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TELECURSO 2000 E O PROBLEMA DA EDUCAÇÃO EM MASSA NO BRASIL
Alessandra de Assis Picanço (FACED/UFBA)

No conjunto das experiências desenvolvidas na área de educação a distância – EaD, no Brasil, o programa Telecurso 2000 é uma referência, aparentemente, bastante popular em diferentes ambientes, com destaque para o empresarial e o governamental. De certo modo, diante do conjunto de ações desenvolvidas nacionalmente no âmbito da educação de jovens e adultos e/ou trabalhadores que não têm a escolaridade básica, esse programa de EaD tem sido utilizado de modo crescente. Ele é colocado em pauta juntamente com a discussão sobre soluções que permitam saldar uma “dívida social” materializada nos altos índices de analfabetismo incrementados no decorrer da história do país. O programa Telecurso 2000 constitui uma ação significativa no processo de entendimento sobre a realidade educacional brasileira, pela sua interface com o problema da baixa escolaridade, por estruturar-se como um processo de EaD e explorar essa modalidade como uma solução para sua franca expansão pelo país. Alguns aspectos precisam ser considerados na dinâmica de instituição do programa, entre eles as condições particulares que tem envolvido a sua inserção no cenário nacional, os seus fundamentos pedagógicos e a dinâmica concreta de sua utilização. O presente texto parte de dados organizados durante a investigação sobre o processo de implantação e encaminhamento de telessalas criadas na Bahia, pelo Serviço Social da Indústria – SESI a partir de convênio assinado em 1995 com a FRM. 

A integração de valores e interesses 
O Telecurso 2000 foi desenvolvido pela Fundação Roberto Marinho (FRM), uma instituição privada sem fins lucrativos criada em 1977, por iniciativa das Organizações Globo. Esse grupo tem desenvolvido um papel fundamental na composição do universo das mídias no Brasil. Mais que isso, tem marcado o processo de construção da própria história do país, ainda que o mito da objetividade que cerca as práticas comunicacionais, de modo geral, refiram-se a essas mídias como simples canais que expressam a realidade dos fatos. Nas palavras do idealizador da FRM, o jornalista Roberto Marinho, as Organizações Globo empenharem-se em desenvolver as condições que permitissem “falar diariamente a cerca de setenta milhões de brasileiros, levando-lhes a imagem do mundo de hoje e bem assim, levar a imagem do Brasil de hoje a mais de oitenta países” (Marinho, 2001). O caráter econômico privado do investimento feito pela FRM está vinculado à sua derivação que parte de grupos fortemente articulados à conjuntura política nacional. A partir de uma trajetória controversa e repleta de irregularidades, como o acordo ilegal com o grupo americano Time-Life, essa organização foi crescendo à sombra da ditadura militar instalada no Brasil de 1964 a 1984. Seu desenvolvimento ocorreu em paralelo com a expansão do capital internacional na economia brasileira e a introdução, bem sucedida, de alta tecnologia e modernos padrões de gerenciamento no processo de industrialização do País. Atualmente, a Rede Globo é considerada a quarta maior rede de comunicação do mundo, cobrindo 99,84% dos 5.043 municípios brasileiros, isso além de outras atividades ligadas à indústria cultural. (Jambeiro, 2001).
Reunindo os interesses dessa organização mais diretamente ligados ao âmbito educacional, a FRM define sua missão como um modo de contribuir para a solução dos problemas educacionais da maioria da população brasileira, através do uso dos meios de comunicação. A política de articulação da FRM com entidades nacionais de peso e, em especial, com o governo, marca a história da disseminação de suas ações por todo o território nacional. Isso vem sendo evidenciado através do processo de adoção de seu material, em substituição à educação básica, por redes inteiras de ensino público de diferentes estados do Norte e Nordeste do país. 
Buscando atender às demandas educacionais da época é que foi iniciado, a partir de 1994, a nova versão da FRM, o Telecurso 2000, contando com a adaptação da teledramaturgia à educação que explorava a popularidade alcançada através das novelas da Rede Globo. Junto a isso foram estruturadas as telessalas, que davam cobertura ao projeto, através de uma recepção controlada dos programas de TV via convênios com empresas e organizações empresariais, associando a distribuição de material impresso com a oferta do conjunto de programas gravados e sistematizados em fitas de vídeo. Desse modo, Telecurso 2000 apresenta alguma inovação no conjunto de ações educativas da FRM. É também nesse período que a FRM passou a ressoar o discurso já estabelecido na sociedade sobre o diagnóstico de que “a população brasileira que não teve acesso à escola ou dela evadiu constitui hoje [à época] um impressionante contingente de brasileiros, cuja cifra é estimada em cerca de 50 milhões de indivíduos de ambos os sexos, na faixa etária dos 14 anos em diante”. A partir de tal quadro deduzia-se que essa disfunção representava um dos fatores que impedia o país de atingir “o nível de desenvolvimento social e econômico desejável” bem como condenava um grande número de cidadãos a uma “precária qualidade de vida”. (FIESP/FRM, 1994). Desse modo a FRM passa à materialização do discurso empresarial, que repercutiria na sua nova proposta pedagógica. A centralidade no que diz respeito ao mundo do trabalho representa um discurso sobre educação que vem sendo construído ao longo das últimas décadas no país. Nessa linha discursiva, o argumento da ineficiência do estado vem junto com o de “responsabilidade social” do capital privado, especialmente no que se refere à educação dos cidadãos/consumidores, acaba garantindo o aumento da qualificação dos trabalhadores em geral. Isso geraria ganhos em produtividade e qualidade do/no processo de produção. Numa escala maior, essa ordem de fatos deve criar condições para o crescimento da economia brasileira como um todo, uma vez que ela está imersa em um movimento crescente de exigências internacionais, próprias do mercado globalizado. (Carvalho, 1999).
Novas parcerias foram estabelecidas, agora entre a FRM e a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), uma organização que reúne os sindicatos de indústrias dos diversos setores da cadeia produtiva paulista, desenvolvendo ações de apoio e representatividade. Os parceiros, juntamente com outras agências que viabilizavam o Programa – o Serviço Social da Indústria (SESI/SP) e o Serviço Nacional  de Aprendizagem Industrial (SENAI/SP) – estariam cumprindo, dessa forma, o seu compromisso com a sociedade e com seu próprio desenvolvimento. Ao lado disso, paradoxalmente, a elaboração do material didático do Telecurso 2000 foi marcada por uma intensa fragmentação do trabalho, que partia do pressuposto da separação entre as ações de concepção e realização, do pensar e do fazer. Foram requisitados profissionais com competências relacionadas à elaboração de conteúdos, tanto quanto pessoas ligadas às técnicas de produção televisiva. Mais de 100 especialistas de diversas universidades do país atuaram no projeto. Em tese, apenas a produção televisiva ou técnica ficou à cargo da FRM – para a qual contratou a produtora independente TVN. A elaboração pedagógica ficou sob responsabilidade da FIESP, que providenciou a contratação de professores e a elaboração dos textos das aulas e livros, impressos pela Editora Globo. A produção do material envolvia a elaboração de um texto básico que era enviado à TVN, a produtora fazia os roteiros e devolvia-os para a aprovação dos professores e posterior gravação, edição e finalização dos programas. 
Essa fragmentação vê-se ainda mais radicalizada diante da oposição entre o confronto de referenciais implícitos na pragmática de produção e expressão de idéias. De um lado, a perspectiva está cristalizada numa lógica linear, sequencial, ordenada, objetiva e descritiva, culturalmente relacionada à escola e a estrutura de pensamento e trabalho docente. Do lado oposto, está a perspectiva de produção e expressão de idéias com ênfase na fantasia, na narrativa, na simultaneidade, na intimidade e na resposta emocional (Postman, 1994). Essa conjunção definiu contornos específicos ao material produzido, provocando insatisfação relacionada às exigências estéticas normalmente feitas a um produto televisivo, bem como gerando críticas a respeito da didática e da superficialidade com que a teoria é tratada. Como uma marca, o próprio com processo de certificação para o ensino fundamental, médio ou profissionalizante é desenvolvido de modo separado do ensino-aprendizagem desenvolvido pelo programa, devendo ser realizado de modo independente pelos alunos junto às secretarias de educação de cada estado. 
Dentro da lógica de organização e funcionamento do Telecurso 2000 está implícita a necessidade de disseminação de um produto que teve um alto e centralizado custo inicial, desconsiderando, inclusive a obsolescência de seu conteúdo. Para a sua produção foram gastos quarenta e três milhões de dólares, subsidiados pela FRM e pelos parceiros envolvidos no projeto. Contudo, esse valor inicial foi amortecido com o tempo e com a ampla disseminação do material produzido, sob as condições próprias instauradas pelo poder político, econômico e comunicacional de seus idealizadores. Todos esses traços caracterizam o modelo de educação de massa adotado, que preocupa-se prioritariamente com a disseminação de informações e não necessariamente com a reflexão e re-encaminhamentos quase sempre necessários aos processos educativos.
Os dados sobre o custo desse tipo de investimento, normalmente, são utilizados em comparação com o alto custo da educação escolar pública, deixando implícita a idéia de que o processo de EaD, como o Telecurso 2000, seria mais econômico – além de mais rápido, mais adequado às condições da profilática educação de jovens e adultos, mais eficiente que os resultados, em número de evasão e repetência, apresentados pelo governo. Essa comparação é realizada, contudo,  sob diferentes bases de análise. Assim, é considerada apenas a etapa de elaboração do programa sendo excluídos, por exemplo, os custos com toda a logística necessária à implantação e desenvolvimento próprios da metodologia de EaD.
Muito mais do que uma simples ação supletiva de ensino para sanar deficiências do sistema escolar público, as ações educativas da FRM, no que tange a proposta recente do programa Telecurso 2000, abrange uma formação voltada para os interesses e valores, principalmente, políticos, econômicos e empresariais. Isso representa uma ampla e atualizada sintonia de suas ações o conjunto de idéias disseminadas e prevalentes nesse momento histórico, que convergem para a manutenção de uma ordem social definida, para a qual essas ações colaboram.

Uma proposta ou uma sanção pedagógica? 
A originalidade do Programa, com base no referencial produzido no seu processo de elaboração imerso em um conjunto específico de preocupações e necessidades de ordem bastante práticas, está centrada no “ensino contextualizado de um currículo relevante para o mundo do trabalho e o desenvolvimento de um conjunto de habilidades básicas”. Isto está articulado à uma concepção de ensino, declarada na proposta, que procura valorizar a utilização imediata do que foi aprendido bem como o conhecimento prévio dos alunos, o que poderia favorecer a compreensão dos conteúdos e a motivação dos jovens e adultos para o retorno à rotina intensiva de estudos sobre os conteúdos curriculares. (FIESP/FRM, 1994)
As principais diretrizes pedagógicas do Telecurso 2000, em consideração às exigências do sistema de ensino formal, são a seleção de conteúdos relevantes, adequados e dosados em relação ao curto período de estudos, a ênfase em conteúdos funcionais e no desenvolvimento de habilidades básicas para a formação do cidadão – entendidas como a capacidade permanente de aprender, a criticidade e criatividade. Além disso, o documento refere-se à utilização das potencialidades de cada mídia e à avaliação contínua do processo de ensino-aprendizagem como diretrizes fundamentais que o caracterizam. Especificamente no que diz respeito ao ensino profissionalizante, o desenvolvimento de conteúdos  tem relação com os processos industriais ligados à área de mecânica e a formação de competências para o exercício profissional e da cidadania. (FIESP/FRM, 1994)
Segundo a proposta pedagógica, os alunos do Telecurso 2000 serão preparados para desenvolver um uso eficiente dos mais variados recursos disponíveis no mundo do trabalho, demonstrando capacidade de organizar o espaço, de respeitar e compreender as normas funcionamento do sistema no qual está imerso, para a sua qualidade e produtividade. Deverão desenvolver habilidades específicas quanto ao uso, avaliação e disseminação da informação e quanto a aplicação de conhecimentos na resolução de problemas concretos, o que envolve o desenvolvimento de sua capacidade de ler, escrever e comunicar-se, bem como de participar produtivamente de trabalhos em equipe. (FIESP/FRM, 1994). A proposta de trabalho do Telecurso 2000, “elaborada especialmente” para o projeto Tempo de Despertar do Governo do Ceará, acrescenta à essa lista o item “desenvolver atitudes de cidadania, através das oportunidades de reflexão sobre o papel de cada um na sociedade” (FRM, 2000).
Essa suposta “atualização” da proposta incorpora princípios da Teoria Construtivista, ou pelo menos alguns termos em voga nos dias atuais. Ela está baseada na concepção de aprendizagem que coloca o aluno no lugar sujeito do processo de construção do conhecimento interdisciplinar. Assim, sugere que sejam trabalhadas as correlações entre cada disciplina, entre as diversas disciplinas e entre elas e o cotidiano do aluno. Os diferentes ritmos de aprendizagem também devem ser respeitados, os espíritos investigativo e cooperativo deves ser favorecidos, os erros devem ser vistos como inerentes ao processo de aprendizagem. 
Esse processo de revisão da proposta pedagógica original sobre diferentes aspectos do discurso apresentado em 1995, com a evidente incorporação de termos em voga no debate educacional contemporâneo, contraditoriamente, não é acompanhado por qualquer alteração do conjunto principal de material didático – livros-texto e programas em vídeo - produzido naquele período. Mantém-se, ainda hoje, a perspectiva de centralidade no uso desse material, praticamente como única referência didática.
O Programa é dirigido a trabalhadores que necessitem de aperfeiçoamento, a alunos e professores de escolas públicas ou particulares que busquem aprimorar ou atualizar seus conhecimentos, ou ao público com baixo nível de escolaridade, com elevado grau de pragmatismo, com limite de tempo e que seja “cético em relação a escola” (FIESP/FRM, 1994). Na prática, apesar das amplas possibilidades de audiência, a clientela alvo do Telecurso 2000 parece ter sido projetada, especialmente, para envolver funcionários de empresas que têm programas que visam a aquisição de certificados de qualidade e ganhos em produtividade. A alteração dos índices de escolaridade dos empregados é uma condição para atingir esse tipo de meta. 
As intenções declaradas de “valorização do indivíduo” e do consequente desenvolvimento sócio-econômico decorrente do investimento em educação são traduzidas em propostas de formação aligeirada e condicionada pela compulsoriedade da participação dos empregados. Sem que haja uma alteração das condições que, inclusive, nutrem o próprio processo gerador de exclusão do ensino básico regular, os trabalhadores vêem-se envolvidos com obrigações de estudo além de sua jornada de trabalho. Trata-se de um incremento ao tempo de permanência do trabalhador, muitas vezes no próprio ambiente de trabalho, em atividades educativas definidas e controladas pelo seu empregador. 
Essas circunstâncias não descredenciam as vantagens e o progresso reconhecidos, posteriormente, até mesmo pelos próprios trabalhadores envolvidos em processos de formação desse tipo. Ainda que haja a assimilação de uma grande soma de conteúdos considerados relevantes por parte dos alunos, há que se pontuar que as relações estabelecidas nessa práxis educativa, até mesmo no momento da incorporação dos alunos ao curso, podem estar acontecendo no sentido inverso ao que, no discurso, estaria norteando a proposta pedagógica do Telecurso 2000. Alavancar uma mudança de percepção do trabalhador sobre o trabalho e sobre o seu papel diante das mudanças nesse âmbito requer que sejam construídas as oportunidades de flexibilização, autonomia, criatividade, cidadania, auto-organização, de fomentar a emergência do sujeito que produz e transforma o seu contexto. O modo controlado de recepção e demais aspectos pedagógicos da telessala, aliado às condições impostas à participação do trabalhador, constituem relações incompatíveis com essas idéias.

O circuito fechado de aparatos técnico-pedagógicos
O Telecurso 2000 pode funcionar em diferentes modalidades. A modalidade de recepção organizada pode ocorrer em escolas, centros de atividades, fábricas, sindicatos. Nesse caso, os alunos reúnem-se diariamente por duas horas em um local específico equipado com TV e vídeo sob coordenação de um orientador de aprendizagem. O papel secundário determinado para o orientador situa-se no limite da organização da recepção das informações nas telessalas, dentro do tempo e das atividades já programadas, evitando ruídos na comunicação.
Desse modo, faz sentido o pouco tempo destinado à qualificação do orientador de aprendizagem no escopo geral do Telecurso 2000. Ele deve passar por um treinamento inicial, onde o essencial é o domínio e o conhecimento dos fundamentos e diretrizes do Programa. Dessa forma, em um curto período inicial, normalmente de uma semana, ele é apresentado à estrutura e funcionamento do Programa, bem como a proposta metodológica, a fundamentação pedagógica e os procedimentos a serem desenvolvidos nas telessalas. 
O Manual do Orientador de Aprendizagem é a principal referência para sua atuação, onde são apresentadas sugestões e informações consideradas relevantes para a aplicação do Telecurso 2000. É feita uma rápida contextualização do Programa, além da apresentação da proposta e algumas possibilidades de operacionalização. O manual também delimita o perfil e as funções a serem exercidas pelos orientadores de aprendizagem. Explica, ainda, a sistemática de avaliação da aprendizagem do aluno e do funcionamento do Programa como um todo, o que requer o acompanhamento dos trabalhos por supervisores num trabalho conjunto com os orientadores de aprendizagem. Inclusive, são anexados à esse manual instrumentos para diagnóstico da aprendizagem inicial dos alunos, para o acompanhamento, avaliação e revisão do conteúdo das disciplinas.
É traçado um perfil geral para o orientador de aprendizagem, abrindo margem à interpretação de que essa função teria relevância menor em relação à audiência dos programas de TV ou ao estudo individual dos alunos. Ele deve ter nível de escolaridade compatível com o trabalho a ser desenvolvido, “de preferência”, 2º grau completo para atuar com o Ensino Fundamental ou superior completo para trabalhar em telessalas com o Ensino Médio, independente de sua área de formação. 
Diariamente, a aula é organizada em momentos distintos. Inicialmente é feita uma problematização ou motivação, partindo de questões que fomentem uma discussão preliminar, sugeridas pelo Manual do Orientador. Nesse momento, o aluno deve ser provocado a pensar no tema da aula. Em seguida, os alunos devem assistir aos programas reproduzidos em vídeo, com fitas VHS adquiridas da Editora Globo (396 teleaulas para o Ensino Fundamental e 456 para Ensino Médio). As teleaulas com duração de quinze minutos têm a função de mobilizar, motivar e orientar os alunos para a sua auto-educação. Uma breve comparação demonstra que a carga horária total do Telecurso 2000 equivale a menos de três anos dos padrões da Educação Básica nacional. Além disso, a qualidade do ensino pode ser desafiada ainda mais dada redundância em torno de um currículo centrado no uso de um único e limitado referencial didático, que teve uma produção centralizada. 
A recepção também pode ser controlada através de centros montados especialmente para esse fim, onde os alunos, tendo estudado individualmente, se dirigiriam para tirar dúvidas, rever alguma teleaula ou analisar os exercícios respondidos no material impresso. Outra possibilidade é a recepção livre, através da audiência direta dos programas veiculados, diariamente, pelos próprios canais das Organizações Globo – Canal Futura, TV Globo, Globo Internacional – ou através da TVE do Rio de Janeiro, TV Cultura de São Paulo, TV Vida, TV Minas, TV Ceará, TV Escola do MEC e do Sistema SEST/SENAI. 
Seja qual for a modalidade de recepção dos programas – organizada, controlada ou livre – o Telecurso 2000 amarra as pontas do processo educativo dentro de circuito previsível programado a priori. Essa característica é alimentada pelo sua estrutura que demanda a elaboração de um conjunto extenso de materiais e procedimentos universais. Contudo, as suas orientações e a concepção implícita no âmbito desde a sua elaboração até a sua estratégia de disseminação, traduzem a intencionalidade desse modos operandi.

Abrangência do Telecurso 2000 no contexto educacional brasileiro
A abrangência do Programa Telecurso 2000 de EaD parece estar associada à capilaridade da recepção da própria Rede Globo de Televisão, de onde deriva a FRM. A disseminação ainda conta com um amplo espectro de canais que veiculam o Telecurso 2000, na TV pública ou privada, educativa ou comercial.  Contudo, existem outros vetores relacionados com a disseminação que vão além da potente infra-estrutura técnica desenvolvida por essa organização e do ampliado alcance geográfico de suas emissões. À estrutura de disseminação dos programas de televisão, somam-se diferentes estratégias de articulação política, de parcerias e da produção de ações educativas. 
A política de convênios da FRM envolve diferentes tipos de instituições ligadas à área educacional e a empresarial, normalmente de âmbito nacional. Os consumidores do Telecurso 2000 são empresas, associações, presídios, entidades religiosas ou redes inteiras de escolas públicas. Segundo informações oferecidas pela Fundação, através da Internet (http://www.frm.org.br), o número de telessalas implantadas no Brasil, utilizando a metodologia e material didático do Telecurso 2000, era de 17.783 no ano de 2000. Além disso7 milhões de brasileiros, aproximadamente, assistem por semana ao Telecurso 2000. 
Uma outra linha de ampliação da inserção nacional da FRM na formação básica e  profissionalizante foi representada pela criação do Canal Futura, em 1997, como o “primeiro canal privado de TV exclusivamente dedicado à educação” viabilizado pela parceria com quinze instituições e grupos empresariais. Sob o lema “conheça, assista e use”, o canal vem utilizando, nacionalmente, uma estratégia de “mobilização comunitária” para a institucionalização do uso pedagógico de sua programação. Isso significa que além de “uma programação cuidadosamente elaborada”, os telespectadores dispõem de “apoio contínuo de uma equipe de profissionais de educação para levar o Futura até sua comunidade e garantir a eficácia da ação educativa”. (FRM, 05/06/2001).
Segundo informações do site na Internet, o intitulado “canal do conhecimento”, tem uma audiência dirigida estimada em 8.837 instituições, escolas, creches, associações de bairros, ONGs, hospitais, empresas, presídios. A maior concentração dessa audiência está na rede pública de ensino, um número estimado de 4.646 escolas. Nesse caso, apesar da iniciativa totalmente privada do canal, é evidente a importância da infra-estrutura de antenas parabólicas, TVs e vídeos, instalados no sistema público de ensino pelo governo federal pouco antes da criação do canal, por conta da implantação do Programa TV Escola do MEC. 
Como capilarização de ações, foi desenvolvido pela FRM o projeto Telessalas 2000, criado recentemente. O objetivo é a implantação de três mil novas salas de aulas ou telessalas para recepção do Telecurso, que devem ser distribuídas entre a Amazônia Legal, o Rio de Janeiro e São Paulo. É um projeto desenvolvido com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), numa parceria entre a FRM, o Ministério do Trabalho e Emprego, através da Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional (Sefor), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), A FIESP e o próprio Canal Futura. 
Existem registros de experiências alternativas envolvendo o Telecurso 2000, como é o caso do "Vídeo-Via" na Bahia, onde alguns ônibus de uma empresa foram adaptados com TV e videocassete e os programas são exibidos durante o translado dos funcionários no circuito empresa-domicílio, envolvendo uma média de 60 km. Além disso, segundo o marketing do Programa, ele vem sendo utilizado com fins educativos para comunidades de brasileiros residentes em outros países como na Inglaterra, na Argentina ou no Japão, entre outros.
Nacionalmente, no entanto, essa expansão ocorre em meio a protestos localizados em vários estados do país que questionam a eficiência da universalização do Telecurso no âmbito do ensino supletivo, especificamente, no sistema público de ensino. No ano passado, pelo menos dois Estados do Nordeste, Maranhão e Ceará, implantaram o Telecurso 2000 para toda a rede de ensino de jovens e adultos a partir de 15 anos de idade, através de convênio entre o poder público estatal e a FRM. Dado a maneira conturbada um movimento contrário à implantação de telessalas foi desencadeado pelo Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo – APEOESP no ano de 2000. Eles acusavam a Secretaria de Educação de ampliar o número de telessalas em detrimento de explorar a estrutura de salas de aula já instalada no local, questionando sobre possíveis interesses econômicos nessa ação. (Boletim Informativo/2000 – APEOESP – Sub-sede São Miguel/Itaim PTA). , ou pelo menos aligeirada com que essa expansão tem acontecido faz com que esse movimento mereça uma investigação mais aprofundada, o que já vem sendo desencadeado por alguns estados onde o movimento de professores reage a essa política, apontando problemas jurídicos, orçamentários e pedagógicos da proposta No Estado do Maranhão, em setembro de 2001, a Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região e a Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão abriram inquéritos civis para apurar se existem ilegalidades em contrato assinado entre o governo desse Estado  (Roseana Sarney Murad/PFL) e a Fundação Roberto Marinho, no valor de R$ 102.575.354,00. Esse movimento foi iniciado pelos professores do Estado. 
.
A própria criação do site da Fundação na Internet, em comemoração aos 20 anos de existência, representa a abrangência do Telecurso 2000 no sentido mais qualitativo. Disponível desde junho de 1998, a página do Telecurso 2000 conta com serviços, basicamente, de oferta de informações sobre como participar do Programa, o método utilizado, os horários dos programas de TV, como os alunos podem acompanhar as teleaulas, um serviço de respostas às perguntas mais frequentes feitas pelos visitantes do site, informações sobre como obter o certificado de conclusão do curso e sobre as novas ações que estão sendo desenvolvidas no momento. Contudo, o site não coloca disponível qualquer material didático, sequer o material já produzido em 1995, que continua sendo usado sem alterações substanciais no seu conteúdo e/ou formato.
Não é descartável a hipótese de que uma produção de conteúdo diretamente digitalizado, na linha do Telecurso 2000, esteja aguardando o momento oportuno para ser iniciada pela FRM, assim como têm sido oportunas as ações desenvolvidas nesse longo período de intervenção no panorama educacional no Brasil.  Porém, as iniciativas educacionais diretamente produzidas nesse novo espaço de comunicação, devem exigir mudanças fundamentais de concepção, em relação ao que foi mobilizado durante a produção e disseminação de um programa de EaD como o Telecurso 2000. Isso passa pelos desafios que estão sendo postos tanto aos sujeitos da cultura quanto às instituições, por estarem imersos numa sociedade de informação.

A necessária diversificação das perspectivas de análise
Os diferentes problemas que ocorrem em meio à evolução do Telecurso 2000 no país, apenas apontados nesse trabalho, remetem à necessidade de diversificação de perspectivas de análise sobre sua proposta. Isso significa redimensionar o entendimento sobre pontos de sustentação do Programa, que podem ser resumidos na concepção de educação de massa, centrada na pouca flexibilidade da lógica de distribuição e da economia de escala. Mais do que um dado factual ou mesmo técnico, essa configuração tem um sentido político, uma intenção econômica, está carregado de valores ideológicos. Assim, é feita uma apropriação da tecnologia da comunicação de modo a mecanizar/automatizar o processo de transmissão de conteúdos, promovendo a padronização do processo de ensino, de modo independente do contexto onde é aplicado. 
As inúmeras telessalas do programa, em pleno funcionamento no interior de empresas ou de instituições ligadas à elas, oferecem situações concretas de ensino-aprendizagem que tem relação com o modo de concepção, produção e utilização do Telecurso 2000. Contudo, essas situações, especificamente, no que se referem às formas de comunicação entre sujeitos e o modo como eles produzem conhecimento no contexto da sociedade atual, suscitam uma reflexão que considere as potencialidades e os limites do que acontece localmente. 
Nesse rol de acontecimentos estão as condições de ingresso e permanência dos alunos em telessalas situadas no interior de empresas. O ingresso muitas vezes é uma imposição atrelada ao cumprimentos de metas de qualidade empresarial, além da participação do aluno-trabalhador ser, permanentemente, mensurada através do acompanhamento de sua produtividade nos estudos e do controle de frequência às telessalas, segundo o cronograma de estudo determinados pelas empresas. Os alunos dedicam-se aos estudos em momentos subsequentes à sua jornada diária de trabalho, o que implica em  sobrecarga para o desempenho individual, que vem tendo repercussões também no próprio trabalho coletivo desenvolvido nas telessalas, como será indicado posteriormente. 
Tais condições além de afetarem diretamente o desenvolvimento das atividades pedagógicas, evidenciavam os limites dos propósitos do Telecurso 2000. Esses propósitos envolvem a formação de um trabalhador flexível, criativo, que saiba trabalhar em grupo e que exerça a sua cidadania, estando orientado pelos princípios do discurso mais atual. Ao mesmo tempo, os procedimentos, que são definidos centralizadamente, apresentam um caráter disciplinador do processo de aprendizagem como elemento marcante, que inicia-se no momento de ingresso dos alunos, limitando as possibilidades de uma aprendizagem autônoma por parte deles, submentendo-se por conta da opção por manter seus empregos. 
Esses limites também são incorporados à outros níveis de organização da proposta do Telecurso 2000. Em especial, dentro da lógica ostensiva de divisão do trabalho pedagógico, o programa opera através da distribuição de conteúdos em massa, com a elevação da dicotomia entre o que se entende por professor e por orientador de aprendizagem, um profissional situado na periferia da cadeia de disseminação de informação.
Contudo, na atuação do orientador de aprendizagem também pode ser observadas distorções em relação às definições apresentadas pela proposta do Programa Telecurso 2000. No fundo, o cotidiano das telessalas não está isento de tensões entre os processos que necessariamente são auto-regulados e a pluralidade de formas de interação contextualizadas em um espaço-tempo específico, tudo isso contra uma rede complexa de agenciamentos pautados em determinações externas que condicionam tal experiência. Essa tensão se concretiza na práxis do orientador de aprendizagem.
A força com que um novo tipo de relação entre sujeitos está se insinuando nas telessalas enfrentam até mesmo a pretensa minimalização do trabalho do orientador dentro da hierarquia do Telecurso 2000. A impaciência dos alunos diante do ritmo dos programas implica na consideração de que é possível ganhar tempo assistindo, diretamente, o próprio orientador explicar conteúdos, o que dispensaria a exibição dos programas de TV. Essa equiparação entre assistir aulas através da TV ou preferir a presença de um professor traz elementos para uma discussão recorrente entre os educadores acerca da substituição do professor pelas tecnologias. Apesar do conforto advindo da importância dada ao profissional, esse reconhecimento é construído através de um caminho que não traz tantos méritos para a atividade docente. Na verdade, essa opção pela presença do orientador de aprendizagem ou do professor está circunscrita, em primeiro lugar, à consideração de que educação resume-se, unicamente, à transmissão de conhecimento e, segundo, está cercada de um conjunto de expectativas oriundas de uma outra relação estabelecida socialmente com a cultura audiovisual, que não são atendidas com o uso pedagógico da televisão e do vídeo que vem sendo feita nas telessalas do Telecurso 2000. 
Do mesmo modo, as formas de avaliação da aprendizagem do programa estão centradas em uma concepção que entra em choque com os novos modos de relação com o conhecimento em processo atualmente. O modo fragmentado com que a prática de avaliação está sendo desenvolvida nas telessalas – exponencialmente superior em relação às experiências de ensino presencial – desencadeia conflitos e tensões que evidenciam os limites do modelo de EaD em questão. Os problemas que são constituídos nesse contexto são indicadores de que a presença da linguagem audiovisual no processo educativo, no caso através do uso da televisão e do vídeo, não é apenas formal e independente de um conteúdo. 
Toda essa discussão aponta para a própria dissolução do modelo de educação em massa que vem sendo desenvolvido pelo Telecurso 2000. Vivemos o esgotamento da separação da comunicação em dois pólos que tem um sentido unidirecional. Isso que é diagnosticado no cotidiano das telessalas, pelos próprios sujeitos em formação. 
Segundo a análise de Castells (1999), “no processo, o desenvolvimento e as manifestações dessa revolução tecnológica foram moldados pelas lógicas e interesses do capitalismo avançado, sem se limitarem às expressões desses interesses.” As implicações e potencialidades das tecnologias da comunicação que fazem parte da EaD devem ser consideradas mais exaustivamente, diante da experiência contemporânea marcada pela constituição de um mundo de imagens e informação. No fundo, essas as tecnologias que protagonizam o que está sendo chamado de revolução tecnológica ultrapassam a relação de causa e efeito com relação aos paradigmas econômicos. Assim, o uso restrito dessas tecnologias com o objetivo de garantir a mercantilização e massificação da educação é uma alternativa insuficiente e que precisa ser superada na experiência brasileira. 
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