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Resumo 
 
A história da primeira televisão educativa do Piauí, Brasil, é marcada por 

constantes interferências políticas, em que a cada mudança de gestão 

governamental, a emissora sofreu variações   na   estrutura   organizacional   e   

na   produção   de   conteúdo.   Partindo   dessa consideração, a pesquisa, 

através de relatos de atores sociais, documentos oficiais e jornais, apresenta a 

historia e memória do momento no qual essa televisão recebeu o nome de TV 

Piauí, período da gestão do governador Mão Santa (1995-2003). Nessa época, o 

conteúdo produzido e veiculado tinha qualidade questionável, sobretudo porque 

nem sempre se adequava a um caráter educativo ou cultural. O estudo foi 

embasado a partir da perspectiva de autora como Nora (1993), Certeau (2011), 

Pollak (1989/1992) e Halbwchs (2006). A análise apontou que a TV Piauí 

passou a produzir conteúdo similar às emissoras comerciais do estado, 

visando disputar a audiência e atrair o capital privado por meio da publicidade. 

 

Palavras-chave: História. Memória. Televisão Educativa. TV Piauí. 

 
                                                            
1 Trabalho apresentado no GT 17 Historia de La Comunicación, integrante do XII Congreso de la 
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), 2014. 
2 Mestre em Comunicação pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Brasil. Professor substituto 
do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual do Piauí. E-mail: 
diegolopes21@yahoo.com.br 



 

 

Considerações iniciais 
 

A história da televisão educativa piauiense tem relação direta com o contexto 

político do Piauí3, aonde ao longo dos anos, desde sua origem em 1985, as 

mudanças ocorridas no Pode  Executivo  por  conta  de  eleições  acabaram  

provocando  variações  na  estrutura  da emissora. Em cada transição de governo, 

a TV modificou a grade de programas, impossibilitando na sua trajetória uma 

regularidade de conteúdo. Fato este que fragiliza o modelo de comunicação 

pública no território piauiense. 

 

Com  o  início  do  mandato  do  governador  Francisco  de  Assis  Moraes  

Sousa, conhecido popularmente como Mão Santa, em 1995, foram grande as 

transformações na televisão educativa. A emissora realizou uma larga produção 

de conteúdo, mas com qualidade questionável. À época, televisão tinha nome 

de TV Piauí e foi conduzida para disputar a audiência com as demais 

emissoras piauienses. Com isso, passou a gerar um conteúdo similar às suas 

concorrentes, deturpando o caráter educativo inerente a sua outorga e 

igualando sua produção àquela do modelo comercial. 

 

Apesar de indicar um período recente, são carentes, em termos quantitativos, os 

registros audiovisuais no arquivo da emissora referente ao momento da TV Piauí. 

A pesquisa foi  constituída  por  informações  coletadas  nos  jornais  da  época,  

disponíveis  no  Arquivo Público do Piauí, bem como por entrevistas não 

estruturadas, que segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 180), são aquelas em que 

o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção 

que considere adequada. “É uma forma de poder explorar mais amplamente uma 

                                                            
3 Unidade federativa do Brasil localizado na região Nordeste do país. 

 



 

 

questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de 

uma conversação informal”. 

 

Esse trabalho de investigação evidencia a importância dos estudos sobre história 

e memória. Pollak (1992) indica três elementos constitutivos da memória: os 

acontecimentos, as personagens e os lugares. Os acontecimentos são aqueles 

vividos pessoalmente, ou onde a pessoa nem sempre participou, mas que 

tomaram relevância e é quase impossível que ela consiga saber se vivenciou ou 

não. Por personagens o autor entende as pessoas encontradas no decorrer da 

vida. Já os lugares, ele relaciona a algo ligado a uma lembrança, que pode ser 

uma recordação pessoal, mas também pode não ter apoio no tempo cronológico. 

 

Outra contribuição de Pollak (1989) esclarece que fazer referência ao passado 

contribui para manter a coesão de grupos e instituições que compõem uma 

sociedade, bem como preserva sua identidade. Partindo dessa perspectiva, a 

memória é entendida como uma operação coletiva dos acontecimentos e das 

interpretações do passado que se quer reaver. 

 

Igualmente, a concepção de memória utilizada nesta pesquisa também foi 

assimilada no pensamento de Halbwachs (2006). De acordo com o autor, a 

memória individual não está inteiramente isolada e fechada e, mesmo que 

aparentemente particular, ela remete a um grupo. Logo, o indivíduo carrega em si 

a lembrança, mas está sempre interagindo na sociedade, já que “nossas 

lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se 

trate de eventos em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que 

somente nós vimos” (Halbwachs, 2006, p. 30). 

 

Este pensamento incide sobre a memória dos personagens que fizeram parte da 

história da TV Piauí e se colocaram como fonte para esta pesquisa. Com a 



 

 

abordagem de Halbwachs (2006) é possível realizar uma análise crítica dos 

depoimentos ao identificar quais fatos foram considerados relevantes para a 

composição da história da emissora e como esses fatos estiveram representados 

no discurso. 

 

Diferente da memória, a história é vista como uma operação intelectual que 

demanda análise e discurso crítico (Nora, 1993). Essa análise às vezes tem sua 

cientificidade questionada por conta da subjetividade atribuída as operações 

interpretativas do pesquisador. Logo,  segundo  Chartier  (2010,  p.  15),  “a  

história  como  escritura  tem  a  tripla  tarefa  de convocar o passado, que já não 

está num discurso do presente; mostrar as competências do historiador, dono das 

fontes; e convencer o leitor”. Assim ela busca dar uma representação adequada 

da realidade que ficou e não existe mais. 

 

As perspectivas descritas assemelham ao olhar historiográfico apresentado por 

Certeau (2011). De acordo com o autor, a construção da história é apoiada em 

ideologias, consequência de relações sociais e culturais presentes ao longo do 

tempo e trabalhadas por pesquisadores que trazem consigo uma visão do 

presente. “Todo fato histórico resulta de uma práxis, porque ela já é o signo de um 

ato e, portanto, a afirmação de um sentido. Este resulta dos procedimentos que 

permitiram articular um modo de compreensão num discurso de fatos” (Certeau, 

2011, p. 19). 

 

Como esta pesquisa discorre sobre história e televisão educativa, é fundamental 

compreender  que  sua  análise  deve  ser  pautada  numa  interdisciplinaridade  

que  abraça  a História e a Comunicação. O processo narrativo pode ser realizado 

de diversas maneiras, a depender dos objetivos e o olhar do pesquisador. 

 



 

 

Enquanto a comunicação vê prioritariamente a história 

como possibilidade de adentrar o passado e recuperar, neste 

mesmo passado, fontes inteligíveis que podem trazer o 

passado para o presente, a história considera 

emblematicamente os meios de comunicação como 

ferramentas disponíveis para a compreensão de um contexto 

mais amplo invariavelmente localizado no passado (Barbosa, 

2007, p. 15). 

 

Ainda conforme Barbosa (2007), a história é um ato comunicacional na medida em 

que são as práticas comunicacionais dos homens do passado o que se 

pretende recuperar como verdade absoluta ou como algo capaz de ser 

acreditado como verídico. No entanto, existe  sempre  uma  expectativa  

comunicacional  envolvida  nas  histórias  contadas,  isto  é, mesmo nos textos 

almejados com a pretensão da ciência contam-se histórias e estas devem ser 

reguladas pela lógica narrativa. 

 

Tratando especificamente de história da televisão, segundo Freire Filho (2007), 

conceber essa narrativa não envolve apenas a descoberta de documentos do 

passado, mas também remete a uma reflexão sobre como se engajar, de modo 

analítico e imaginativo, com aquele passado – isto é, “com as conjunturas e os 

processos que assentam as condições de possibilidade não só para o 

funcionamento das instituições, como também para a construção dos discursos, 

dos imaginários, das representações e das práticas que circundam, interpretam e 

interpelam a indústria televisiva e seus produtos” (Freire Filho, 2007, p. 118). 

 

Sobre a televisão educativa do Piauí, esse resgate se deu de forma problemática 

por conta de lacunas na memória da emissora. Para sua escrita, boa parte desta 

narrativa abrangeu aspectos empíricos a partir da análise de experiências 



 

 

vivenciadas na TV. Esta prática se explica porque, de acordo com Nora (1993), 

quando se desaparece a memória tradicional (oficial),  há uma necessidade de 

acumular vestígios,  testemunhos,  documentos,  imagens, sinais visíveis que 

possam vir a fortalecer a história que se quer resgatar. Correspondente à 

discussão sobre história e memória, outra abordagem necessária nesta pesquisa 

trata sobre a televisão educativa. 

 

A televisão é um instrumento de grande potencial educativo, político e 

humanizador. No entanto, é possível presenciar diariamente que essa mídia é mal 

utilizada, sobretudo em canal aberto, ao frequentemente veicular conteúdo que 

não favorece a formação do cidadão, como  aqueles  que  enfatizam  a  violência  

e  o  sexo.  Atuando  com  interesses  comuns  à educação, a comunicação pode 

prestar um serviço mais relevante, o que representa um ganho cultural para a 

sociedade. 

 

Fort (2006) indica dois fatores que favorecem a prática do ensino por meio da 

televisão. Primeiro, essa tecnologia apresenta ao mesmo tempo o significante e 

significado da mensagem, tornando-se assim mais fácil e agradável ao receptor. 

Segundo, o fator audiovisual se diferencia do texto escrito porque, automática e 

diretamente, o televisor se conecta aos sentidos dos interlocutores (visão e 

audição). 

 

De acordo com o Ministério das Comunicações (MC), no Brasil podem executar o 

serviço de radiodifusão com finalidade exclusivamente educativa: pessoas 

jurídicas de direito público interno, nos termos do art. 41 da Lei 10.4064, de 10 de 

                                                            
4 São pessoas jurídicas de direito público interno: I - a União; II - os Estados, o Distrito Federal e 
os Territórios; III - os Municípios; IV - as autarquias; IV - as autarquias, inclusive as associações 
públicas; (Redação dada pela Lei nº 11.107, de 2005); V - as demais entidades de caráter 
público criadas por lei. Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de 
direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto 
ao seu funcionamento, pelas normas deste Código. 



 

 

janeiro de 2002; instituições de educação  superior  criadas  e  mantidas  pela  

iniciativa  privada,  com  sede  no  Brasil  e credenciadas pelo Ministério da 

Educação, na forma do art. 12 do Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006; 

fundações de direito privado a que se refere o art. 44, III5, da Lei 10.406, cujos 

estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações e legislação 

correlata. 

 

Legal e normativamente, a radiodifusão educativa no Brasil segue três 

regulamentos: Decreto Lei 236, de 28 de fevereiro de 1967; Portaria 

Interministerial nº 651, de 15 de abril de 1999; Portaria nº 420, de 14 de setembro 

de 2011. O primeiro deles modifica e complementa a   Lei   nº   4.117,   de   27   

de   agosto   de   1962,   que   institui   o   Código   Brasileiro   de 

Telecomunicações. No texto reformulado em 1967 há descrição do conteúdo da 

televisão educativa. O último dispõe sobre o procedimento para outorga dos 

serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagem, com finalidades 

exclusivamente educativas. Já na portaria de 1999, MEC e MC estabelecem 

termos e uso da teleducação. 

 

Art. 1° Por programas educativo-culturais entendem-se 

aqueles que, além de atuarem conjuntamente com os 

sistemas de ensino de qualquer nível ou modalidade, visem 

à educação básica e superior, à educação permanente e 

formação para o trabalho, além de abranger as atividades de 

                                                            
5 São pessoas jurídicas de direito privado: I - as associações; II - as sociedades; III - as 
fundações; IV - as organizações religiosas; (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003); V - os 
partidos políticos. (Incluído pela Lei nº 10.825, de 22.12.2003); VI - as empresas individuais de 
responsabilidade limitada. (Incluído pela Lei nº 
12.441, de 2011). 
 



 

 

divulgação educacional, cultural, pedagógica e de orientação 

profissional, sempre de acordo com os objetivos nacionais. 

 

Art. 2° Os programas de caráter recreativo, informativo ou de 

divulgação desportiva poderão ser considerados educativo-

culturais, se neles estiverem presentes     elementos     

instrutivos     ou     enfoques     educativo-culturais 

identificados em sua apresentação. 

 

Art. 3° A radiodifusão educativa destina-se exclusivamente à 

divulgação de programação de caráter educativo-cultural e 

não tem finalidades lucrativas. 

 

Art. 4° O tempo destinado à emissão dos programas 

educativo-culturais será integral nas emissoras educativas, 

sem prejuízo do estabelecido no artigo 28, item  12,  do  

Regulamento  dos  Serviços  de  Radiodifusão,  aprovado  

pelo Decreto n° 52.795, de 31 de outubro de 1963, no que 

couber. 

 

Art. 5° Para a outorga de concessão, permissão e 

autorização para o serviço de radiodifusão educativa, além 

da documentação prevista no Regulamento dos Serviços de 

Radiodifusão, a entidade interessada deverá apresentar 

declaração, conforme modelo anexo a esta Portaria. 

 

Art. 6° Os executantes do serviço de radiodifusão educativa 

observarão sempre as finalidades educativoculturais da sua 

programação. 



 

 

 

Art.  7°  A  renovação  das  concessões,  permissões  e  

autorizações  só  será deferida se, além das demais 

exigências da legislação específica de radiodifusão, forem 

cumpridas as condições estabelecidas no artigo anterior. 

 

Art. 8° As emissoras educativas não perderão esta 

característica essencial em razão de qualquer alteração na 

natureza jurídica das entidades executantes do serviço a que 

pertençam. 

 

Art. 9° A transferência da outorga não dará à emissora 

destinação diversa quanto à natureza de sua programação. 

Art. 10. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, ficando revogadas as Portarias Inteministeriais n° 

832, de 8 de novembro de 1976, n° 162, de 20 de agosto de 

1982 e n° 316, de 11 de julho de 1983 (MEC, 1999). 

 

Entre 1966 e 1974, oito emissoras de televisão educativa6  foram instaladas no 

país. No ano de 1969 aconteceu no Maranhão, pela TVE local, o lançamento de 

programas educativos para a 5ª série do ensino fundamental. Inicialmente o 

projeto foi veiculado em circuito fechado e a partir de 1970 começou em canal 

aberto, com programas também para a 6ª série. Já em 1974, é a TVE Ceará que 

inicia a geração de teleaulas. Enquanto as unidades federativas vizinhas ao Piauí 

começaram suas atividades de teleducação nos anos de 1970, no Estado o 

planejamento desse método de ensino só aconteceu na década seguinte. As 

                                                            
6 TV Universitária de Pernambuco, TV Educativa do Rio de Janeiro, TV Cultura de São Paulo, TV 
Educativa do Amazonas, TV Educativa do Maranhão, TV Universitária do Rio Grande do Norte, 
TV Educativa do Espírito Santo e TV Educativa do Rio Grande do Sul. 



 

 

transmissões desse modelo de emissora iniciaram no território piauiense quase 20 

anos após seu surgimento no país. 

 

Quando iniciou suas transmissões em 1986, a televisão educativa local se 

chamava TV Educativa do Piauí. Com a mudança desencadeada pela 

reorganização do Poder Executivo estadual com a troca de governador oriunda do 

pleito de 1986, em 1987 a emissora passou a ser TV Antares. Com novas eleições 

em 1990, o cenário político piauiense passou por mudanças e que também 

atingiram a televisão. A TV voltou a estrutura de sua gênese, incluindo a 

denominação. Com a eleição de Mão Santa e início de seu mandato como 

governador em 1995 a televisão foi denominada TV Piauí. 

 

TV Piauí: uma emissora com jornalismo popularesco 
 

Não existe decreto ou outra norma legal que indique a mudança da TV 

Educativa para TV Piauí. A modificação do título se deu pela incorporação de 

um nome fantasia7. À época o diretor da emissora era o jornalista Genésio 

Araújo, que decidiu pela substituição para tirar a ideia de televisão educativa por 

achar que essa definição era responsável pela baixa audiência. De acordo com 

a diretora de jornalismo da TV Piauí, Tereza Val, “o dirigente achava que tinha 

que tirar essa caracterização para se tornar uma televisão popular”. 

 

Assim como ocorreu em momentos anteriores com a modificação da 

administração da emissora, a identidade visual da TV sofreu transformação. Além 

disso, a programação foi ampliada e além dos telejornais a TV Piauí passou a 

contar também com uma coordenação de produção responsável pelos demais 
                                                            
7 Nome Fantasia é o nome popular de uma organização, podendo ou não, ser igual ou parecido 
com a razão social da mesma. É o nome que serve para a divulgação da organização e seus 
produtos. 
 



 

 

programas da emissora. Mesmo que houvesse o empenho de ampliar a grade, os 

profissionais esbarravam nas adversidades técnicas da televisão. Enquanto as 

emissoras comerciais do estado já operavam com a tecnologia Betacam, na 

emissora educativa os trabalhos ainda eram realizados no formato analógico 

das fitas U- Matic. Os problemas não paravam por aí. O sinal da TV Piauí não 

era de boa qualidade e parte dos equipamentos já se encontravam inutilizados. 

 

Nesse período,  a  emissora passou  a veicular  um  conteúdo popular, pautado 

em grande parte por questões relacionadas a problemas enfrentados pela 

população de Teresina. Aqui, dar-se sentido ao termo popular para fazer 

referência àqueles programas destinados ao consumo de massa e bem recebidos 

por grande parte da população, com principal objetivo de entreter os 

telespectadores apresentando temas relacionados ao cotidiano deles. 

 

A TV Piauí assumiu uma postura governamental na cobertura jornalística. O 

agendamento das notícias divulgadas ao vivo ao longo da programação era 

estabelecido a partir das atividades do Chefe de Estado e da primeira dama, 

Adalgisa Moraes Sousa. A maneira como eram selecionadas as pautas coloca em 

dúvida se a televisão cumpria a finalidade educativa de sua concessão. De acordo 

com a diretora de jornalismo da emissora: 

 

A televisão tinha uma grade de programação do 

departamento de telejornalismo que buscava a cobertura e 

até o direcionamento no sentido de beneficiar as ações do 

governador e da primeira dama. Também tinham os 

programas que vinham por pedido para o então Secretário 

de Comunicação, João Madson, ou para o governador e ele 

dizia ‘pode ir lá para a TV e pegue um horário’. Nesses 

programas não havia interferência e isso criou um problema 



 

 

na emissora. Eles ficavam como produção independente e 

os jornalistas da TV não faziam matéria para os programas 

porque discordavam do formato deles (Val, 2014). 

 

Percebe-se, preliminarmente, que o interesse maior ao noticiar era favorecer o 

Governo, e não a sociedade – mesmo a notícia constituindo-se de interesse 

coletivo. De acordo com o Guia de Princípios do Jornalismo Público da TV Cultura 

(2006), o conteúdo oferecido por uma televisão não comercial, como as 

educativas, deve agir movido pela certeza de que a informação é um bem 

precioso, assegurando ao receptor compreender melhor a realidade que o 

circunda, formar juízos, reconsiderar posições e se abrir para o resto da 

humanidade. O guia também menciona outras particularidades desse conteúdo: 

 

O jornalismo público não pode se render às facilidades 

derivadas dos consensos e das rotinas funcionais. Se a 

informação é um bem, uma forma de se educar, quem a 

recebe precisa mais do que o flash dos fatos; estes só 

poderão ser compreendidos em perspectiva quando forem 

contextualizados, esmiuçados e cotejados. Reduzi-los a 

microocorrências excitantes faz crescer no receptor o desejo 

insaciável por algum tipo de gratificação instantânea, 

normalmente alheia à razão (TV Cultura, 2006, p. 44). 

 

Além das pautas definidas por interesses políticos, a TV Piauí começou a veicular 

conteúdo sensacionalista em alguns programas, que adotavam estratégias 

apelativas para atrair o telespectador e aumentar a audiência. Geralmente 

também se caracterizavam pela presença do grotesco, copiando formatos da 

televisão nacional. “Havia um programa alternativo, apresentado por  Pedro  



 

 

Silva8,  onde  ele  misturava  desde  cobertura  policial  na  delegacia  à  mulheres 

seminuas dentro de uma banheira” (Val, 2014). 

 

Os programas sensacionalistas promovem o exagero dos fatos e a emoção passa 

a ser mais valorizada do que a informação. Estes programas geralmente acabam 

ridicularizando as pessoas, provocando um constrangimento. Dessa maneira, o 

limite da privacidade fica cada vez menor a passa-se a dar visibilidade à detalhes 

íntimos da vida das pessoas. 

 

Percebe-se que neste momento a televisão educativa piauiense inicia um 

processo de imitação da televisão privada, passando a se preocupar com os 

índices de audiência e reduzindo o espaço para conteúdos educativos e culturais. 

Dessa forma, o telespectador passa a ser visto mais como um consumidor, menos 

como um cidadão. Segundo o produtor da TV Piauí, Jackson Nixon, a estratégia 

editorial rendeu um crescimento do público que assistia. 

 

A emissora fazia um papel de comunicação bem comercial 

mesmo. A gente queria audiência, somente. E tinha muita 

audiência na época. Mesmo não tendo um sinal e áudio 

com qualidade, mas existia um apelo bem popular. Era uma 

programação de baixa qualidade, mas de aceitação pública 

muito grande (Nixon, 2014). 

 

Igualmente como ocorre nas emissoras comerciais, a TV Piauí abriu espaço para 

o financiamento privado com a inserção de anúncios no intervalo dos 

programas. De acordó com a diretora de jornalismo, não existia um departamento 

                                                            
8 Pedro Silva era policial civil e não tinha formação jornalística. 

 



 

 

comercial, mas foi uma época de intensa participação da publicidade na televisão. 

“Os programas mais onerosos buscavam seus meios de produção e esse suporte 

veio com os anunciantes. A gente recebia o anúncio, nada era feito na TV, e o 

veiculávamos no intervalo dos programas como patrocinadores” (VAL, 2014). O 

artigo 13 do Decreto Lei Nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, é transparente sobre 

a caracterização financeira da televisão educativa no Brasil: 

 

Parágrafo único. A televisão educativa não tem caráter 

comercial, sendo vedada a transmissão de qualquer 

propaganda, direta ou indiretamente, bem como o patrocínio 

dos programas transmitidos, mesmo que nenhuma 

propaganda seja feita através dos mesmos (Brasil, 1967). 

 

Mesmo com os investimentos do governo, percebeu-se a partir da década de 

1990 uma abertura para publicidade na televisão não comercial brasileira. Cury 

(2010) afirma que diante da escassez de recursos públicos a publicidade se 

mostra como uma das formas alternativas de financiamento destas emissoras, 

paralelamente à prestação de serviços e comercialização de seu acervo. A autora 

diz também que a publicidade não pode ser descartada como opção para garantir 

a independência das TVs por causa de seu potencial de captação de recursos. 

 

Priolli  (2003)  acredita  que  a  publicidade  pode  sim  ser  incluída  na  televisão  

não comercial, desde que estabelecida num patamar muito claro e que não 

exceda esse patamar. Por outro lado, Leal Filho (2007), defende a ideia de que o 

apelo ao consumo, conquistado através da emoção, é inconciliável com uma 

programação mais reflexiva, balizadora do modelo público. 

 

A  publicidade  tornou-se  uma  grande  formadora  da  cultura  de  massa  ao  

definir parâmetros norteadores relacionados à tendências e estilos de vida e, com 



 

 

isso, atingir consumidores e estimular a comercialização de produtos. Assim, uma 

relação aparentemente mercadológica passa a ser comportamental. Desse modo, 

a publicidade não deve ser considerada totalmente benéfica para a televisão não 

comercial porque incentiva o consumo, prática a ser combatida pela prestação 

do serviço público. Rocha (2006, p. 43) afirma que é notório, em tempos 

atuais, que qualquer mídia necessita de publicidade para sobreviver, “portanto, 

deve haver uma forma harmônica para que a publicidade possa ser veiculada 

nos canais públicos sem que causem grandes danos a sociedade”. 

 

Uma das maiores críticas à entrada de capital privado na TV não comercial é o 

suposto comprometimento da qualidade do conteúdo produzido e veiculado. Cury 

(2010) defende a ideia de que não se deve ignorar a capacidade de 

discernimento do telespectador, mas sim reconhecer que sua audiência é ativa e 

capaz de produzir seus próprios significados e críticas. Todavia, para Otondo 

(2002), a estas emissoras procuram satisfazer segmentos de público, e não o 

mercado. “Como não tem por que se preocupar em satisfazer os caprichos do 

anunciante e oferecer a eles consumidores para seus produtos, pode se dar ao 

luxo de ter programa de qualidade, embora vistos por poucas pessoas” (Otondo, 

2002, p.285). 

 

Novaes (2003, p. 128) aponta a publicidade como necessária para o crescimento 

das emissoras não comerciais. O autor diz que uma audiência qualificada e custos 

relativos mais rentáveis que os atuais “podem formar a porta de entrada para a 

venda de mais espaços publicitários”. Diante da conjuntura econômica que o 

Brasil está inserido, estruturada pela globalização, a tendência é que o governo 

rediscuta o Decreto Lei Nº 236 e legalize a entrada do capital privado nesse 

modelo de televisão. 

 



 

 

Não podemos mensurar as consequências da inserção comercial na TV Piauí. O 

que se percebe é que os investimentos privados não garantiram melhorias na 

infraestrutura técnica da emissora. Ao longo de toda esta fase, a televisão sempre 

enfrentou problemas operacionais. Ainda assim, a ampliação de sua programação 

possibilitou uma maior diversidade de gêneros televisivos na emissora. A TV Piauí 

abriu espaço para variados programas, como revistas, esportivos, culturais, de 

auditório e de colunismo social. De acordo com a coordenadora de produção, 

algumas emissoras comerciais absorviam as propostas da emissora educativa e 

produziam programas semelhantes. 

 

Mesmo que naquela época se discutisse muito nossa 

qualidade, até porque a emissora pública não tinha condição 

de competir com os grandes investimentos que vinham 

sendo feitos pelas TVs comerciais, a TV Piauí era uma 

emissora que tinha boas ideias e às vezes até as outras 

[emissoras] captavam essas ideias para aplicar de forma 

mais interessante (Teodoro, 2014). 

 

A TV Piauí ocupou mais de 50% de sua programação com conteúdo local. A 

maioria dos programas era feito ao vivo, ou no estúdio da emissora, ou em outros 

espaços da capital. Exemplo do programa ‘Sábado Show’, realizado no Centro de 

Convenções da Teresina. Um típico programa de auditório com quadros musicais, 

gincanas, apresentado por Adriana Kely. A plateia era formada em sua maioria 

por caravanas escolares. Aos sábados também era exibido o ‘Programa Genésio 

Jr’ direto das coroas do Rio Parnaíba9. 

 

                                                            
9 Banco de areia depositado no leito do rio Parnaíba, localizado nas proximidades do Troca Troca, 
cartão postal da capital piauiense, Teresina. 



 

 

De segunda à sexta feira o mesmo programa era transmitido ao vivo, a partir das 

9 horas da manhã, simultaneamente com a Rádio Piauí10 e permanecia no ar por 

três horas. Durante a semana era produzido no estúdio da TV. Se caracterizava 

como um programa de variedades que apresenta notícias, prestação de serviços, 

entretenimento, saúde e que contava com a participação do telespectador por 

telefone. 

 

O programa começava com um comentário sério sobre 

economia, sociedade ou polícia. Depois vinham reportagens 

do dia anterior e as entrevistas ao vivo que eram 

entrecortadas pelas entrevistas gravadas. Fazíamos debates 

sobre temas do momento. Os quadros tinham muito de 

assuntos políticos de cidades. Esta parte não era fácil. No 

final da manhã a gente engrenava variedades (Araújo Jr., 

2014). 

 

A jornalista Cinthia Lages, que na época já havia vivenciado experiências 

profissionais em emissoras comerciais, também apresentou um programa na TV 

Piauí com formato popular. Com duração de duas horas, ‘O Canal do Povo’ era 

exibido diariamente no início das tardes. A interatividade por meio da participação 

popular era uma das principais particularidades do programa. Entre os assuntos 

abordados estavam direito do consumidor e prestação de serviços na área se 

saúde e educação. 

 

[O programa] não é uma coisa nova e sim uma mistura de 

tudo o que eu já fiz na televisão em matéria de jornalismo. 

                                                            
10 Emissora de rádio integrante ao sistema educativo de radiodifusão gerenciado pelo Governo do 
Piauí.  
 



 

 

É o tipo de programa que fiz na TV Meio Norte, na TV 

Antena 10, que se chamava Jornal do Povo. O 

telespectador está um pouco cansado de ser usado para 

dar credibilidade a determinado  tipo  de  programa.  

Queremos  algo  mais  informal  (Lages, 1998)11. 

 

O apelo popular dos programas era grande e se fortalecia com a seleção dos 

assuntos abordados e pela forma como se estabelecia a relação com o 

telespectador. Ao mostrar o cotidiano das pessoas e dar voz a elas para 

discutirem seus problemas, a TV Piauí lançava uma estratégia para disputar 

audiência com as demais emissoras do estado. Pautado por flagrantes do dia a 

dia dos teresinenses, o programa ‘Câmera 7’, apresentado pelo jornalista Carlos 

Moraes, também se enquadrava nessa formato popular proposto pela televisão. 

 

Outra aposta da TV Piauí nesta fase foram os programas de entretenimento. No 

formato revista foi ao ar o ‘TV Mulher’, apresentado pela diretora de jornalismo, 

Tereza Val, que trazia informações sobre temas relacionados ao universo 

feminino. Semelhante a este programa, realizou-se ‘Entrevista com Alerte Paes 

Landim’, que abordava o empreendedorismo, pautado no desenvolvimento 

organizacional do mercado piauiense. Também passou na emissora um 

programa de colunismo social, apresentado pelo colunista Pedrinho Almeida 

semanalmente nas noites de quarta-feira. 

 

A TV Piauí não realizou produção local direcionada para o público infantil. 

Entretanto, existiram outras destinadas aos jovens, como ‘Clipe Clipe’, que exibia 

videoclipes musicais. O programa não tinha apresentador fixo. A emissora 

divulgava em sua programação testes para apresentação do programa e assim 
                                                            
11 Trecho da entrevista publicada na reportagem “Cinthia Lages volta com ‘O Canal do Povo”, 
impressa no jornal O Dia em 13 jul. 1998, p. 15. 



 

 

havia um revezamento entre os selecionados. O ‘Fuzuê do Rogê’, veiculado 

semanalmente, igualmente tinha linguagem juvenil. 

 

Era um programa aonde íamos às festas, mas não para focar 

na questão noturna. A ideia era interagir com os jovens de 

Teresina, que careciam de falta de espaços de lazer na 

época. O programa funcionava da seguinte maneira: a gente 

convidava um grupo que estavam nas festas, abordava um 

tema e discutia com eles (Nixon, 2014). 

 

Também foram produzidos programas especiais planejados a partir de eventos 

em evidência. Eles tinham temporalidade definida para iniciar e terminar. Exemplo 

de um esportivo veiculado durante a Copa do Mundo de Futebol de 1998 e do 

‘Carnaval, Alegria do Povo’, que tratou sobre o carnaval teresinense. Apresentado 

ao vivo por Deusdeth Nunes, conhecido  popularmente  como  Garrincha12,  o  

programa  buscava  destacar  a  história  do carnaval da capital e dar visibilidade 

às escolas de samba. Em entrevista para o jornal O Dia13, Deusdeth Nunes disse 

que o programa seria descontraído, improvisado e, acima de tudo, um programa 

povão,  onde  os  entrevistados  estariam  completamente a vontade para cantar 

e dançar e, principalmente, para falar de carnaval. 

 

Percebe-se no conteúdo dos programas da TV Piauí que as pautas atribuíram 

uma maior   visibilidade   aos   assuntos   de   Teresina.   A   produção   no   

interior   era   escassa, salvaguardada pelas coberturas oficiais com a presença 

do governador ou da primeira dama. 

 
                                                            
12 À época, Garrincha era radialista e colunista do jornal O Dia (Coluna ‘Um prego na chuteira’). 
13 Entrevista publicada na reportagem ‘Programa lembra velhos carnavais’, jornal O Dia, em 10 jan. 
1998. 
 



 

 

Enquanto emissora pública, a televisão deveria ser pautada para abarcar a 

diversidade do estado, com atenção particular para favorecer a identidade local. 

 

Em 2001 o governador Mão Santa teve seu mandato cassado. Em seu lugar 

assumiu o Governo Hugo Napoleão. Com a mudança política houveram 

reformulações na TV Piauí. Os  programas  de  variedade  e  entretenimento  

deixaram  de  ser  produzidos  e  veiculados. Apenas os noticiários foram 

mantidos. 

 

Quando Hugo Napoleão assumiu a estrutura foi toda desfeita 

porque os profissionais não continuaram. Veio um outro 

pensamento do que era comunicação para a TV. Se voltou 

mais para o institucional e a gente começou a trabalhar essa 

questão de divulgar as atribuições do Estado para a 

sociedade (Nixon, 2014). 

 

A influência política por mais uma vez interfere na televisão educativa piauiense e 

coloca em dúvida a condição da emissora enquanto espaço público. Essa conduta 

trilha contrária aos princípios da TV não comercial apontados por Rocha (2006), 

como independência (onde só é possível alcançá-la ignorando a influência de 

fatores externos, sejam eles de ordem política ou de interesses particulares) e 

criação (orientações públicas que devem servir para dar liberdade aos produtores 

ao invés de limitá-los). Mesmo que na sua essência esse modelo de TV trilhe para 

a promoção da cidadania, no Brasil, na prática o que prevalece é a lógica do 

poder. 

 

Esse apego político concentrado na televisão coopera para um controle do 

conteúdo que favorece a alienação massiva, em vez de estreitar a formação 

crítica e colaborar para aumentar ainda mais a distância entre Estado e corpo 



 

 

social. Como resultado, uma sociedade ideologicamente controlada e sujeita aos 

jogos de interesse intrínsecos no discurso da comunicação difundida nessa mídia 

pública. 

 

“Não há nessas propostas nenhuma preocupação com o universo simbólico dos 

receptores. Tenta-se transmitir uma visão reificada de mundo sem levar em conta 

a realidade concreta onde vivem essas pessoas” (Martín-Barbero, 1997, p. 27). É 

uma ação puramente dominante, tendo a comunicação como aliada. Não se 

produz o que se quer ver, mas aquilo que se pretende mostrar para atingir 

interesses políticos e/ou econômicos. 

 

Considerações finais 
 

O uso constante de apelo popular foi uma estratégia praticada pela TV Piauí para 

despertar a curiosidade do telespectador e ampliar seu público. Com uma 

linguagem sensacionalista em alguns programas, resultando num conteúdo de 

fácil entendimento e consumo superficial, a televisão ocupou espaço com 

conteúdo que nem sempre estimulava a formação crítica da sociedade. Assim, a 

TV em vez de informar, promoveu a alienação e desviou o foco para outros 

assuntos mais condescendentes com a realidade local. 

 

Outra discussão provocada refere-se ao início da veiculação de anúncio comercial 

na TV Piauí. As leis do mercado são claras. Existem para manter uma ordem que 

é definida por relações de poder fortalecidas por bases econômicas. Assim, a 

televisão como espaço público é uma ilusão, uma vez que não é o público quem 

controla esse meio de comunicação e seu conteúdo. Ao telespectador resta 

consumir um produto que, dependendo de seus parâmetros culturais, pode 

manipulá-lo para uma ordem já estabelecida. Além disso, o investidor privado 

assume diretamente parte da responsabilidade do Estado, pois financia um dever 



 

 

do governo. Por consequente, aguarda o retorno do capital com o consentimento 

de suas ordens políticas e/ou econômicas. 
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