÁFICO 5: DOWNLOADS BAIXE E USE 

  

QUADRO 2: VÍDEOS COM MAIOR NÚMERO DE DOWNLOADS – BAIXE E USE  

 

Título  Sinopse Downloads Categoria Meses 11 

Tributo: Origem e Destino  A percepção dos brasileiros sobre o uso dos 

recursos arrecadados em impostos 

590 documentário 11 

Laboratório Brasil  As experiências que buscavam domar os altos 

índices de inflação nas décadas de 1980 e 1990 

579 documentário 8 

                                                 
9 A rediscussão da classificação de gêneros televisivos e de gêneros jornalísticos já é comum na comunidade acadêmica do 

campo da comunicação, embora ainda não exista consenso. Para um olhar aprofundado sobre o tema consultar: BORELLI, 

1994; MORLEY, 1996; MAZZIOTTI, 2003; SEIXAS, 2008; SOUZA, 2004; UTARD, 2003, entre outros autores. 
10 A porcentagem de documentários no acervo geral também é bem inferior em relação aos vídeos de outras categorias – 

não chega a 0,5%. 
11 Número de meses em que se registraram mais de 10 downloads 



 

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

 
 

 11 

A Construção de Fernando 

Henrique  

A vida do professor, ex-presidente e gestor do 

plano econômico que revolucionou o País 

554 documentário 1 

Florestan Fernandes Biografia e trajetória intelectual daquele que é 

considerado o grande sociólogo brasileiro 

340 documentário 9 

Abdias Nascimento  A vida de um dos maiores ativistas do movimento 

negro no Brasil 

296 documentário 6 

Raça Humana  O tabu das cotas raciais nas universidades e as 

questões mal-resolvidas da história do Brasil 

260 documentário 8 

Chico Mendes Trajetória do líder seringueiro, com base em cartas 

inéditas e entrevistas 

149 documentário 7 

Contos da Resistência 4: 

Mov. Sindical 

A trajetória dos metalúrgicos e líderes sindicais do 

ABC Paulista até a redemocratização do Brasil 

116 documentário 6 

Diálogo com Joaquim Nabuco  A vida do jornalista, parlamentar e diplomata que 

foi um dos artífices da Lei Áurea 

113 documentário 6 

Fala Fácil - Emendas Explicações didáticas e coloquiais sobre emendas a 

projetos de leis 

112 institucional 1 

 

Com base nas mensagens endereçadas à TV Câmara a partir de 2008
12

, relacionadas 

a pedidos de cópia e elogios após o download de vídeos, traçou-se um perfil dos usuários, 

apresentado nos Gráficos 6 e 7. Ressalte-se que os dados se atêm às manifestações do Fale 

Conosco (formulário via internet); mensagens por telefone, cartas e outros contatos 

informais não estão computados porque ainda não foram sistematizados
13

. 

 

GRÁFICO 6    GRÁFICO 714 

   

 

A comunidade escolar e acadêmica corresponde a 92% dos usuários que solicitam 

cópias à TV Câmara, como mostram os Gráficos 6 e 7. Somando professores (58%) e 

outros profissionais de educação (16%), temos 74%, o que mostra que o uso dos vídeos 

ocorre principalmente como material didático, sobretudo no caso dos documentários, 

usados para exibição e debate em sala de aula, como mostra o Quadro 2. O uso por 

iniciativa dos estudantes (18%) pode decorrer de indicação dos professores, como fonte de 

pesquisa ou como uso em casa, após a exibição em sala de aula.  

Os Gráficos 8 e 9 trazem as categorias mais solicitadas
15

 e as finalidades das cópias 

dos vídeos, com predomínio dos documentários (84%) e conteúdos informativos de 

                                                 
12

 As características se aproximam na amostra que considera apenas as mensagens enviadas entre julho/2011 e abril/2012 
13 Agradecemos a Suzeli Gomes Ramos a colaboração na compilação dos dados do Fale Conosco da TV Câmara. 
14 Dos que informaram a profissão 
15 Do que foi informado 
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atualidade (jornalismo, debates e entrevistas). Quanto à finalidade, predominam 

apresentação em sala de aula (33%) e consulta em casa após as aulas (31%). Também é 

expressivo o uso extraescolar, como exibição entre amigos e postagem em webTV, como 

mostra o Gráfico 9. 

 

GRÁFICO 8     GRÁFICO 9 

    

Observa-se, conforme resumido no Gráfico 10, que 58% das finalidades se referem 

à exibição pública; 31% ao uso individual; e 11% a outros usos. 

 

GRÁFICO 10 

 

 

5 CONCLUSÃO 

De modo geral, o gênero ficcional é pouco explorado nas produções da TV Câmara. 

Já houve acordos para transmissão de filmes de curta-metragem de autores e produtores 

independentes, mas o foco da produção especial nos últimos anos tem se voltado para o 

documentário de cunho jornalístico ou histórico, ambos de caráter educativo. A ficção entra 

como pano de fundo, ponto de partida ou aglutinador de recortes, aliado ao olhar do diretor 

e do roteirista, que sempre imprime ao vídeo sua intenção criativa. 

O caráter “documental” é reforçado pela inserção de elementos que possam enfatizar 

a veracidade dos tópicos ou temas que se pretende abordar ou discutir: entrevistas, relatos, 

fotos, textos publicados na mídia e outros registros. O enfoque de “brasilidade” procura 

inserir o indivíduo na história e na realidade de seu país como estratégia de aproximação, 

identificação e vínculos simbólicos com o público. 
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A cadência da narrativa é marcada de forma pedagógica, didática, para que o 

telespectador não fique indiferente à mensagem. Ou seja, não se trata de entretenimento, 

mas de conhecimento, segundo a lógica da matriz racional iluminista (SUNKEL, 1985), 

conforme foi abordado no item 2. Os temas escolhidos sempre procuram tangenciar a 

política, visando ao interesse público, como preconiza o Manual de Redação da Secretaria 

de Comunicação Social da Câmara dos Deputados (MALAVAZI, 2004)
16

. Não raro são 

assuntos pouco abordados por outras emissoras de TV, em produtos concebidos para 

estabelecer uma base comum acerca de saberes sobre determinado tema, para depois 

mobilizar o questionamento e convidar à ação. 

Em sala de aula, o uso dos vídeos do Baixe e Use da TV Câmara parte tanto do 

professor quanto do aluno, para ilustrar trabalhos. A pedido desse público (via Fale 

Conosco da emissora), os vídeos da coleção também foram publicados no Banco 

Internacional de Objetos Educacionais e no Portal do Professor, sites com recursos 

multimídia educacionais gerenciados pelo Ministério da Educação. 

Os dados mostram que a função educativa dos vídeos ultrapassa o ambiente escolar. 

Também foi reportada a exibição em cineclubes e associações, como ponto de partida para 

discussões em grupo. Dezenas de sites e blogs publicaram sobre o serviço e incluíram links. 

Em 2010, o Baixe e Use ficou em segundo lugar no Prêmio Nacional Converge de Inovação 

Digital. 

Esses desdobramentos apontam na direção de um projeto, iniciado na TV Câmara, 

que hoje é feito em regime de coautoria: entre a emissora que aposta cada vez mais no 

gênero educacional e outros públicos que nem ela conhece por completo, que superam a 

noção de meros espectadores e ultrapassamas medições de audiência do Ibope
17

. Um 

projeto que mostra ser viável a mediatização construtora que começa como interpretação da 

realidade e passa a descortinar novas possibilidades de transformação dessa mesma 

realidade. 

Tais argumentos reforçam os pressupostos citados no referencial teórico, 

especialmente a centralidade da televisão no contexto cultural contemporâneo (MARTÍN-

BARBERO, 2002) e seus processos de mediatização (BRAGA, 2006), além da eficácia 

                                                 
16 “Pertencentes à categoria de comunicação pública, os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados assumem a 

responsabilidade social de que estão investidos na divulgação das atividades legislativas. Nessa medida, avaliam o 

interesse do público à luz do interesse público – vale dizer, dos interesses maiores do País, aqueles que têm o caráter da 

permanência.” – p28. 
17 Ibope - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística. Empresa privada de pesquisas que oferece, entre outros 

serviços, medição de audiência de veículos de comunicação. 
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simbólica (DEBRAY, 1994) de sua programação, devido a seu poder de inserção nas 

relações sociais do cotidiano (PETITAT, 2011). 

O Baixe e Use representa um exemplo de como as emissoras institucionais 

redefinem e atualizam sua função educativa (BARROS; BERNARDES, 2011; MACEDO et 

al. 2012) como expressão da matriz racional iluminista da programação televisiva 

(SUNKEL, 1985). O uso dos conteúdos pelos receptores da TV Câmara também reforça os 

pressupostos dos estudos culturais acerca da interdependência entre as instâncias de 

produção e recepção televisiva (HALL, 1992; THOMPSON, 1995; WILLIAMS, 1969). Em 

suma, as conclusões do estudo reiteram as interfaces entre TV e escola, política e educação, 

narrativas culturais e tecnologias no contexto sociocultural e educativo contemporâneo.  
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