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PROGRAMANDO A TELA NAS AMARRAS DA ARTE DE GOVERNAR A	DISTÂNCIA: UM ESTUDO DO “CURSO DE EXTENSÃO TV NA ESCOLA E OS DESAFIOS DE HOJE”
Eliana Povoas Pereira (UFPEL)

	“Em toda sociedade a produção de discurso é, ao mesmo tempo, controlada, selecionada, organizada e redistribuída por um certo número de procedimentos cujo papel é o de conjurar seus poderes e perigos, para obter domínio sobre seus eventos casuais, para evitar sua pesada, imensa materialidade” (Foucault, 1999, p.14). 

	Este trabalho inscreve-se no campo das políticas de formação docente e pretende ensaiar uma perspectiva para a análise dos atuais programas governamentais planejados, especialmente, para formar/ qualificar/ valorizar/ atualizar os professores e as professoras que exercem suas docências nas escolas das redes públicas de ensino. Entre eles, escolho o “Curso de Extensão TV na Escola e os Desafios de Hoje” enquanto um dos programas que compõe o conjunto de políticas governamentais agrupados sob a égide da chamada educação a distância.. Modalidade esta que reaparece oficialmente no cenário político educacional brasileiro, a partir de 1996, com a criação da Secretaria de Educação a Distância  Importa ressaltar que as bases legais da educação à distância no Brasil foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. º 9.394, de 20 de dezembro de 1996), pelo Decreto n.º 2.494, de 10 de fevereiro de 1998 (publicado no Diário Oficial da União de 11/02/98), Decreto n.º 2.561, de 27 de abril de 1998 (publicado no Diário Oficial da União de 28/04/98) e pela Portaria Ministerial n.º 301, de 07 de abril de 1998 (publicada no Diário Oficial da União de 09/04/98). Fora isto, a Resolução n.º 1, do Conselho Nacional de Educação estabeleceu as normas para os cursos de pós-graduação latos e stricto sensu, em 3 de abril de 2001.
 – (SEED) - como órgão do MEC. que representa a clara intenção do atual governo de investir na educação a distância e nas novas tecnologias como uma das estratégias para democratizar e elevar o padrão de qualidade da educação brasileira.(cf. Apresentação da SEED).
	Mesmo tratando-se de uma forma de educação, ainda em busca de identidade em nosso país, já são vários os Programas que vêm sendo gerenciados pela SEED, demonstrando que, a “clara aposta governamental” nesta modalidade de ensino vem, cada vez mais, despertando interesse por uma parte considerável de professores e professoras por este tipo de oferta. Só para ilustrar, o Curso de Extensão TV na Escola e os Desafios de Hoje, um dos programas pertencente às políticas de educação a distância, credenciou, em sua primeira edição, cerca de 35 mil profissionais da rede pública brasileira, sendo que, em sua segunda edição, conta com cerca de 40 mil inscrições De acordo com os dados colocados no Módulo 1, do Curso de Extensão TV na Escola e os Desafios de Hoje, cerca de 180.000 professores das mais diferentes regiões do país foram inscritos. (cf. Módulo 1, Curso de Extensão TV na Escola e os Desafios de Hoje, SEED/MEC/UniRede, 2000, p. 48). . (cf.Guia do Curso, 2ªed., SEED/MEC/UniRede, 2001,p.6).
	A acelerada construção do campo das políticas de educação a distância no Brasil, especialmente, as voltadas para a valorização/ qualificação/ atualização do magistério público, seu principal alvo, constitui-se num terreno complexo matizado por ideais políticos historicamente perseguidos nas e pelas nossas lutas, tais como: qualidade e democratização da educação e a desconfiança produzida frente a presença de políticas de educação, até então, pouco problematizadas merecendo, certamente, um olhar mais atento e investigador.
	Compactuando com esta compreensão, este ensaio pretende contribuir para alargar nossas compreensões acerca de alguns dos efeitos e implicações das políticas de educação a distância nos processos de qualificação docente. Importa ressaltar, logo de saída, que ao tomar este Programa como objeto de estudo, não estarei problematizando seus “conteúdos” de ensino, neste caso, o uso das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) Sobre a discussão do tema novas tecnologias de informação e comunicação e educação existem muitas divergências de posições entre os autores que se debruçam sobre esta temática. Ver sobre este assunto, por exemplo, Em Aberto, Brasília, ano 16, nº70, abr./jun., 1996. e seus desdobramentos nas práticas docentes. Limito-me aqui a análise das estratégias governamentais utilizadas por este Curso, enquanto uma política de educação a distância que objetiva, segundo seus elaboradores, além de “transmitir” determinados conhecimentos e desenvolver certas habilidades relativas aos usos e manuseios das novas tecnologias da informação e da comunicação, integrar, através do uso destas tecnologias, outros programas de educação a distância (especialmente, o Programa TV Escola) cujo foco central está na qualidade e na democratização da educação.
	Tomando como “ferramentas” analíticas algumas das noções formuladas por Michel Foucault, especialmente, a noção de governamentalidade, interrogo o documento que constitui o “Curso de Extensão TV na Escola e os Desafios de Hoje” em sua materialidade, ou seja, naquilo que fazem ao dizer o que enunciam. A ele questiono: Como está sendo construída esta discursividade? Para além das evidências colocadas nos e pelos discursos produzidos pelas políticas de Educação a Distância, tais como, democratização e eqüidade, que estratégias políticas vêm sendo aí utilizadas?
	Levanto estas questões e dirijo meu  esforço de análise no sentido de poder mostrar as complexas teias de relações existentes entre os programas oficiais pensados para valorizar/ atualizar/ qualificar os professores a as professoras e as estratégias de controle e regulação social presentes no atual quadro político brasileiro. 
	Ao explorar a noção de Estado e suas implicações nas políticas educacionais, acompanho o raciocínio desenvolvido por Popkewitz (1998), quando o localiza na problemática da regulação social. Sua argumentação é a de que existem correlações entre as mudanças sofridas na “arena” educacional e às mudanças ocorridas na produção de regulação social. Sua hipótese é a de que essas mudanças ocorrem em dois níveis diferentes, porém relacionados: “um desses níveis é o estado, concebido como padrões de relações, nas quais certos atores são autorizados a organizar, classificar e administrar as práticas escolares”. Já o segundo nível de regulação “envolve sistemas de governo, os quais organizam e classificam os objetos para avaliação e ação naquela arena” (Popkewitz, 1998, p.95).
	Constituo, a partir desta possibilidade de compreensão, o Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, como um dispositivo Uso o termo dispositivo na acepção de Foucault (1992), ou seja, “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos” (p.244). que funciona estrategicamente na articulação dos dois níveis de mudanças na produção de regulação social abordados por Popkewitz (1998), fabricando, nesta operação, uma nova identidade docente.
	Desenvolve este ensaio, discorrendo, inicialmente, sobre o “Curso de Extensão Tv na Escola e os Desafios de Hoje” - objeto de análise deste estudo – objetivando localizá-lo no interior do conjunto de programas que compõem as políticas de educação a distância no Brasil. Logo após, traço um rápido mapeamento conceitual buscando compor as estratégias analíticas capazes de sustentar determinadas problematizações, ou sejam, as questões que desafiam este ensaio. Nesta dimensão do trabalho, exploro este curso como um dispositivo de poder-saber-verdade. Finalmente, discorro sobre algumas das implicações deste dispositivo na e para a fabricação de um “novo/a professor/a.”

TV na Escola e os Desafios de Hoje: o objeto deste estudo
	
	Já avançando no esquema deste artigo, o Curso de Extensão “TV na Escola e os Desafios de Hoje”, integra um conjunto de quatro outros programas Dentre os Programas que vêm sendo desenvolvidos pela SEED - Secretaria de Educação à Distância, além do Programa TV Escola, destacam-se: Programa Nacional de Informática na Educação - ProInfo, Programa de Formação de Professores Leigos em Exercício - Proformação e Programa de Apoio à Pesquisa em Educação à Distância - PAPED. Para localizar melhor o quadro de políticas emolduradas pela educação à distância, descrevo, brevemente, seus respectivos programas, seus principais objetivos e ações.. O ProInfo - Programa Nacional de Informática na Educação - foi criado através de um ato administrativo: a Portaria nº 522, de 9 de abril de 1997. Vem sendo desenvolvido num trabalho de parceria entre o MEC e os governos estaduais e alguns municipais. Tem como alvo, os professores das escolas públicas, os quais são capacitados em dois níveis: os chamados "professores multiplicadores" e os "professores de escola". A implantação do Programa de Formação de Professores Leigos em Exercício - Proformação - inicialmente ocorreu em caráter experimental (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul), no início do ano de 1999. Em setembro de 1999, a equipe da Coordenação Nacional de Implementação do Proformação foi instalada na Secretaria de Educação à Distância. Atualmente, é desenvolvido nos seguintes estados: Amazonas, Alagoas, Bahia, Maranhão e Tocantins. A previsão, segundo dados divulgados pelo MEC, é que cerca de 15.000 professores da rede pública que não possuem habilitação mínima exigida por lei, ingressem no Programa até o final de 2001.Segundo os objetivos colocados pelos formuladores do Proformação, as principais metas desta política são a "valorização da profissionalização docente", a incrementação de seus conhecimentos e de suas capacidades. Importa ainda dizer que o Programa conta com recursos financeiros do FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - e sua estrutura organizacional compreende ações desenvolvidas, tanto no nível nacional, como nas esferas municipais e estaduais. O Programa de Apoio à Pesquisa em Educação à Distância - PAPED, lançado em 1997, consiste no apoio financeiro à realização de dissertações de mestrado e teses de doutorado que tenham como foco a Educação à Distância (EAD) e as Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) aplicadas à educação.. O Programa TV Escola, é dirigido à profissionalização dos professores do ensino fundamental e médio.. Esse programa é composto de um canal educativo que transmite 14 horas de programação diária, com repetições de seus programas quatro vezes por dia. A programação destinada aos professores do ensino fundamental tem 2 horas de duração, sendo que são reprisados três vezes ao dia, totalizando 6 horas destinadas ao ensino fundamental. Às sextas-feiras, vai ao ar o programa Vendo e Aprendendo, que veicula "sugestões" de possíveis formas de utilização dos vídeos que compõem o programa. O programa é complementado pela Revista TV Escola e cadernos TV Escola, ambos publicados e distribuídos bimestralmente às escolas, como material de apoio. Fora isto, as escolas recebem, além do kit tecnológico, o Guia de Programas editado e distribuído uma vez por ano. Este material se destina à descrição dos vídeos e dos programas exibidos pela TV Escola. A programação da TV Escola inclui ainda o programa Salto para o Futuro, especificamente produzido para o aperfeiçoamento de professores.Lançado em 2000, o projeto Rádio Escola produz séries de programas educativos que se destinam à capacitação e atualização de professores alfabetizadores de jovens e adultos. Desenvolvido em parceria com o Programa Alfabetização Solidária, o projeto organiza-se sob a forma de programas radiofônicos, materiais impressos e orientação técnica, visando se constituir em material de apoio ao trabalho desenvolvido, especialmente, nas regiões norte e nordeste do Brasil.
 planejados, desenvolvidos e avaliados pela Secretaria de Educação a Distância-(SEED)-do Ministério da Educação, criada em 1996, tendo por objetivo, segundo seus elaboradores, “privilegiar a democratização e a melhoria da qualidade da educação brasileira” (cf.Tv na Escola e os Desafios de Hoje, Guia do Curso, SEED/MEC/UniRede, p.7, 2000). 
	Especificamente, o Curso: “TV na Escola e os Desafios de Hoje”, é elaborado a partir de uma parceria entre a SEED e a Universidade Virtual Pública do Brasil (UniRede), criada no ano de 2000. Esta universidade, formalizada com a parceria de 62 instituições federais, estaduais e Centros de Educação Tecnológica – Cefet - optou, como primeiro investimento, desenvolver licenciaturas voltadas à formação de professores em nível superior. De acordo com os dizeres de seus apresentadores, esta escolha se dá para atender à Lei de Diretrizes e Base - LDB, que, como sabemos, determina que até o ano de 2006 todos os professores do ensino básico deverão ser formados em nível superior (cf. TV na Escola e os Desafios de Hoje, Guia do Curso, SEED/MEC/UniRede, p.9, 2000).
	Na seqüência narrada por seus apresentadores, os “inventores” das possíveis licenciaturas se depararam com o seguinte problema: “nem todos os professores das IES tinham experiência de produzir material para a educação a distância” (TV na Escola e os Desafios de Hoje, Guia do Curso, SEED/MEC/UniRede, p.9, 2000). Logo, a solução encontrada foi “capacitar” os professores, “produtores” das licenciaturas a distância e, na seqüência política destas tomadas de decisões, surge o curso: “TV na Escola e os Desafios de Hoje Neste projeto “TV na Escola e os Desafios de Hoje”, a representação da UniRede é feita pelo Decanato de Extensão da Universidade de Brasília, responsável pela Coordenação Nacional do projeto.”, como um curso de extensão, objetivando melhorar o desempenho em sala de aula, utilizando as novas tecnologias educacionais, dos professores do ensino básico (cf. TV na Escola e os Desafios de Hoje, Guia do Curso, SEED/MEC/UniRede, p.10, 2000).
	De acordo com os dados disponíveis no Guia de Apresentação o Curso envolve, inicialmente, mais de 30 mil professores da rede pública de ensino básico (fundamental e médio) e, com isto, seus elaboradores entendem que: “A UniRede começa a contribuir efetivamente para a melhoria da qualidade do ensino público no país, ofertando aos seus professores oportunidades de qualificar-se em todos os níveis, incrementando o número daqueles com acesso à formação superior, bem como melhorando as estatísticas brasileiras” (TV na Escola e os Desafios de Hoje, Guia do Curso, SEED/MEC/UniRede, p.10, 2000). 
	Está organizado em três módulos, elaborados, conforme seus coordenadores, como uma resposta às solicitações feitas pelos educadores que trabalham com o Programa Tv Escola em seus cotidianos áulicos. Estas “necessidades” foram conhecidas a partir de dados revelados através de uma pesquisa realizada, em 1999, pelo Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, da Unicamp, “onde 86% dos professores entrevistados declararam querer capacitar-se para melhor utilizar a TV Escola” (cf. TV na Escola e os Desafios de Hoje, Guia do Curso, SEED/MEC/UniRede, p.15, 2000).
	Os professores e as professoras, alunos e alunas deste curso, mantêm vínculo acadêmico com a universidade na qual acham-se matriculados, sendo que são estas instituições as responsáveis pela expedição do certificado de conclusão do curso  O Guia do Curso traz grifada uma nota em que chama a tenção dos alunos que “a aceitação do certificado para fins de progressão funcional depende da política de cargos e salários de cada estado e município” (Guia do Curso, SEED/MEC/UniRede, p. 30, 2000). .São, também, seus professores aqueles que desempenham o papel de “professor – tutor”, ou seja, a figura responsável pelo acompanhamento pedagógico de cada cursista. Na matricula, cada aluno/a recebe um “Calendário das Atividades” e a “Grade de Plantão de Tutoria”, com os nomes desses professores “tutores” e os modos de comunicar-se com eles: telefone, carta, fax, correio eletrônico, etc.
	Cada um dos alunos/as recebe os seguintes materiais impressos:
	- Guia do Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje,
	- Módulo 1: tem como temática, “Tecnologia e educação: desafios e a TV Escola”;
	- Módulo 2: trata dos “Usos da TV e do vídeo na escola” e,
	- Módulo 3: se ocupa da “Experimentação: planejando, produzindo, analisando”.
	Além destes materiais, o curso oferece um conjunto de vídeos utilizados pelo Programa Tv Escola, bem como, sugere aos alunos que negociem com a direção de suas escolas possibilidades tanto para assistir ao Programa Tv Escola como gravá-los em fitas de vídeo para estudar melhor, revisitando-as sempre que necessitar.

Estruturando o campo da ação possível: a questão da governamentalidade

Tomar o Curso de Extensão TV na Escola e os Desafios de Hoje, como um dispositivo que tem em nossa contemporaneidade a função de fazer com que a educação a distância se constitua num instrumento pedagógico eficaz, racional e até mesmo necessário aos processos de promoção da qualificação/ atualização /valorização da docência, não significa entendê-lo tão somente como um bloco de dominação do Estado cumprindo uma espécie de sobredeterminação funcional (Foucault, 1992, p.245). voltado à produção da regulação social. Há de se considerar, como nos lembrou Foucault, que embora o dispositivo tenha uma natureza essencialmente estratégica, ou ainda, se constitua numa certa manipulação das relações de poder, não se pode deixar de considerar que seu funcionamento sofre um “processo de perpétuo preenchimento estratégico” (ib.).
Importa observar que o “dispositivo está sempre inscrito em um jogo de poder, estando sempre, no entanto, ligado a uma ou a configurações de saber que dele nascem mas que igualmente o condicionam. È isto, o dispositivo: estratégias de relações de força sustentando tipos de saber e sendo sustentadas por eles” (Foucault, 1992, p.246). 
E foi, justamente, através da análise de alguns dispositivos que Foucault se depara com a problemática do governo em seus estudos. A noção de “governamentalidade” formulada no interior desta temática, possivelmente, possa ser uma das mais singulares contribuições da obra de Foucault para o campo das ciências políticas. É na esteira deste conceito que muitos estudos vêm contribuindo para alargar nossa compreensão acerca do Estado e suas implicações no campo social.
	“Segurança, território e população”, além de intitular o curso ministrado por Foucault, no Collège de France, entre os anos de 1977 e 1978, compõem a série tomada como objeto de análise para enfocar a problemática do governo em seus estudos. O desafio colocado por Foucault, neste curso, era nos mostrar como o Estado de justiça da Idade Média, que se tornou nos séculos XV e XVI, Estado administrativo, foi pouco a pouco governamentalizado. Chamará a esse processo de “governamentalidade”, designando com este termo, as práticas de governo que têm na população seu objeto, na economia seu principal saber e nos dispositivos de segurança seus mecanismos fundamentais.
	Foucault retrata a inquietude reinante no século XVI, marcando um forte interesse pela arte de governo, ou ainda, um conjunto de práticas que se caracteriza por uma racionalidade própria, particular ao Estado. Essa arte de governo sofre um desbloqueio quando mudam as condições econômicas e demográficas da Europa. 
	Nesse quadro, a família deixa de ser modelo de governo, para se constituir em instrumento fundamental no interior da população. A economia política deixa de ser a economia familiar. Articulada ao conceito moderno de população, encontra-se absolutamente indissociável da composição do conceito moderno de Economia. O conceito de governo também mudou. Se, até então, governar abrangia o leque do governo das almas, das comunidades, das crianças, na Modernidade, governar vai relacionar-se, especificamente, as práticas do Estado.De acordo com Foucault (1995, p. 247), “as relações de poder foram progressivamente governamentalizadas, ou seja, elaboradas, racionalizadas e centralizadas na forma ou sob a caução das instituições do Estado”.
	Tendo como respaldo as inspirações teóricas até aqui discorridas, passo agora a análise do Curso de Extensão TV na Escola e os Desafios de Hoje, objeto de estudo deste ensaio.

Educando o olhar para as (in)-visibilidades da educação a distância 

	A análise dos documentos evidenciou um discurso que correlaciona as chamadas Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC) e cultura. As tecnologias “invadem nosso cotidiano e estão presentes não apenas em forma de suportes, mas de cultura” (Curso TV na Escola e os Desafios de Hoje, (Módulo 1), SEED/MEC/UniRede, p.20, 2000). Adverte aos professores/leitores que considerando as tecnologias como produtos culturais, não faz sentido “ter um pensamento de oposição entre a nossa natureza humana e a máquina, forma concreta com que a tecnologia é reconhecida” (ib.).
	As relações entre: natureza humana e novas tecnologias são trabalhadas a partir de divisões, classificações e hierarquizações da linguagem. Na mesma operação em que autoriza e legitima determinados discursos, desqualificam e excluem outros. O discurso “verdadeiro” é autorizado pelos saberes científicos e seus especialistas.  Por um lado, diz que são os “romances e os filmes de ficção científica aqueles que exploram esse antagonismo e assustam-nos com ameaças de domínio do homem e da Terra por robôs e outros equipamentos sofisticados, dotados de um alto grau de inteligência, em muito superior ao ‘homem comum’” (TV na Escola e os desafios de Hoje, (Módulo 1), SEED/MEC/UniRede, p.21, 2000). Por outro lado, contrapõe o discurso da “ficção” e o discurso “meramente” literário ao discurso autorizado e portador de verdades sobre o assunto. “Na perspectiva de Gilbert de Simondon É oportuno fazer uma ressalva no sentido de, por um lado, deixar claro que não estou analisando aqui, as perspectivas teóricas desenvolvidas por Simondom e suas possíveis contribuições para este campo de conhecimentos. Por outro lado, penso ser importante colocar a forma como o discurso produzido pelo curso se a própria das idéias deste autor. Isto porque, Simondon, justamente, faz críticas ao “desejo de poder (que) consagra a máquina como meio de supremacia e faz dela o filtro moderno. O homem que deseja dominar seus semelhantes suscita a máquina andróide. Então abdica em favor dela e lhe delega a sua humanidade” (Simondon (1992), citado por Lucien Sfez, 1994, p.34)., filósofo francês, o homem iniciou seu processo de humanização, ou seja, a diferenciação de seus comportamentos em relação aos demais animais, a partir do momento em que utilizou os recursos existentes na natureza em benefício próprio” (ib.).
	Na narrativa predominante do curso, a história da cultura ocidental é uma história que para além de elevar a tecnologia a uma categoria superior apresenta-se dividida em etapas e períodos sempre em constante evolução. “A própria evolução social do homem confunde-se com as tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada época. Essa relação apresenta-se até na forma como as diferentes épocas da história da humanidade são reconhecidas pelo avanço tecnológico correspondente. Idade da pedra, do bronze, e do ferro, correspondem, na verdade, a momentos em que esses recursos foram transformados e utilizados como tecnologias pelos homens” (TV na Escola e os Desafios de Hoje (Módulo 1), SEED/MEC/UniRede, p.22, 2000).
	É importante aqui, a observação feita por Lucien Sfez (1994), quando argumenta que a mudança do vocábulo técnica (do grego, techné, utilizado na antiga Grécia para designar um conjunto de processos de uma arte, habilidades especiais de fazer algo) para tecnologia, serve para ajudar-nos a compreender a discursividade produzida no e pelo  “fabuloso” mundo das máquinas de informação e comunicação pois, “a tecnologia, que não é a simples soma de técnicas particulares, mas de fato um discurso superior que pretende dominar a sociedade e avaliar por seu parâmetro técnico a eficácia de todas as atividades do mundo terrestre , e até de outros universos habitados ou inacabados” (p. 78).
	Enraizada neste “discurso superior”, as civilizações são descritas por uma história linear e progressiva na qual à medida que as tecnologias evoluem, “criam uma nova cultura e um novo modelo de sociedade” (TV na Escola e os Desafios de Hoje, (Módulo 1), SEED/MEC/UniRede, p.24, 2000).  E, eis que os professores e as professoras, alunos e alunas deste curso, são inseridos/as numa rede discursiva em que são convidados a se reciclarem em função deste “novo momento social” (ib). 
	Esta nova “idade” social é a tecnológica!  E a definição desta sociedade, encontra-se grifada no documento, e caracterizada por “uma articulação global do mercado econômico mundial e por mudanças significativas na natureza do trabalho e sua organização, na produção e no consumo de bens”. (ib.). Na seqüência, o documento ressalta que a televisão, “como tecnologia, é um desses fatores de mudança que há muito tempo abandonou suas características de mero suporte e criou sua própria lógica, sua linguagem e maneiras particulares de comunicar-se com o homem por meio de suas capacidades perceptivas, emocionais, cognitivas e comunicativas” (TV na Escola e os Desafios de Hoje, (Módulo 1), SEED/MEC/UniRede, p.25, 2000).
	As telas que já invadem os mais diversos lugares públicos: bares. restaurantes, aeroportos, rodoviárias, lojas, etc., agora, estendem suas amarras as salas de aulas e aos cursos de formação docente. Esta sutileza do poder contemporâneo, basta apenas um clique e o arsenal pedagógico dispara rumo à produção de múltiplos efeitos “educativos”, traça um espetáculo social marcado pelo olhar da técnica que possui “sua própria lógica, sua linguagem e maneiras particulares de comunicar-se com o homem.” Esta lógica, é a lógica do mercado programada para produzir o desejo de consumo aos serviços e produtos oferecidos pelo capitalismo, agora, globalizado.

Programando a tela e o sujeito-cidadão: um “clique” de regulação nos processos de formação docente 

	O “homem” descrito pelo documento é um ser imerso numa história em que se subestima as diferenças culturais dos povos, minimizam os conflitos regionais provenientes das múltiplas diferenças: étnicas; religiosas; econômicas, etc., e se sobreestima a técnica e seus progressivos avanços. Esta criatura, “homem”, produzida no documento é um sujeito que quando despertado pelas tecnologias (e seus efeitos) desenvolverá melhor seu potencial crítico e criativo. A tal ponto que, diante dos efeitos cinematográficos, ou ainda, “quando estamos envolvidos com o enredo de um filme de terror, custamos a nos lembrar que é apenas um filme. Nossa primeira forma de compreender é emocional. Primeiro assustamo-nos e só depois analisamos o que vemos na mídia, utilizando nosso raciocínio” (ib.).
	A narrativa do texto, entrecruza ao discurso da supremacia da técnica os pressupostos das ciências psicológicas Utilizo “ciências psicológicas”, por entender como Rose (1998), que a disciplina da Psicologia, longe de ser um campo homogêneo, é, justamente, “essa diversidade e heterogeneidade (da Psicologia) têm sido uma das chaves para sua contínua inventividade conceitual e sua aplicabilidade social generalizada” (p.42)., especialmente, os conceitos da “tecnopsicologia”, conferindo assim um estatuto relevante a TV como uma máquina de imaginação coletiva, uma “mente pública”, que se caracteriza por uma “propriedade hipnótica” capaz de promover uma interação sedutora e envolvente, sendo que qualquer movimento na tela atrai atenção automática provocando  sucessões rápidas de estímulos.Logo, “para ver televisão, aparentemente, não precisamos de instruções ou treinamento. As imagens são construídas em nossa mente a partir dos estímulos visuais oferecidos na tela, em um processo dinâmico e veloz” (ib.). 
	Para legitimar este discurso, fazê-los funcionar como verdadeiros, novamente, esta narrativa recorre ao discurso especializado, autorizado a discorrer sobre o assunto: “Como diz Kerchove Derrick de Kerckhove é conhecido como diretor do Programa Mc Luhan em Cultura e Tecnologia da Universidade de Toronto, e tem contribuído para o debate sobre os efeitos da tecnologia da mídia e da comunicação. A Pele da Cultura (Lisboa: Relógio D'Água 1997) seu livro mais conhecido no Brasil, relata como os media eletrônicos são extensões do sistema nervoso, do corpo e também da psicologia humana, e ainda analisa os efeitos que a globalização terá nas estruturas sociais. Inscreve-se no campo da “tecnopsicologia” enquanto o estudo da condição psicológica das pessoas que vivem sob a influência da inovação tecnológica, o campo de atividades das psicotecnologias (qualquer tecnologia que amplifica o poder das nossas mentes)., a imagem formada não precisa necessariamente fazer sentido para nós. O que se forma é a imagem, que ficará gravada em nossa lembrança, mesmo sem a compreendermos totalmente” (ib.). 
	No interior desta lógica, como cada um interage de uma forma específica, logo, garante a “autonomia individual” no interior desta máquina coletiva. “O papel da educação, nesse sentido, é o de formar o cidadão, apto a tomar decisões e a fazer escolhas bem informadas acerca de todos os aspectos da vida em sociedade” (SEED/MEC/UniRede, Módulo 1, 2000, p. 29). O sujeito “livre para fazer escolhas e tomar decisões” está confinado a uma grade de programação de sua liberdade possível. Certamente, ele encontrará “programado” o que deve vestir, quando deve usar tais e tais roupas, o que ler, que músicas escutar, como “se dar bem na vida”, etc. 
	Esta programação do sujeito programado, do “cidadão”, é movida pelo apelo discursivo às aprendizagens pela “emoção”, pelos sentidos e pelos “sentimentos” – “o que você sentiu, não o que você conheceu” (ib., p.34), constrói a pedagogia televisiva Certamente que a ‘pedagogia televisiva’, tal como a denominei aqui, encontra-se “homogeneizada” pelo tipo de pedagogia que Silva (1998, p.7) denomina-a como ‘pedagogia psico-crítica’: “técnicas psi movidas por impulsos libertários”  Mesmo defendendo que são os impulsos psi os desencadeadores de práticas libertárias, o curso tem por objetivo central, “mostrar a você, educador, que, hoje, todo profissional comprometido com a formação de crianças, jovens e adultos precisa trabalhar com as tecnologias de modo, autônomo, criativo e critico, integrando-as harmoniosamente num projeto pedagógico cujo foco está na qualidade de uma educação cidadã” (Guia de Introdução, p.13, 2000)., ou ainda, a pedagogia tecno-psico-pedagógica como metáfora do conhecimento. “Como um mecanismo de prova e de estabelecimento da verdade” (Foucault, 1980. Citado por Larrosa, 1995, p.61). 
	O curso trabalha as aprendizagens movidas pela simulação do real onde as fantasias, desejos, instintos, produzidos pelos estímulos da tela, são apresentadas como visibilidades da realidade e “demandam atividades perceptivas e cognitivas” (TV na Escola e os Desafios do Futuro, (Módulo 3), SEED/MEC/UniRede, p.47, 2000) capazes de produzir respostas adequadas e até prazerosas pois, “as linguagens da TV e do vídeo respondem à sensibilidade dos jovens e da maioria da população adulta. São dinâmicas, dirigem-se antes à afetividade do que a razão. O jovem lê o que pode visualizar, precisa ver para compreender.” (ib. p.38, em negrito no texto.). ”O que não se vê, perde existência (‘o que os olhos não vêem o coração não sente’)” (ib. p.40).
	Como nos lembra Larrosa (1995 p. 61), “nos trabalhos de Foucault, tanto o objeto quanto o sujeito são variáveis dos regimes de visibilidade e dependem de suas condições”. Neste sentido, um regime de visibilidade ao escolher um determinado conjunto de objetos, determina não só aquilo que se vê ou se faz ver, os objetos que se oferecem ao olhar, as imagens que se projetam na tela, senão que constitui, nessa mesma operação, o olho que observa. “Por isso o sujeito é uma função da visibilidade, dos dispositivos que o fazem ver e orientam seu olhar. E esses são históricos e contingentes” (Larrosa, 1995, p.62).
	É bom lembrar que “a política democrática liberal coloca às intervenções coercivas diretas sobre as vidas individuais através do poder do estado; o governo da subjetividade exige, pois, que as autoridades ajam sobre as escolhas, os desejos e a conduta dos indivíduos de uma forma indireta. A expertise fornece essa distancia essencial entre o aparato formal da lei, das cortes e da policia e a moldagem das atividades dos cidadãos” (Rose, 1998, p.38).

	“As tecnologias da informação e da comunicação oferecem possibilidades extraordinárias à educação, presencial ou a distância. A educação presencial, que é tanto mais adequada quanto menor a idade dos alunos, beneficia-se da qualidade que aquelas tecnologias podem adicionar à relação professor/aluno. A educação a distancia, além de absorver essas qualidades para reduzir o isolamento de professores e alunos, amplia o alcance e a eficácia do processo educativo” (ib. p.47).
	
	Como nos mostrou Foucault (1992), a arte de governo esteve ligada “a um conjunto de análises e de saberes que se desenvolveram a partir do final do século XVI e que adquiriram toda a sua importância no século VVII: essencialmente o conhecimento do Estado, em seus diversos elementos, dimensões e nos fatores de sua força, aquilo que foi denominado de estatística, isto é, ciência do Estado (...)” (p.285). Explicando o papel que as ciências têm exercido no processo de vinculação entre, de um lado, a vida subjetiva e intersubjetiva e, de outro, os sistemas de poder político, Rose (1998), sublinha duas características marcantes para o entendimento desses processos:
	
	“Em primeiro lugar, o governo depende do conhecimento. (...) de verdades que encarnam aquilo que deve ser governado, que o tornam possível, calculável e praticável. Em segundo lugar, governar uma população exige conhecimento de um tipo diferente. (...) o conhecimento aqui adquire uma forma bem física exige a transformação de certos fenômenos – tais como um nascimento, uma morte (...) – em materiais sobre os quais o calculo político pode trabalhar” (p-36-37).
	
	Nesta direção, este curso, constrói uma rede discursiva que situa a escola e “seus ambientes tradicionais de sala de aula”, como um lugar onde “alguns alunos aprendem e outros não. É esse segundo grupo de alunos que agora pode ser ajudado. Todos deveriam ajudar!” (TV na Escola e os Desafios de Hoje, (Módulo 3), SEED/MEC/UniRede, p.66, 2000).
	Estas estratégias discursivas, corporificadas pelos saberes produzidos, especialmente, por uma das ramificações da psicologia – “tecnopsicologia” - ,entrecruza o campo educacional materializado por discursos/práticas que colocam a “alma” dos professores e das professoras, de forma direta nos discursos / práticas governamentais. 
	Intitulando-se como uma ‘nova abordagem para a aprendizagem’ (TV na Escola e os Desafios de Hoje, (Módulo 3), SEED/MEC/UniRede, p.67, 2000). inserida no chamado ‘método tutorial’ (ib.) a construção da pedagogia televisiva e, do aluno/ cidadão-telespectador, atravessado por expressões como: “motivação”, “emoção”, “criatividade”, “imagem-ação”, é melhor compreendida quando contextualizada no neoliberalismo, “onde o indivíduo, não é mais, meramente o possuidor de capacidades físicas a serem organizadas e dominadas através da inculcação de padrões morais e hábitos comportamentais. (...) Esse sujeito cidadão não deve ser dominado no interesse do poder, mas deve ser educado e persuadido a entrar numa espécie de aliança entre objetivos e ambições pessoais e objetivos ou atividades institucionalmente ou socialmente valorizadas” (Rose, 1998, p. 43).
	Deixando um leque de escolhas, supostamente, vinculadas a autonomia e liberdade do sujeito, adquirida pelos processos de interação promovidos pelos meios de comunicação em geral e os televisivos, de forma mais específica, “o governo age através de uma ‘ação a distancia’ sobre essas escolhas, forjando uma simetria entre as tentativas dos indivíduos para fazer com que a vida valha a pena para eles e os valores de consumo, rentabilidade, eficiência e ordem social” (ib.). 
	Assim, democratização e eqüidade, totens de luta da educação a distância, se restringem a explorar e divulgar as visibilidades possíveis no interior de um modelo de sociedade que se legitima na tela emoldurada pelas amarras do mercado e pelo apaziguamento das diferenças culturais.O aviso, colocado no documento, aos professores e as professoras de que “saímos do século da produção. Adentramos o século do conhecimento”, (TV na Escola e os Desafios de Hoje, (Módulo 2), SEED/MEC/UniRede, p.46, 2000), busca sua ancoragem num porto marcado pela realidade concreta vivida por alunos e professores em seus cotidianos:
	
	“Que tipo de escola poderia atender a tanta gente, com necessidades tão diferentes, dispersa por esse mundão que é o nosso país? E se nem todos puderem chegar até a escola ou freqüentá-la nos horários em que ela funciona? Se puderem, onde vai caber todo esse pessoal? Como essa escola poderia superar as limitações de tempo, de espaço e de falta de profissionais qualificados? Quantos professores seriam necessários e quantas gerações mais continuariam à margem do ‘desenvolvimento’, até que tantos mestres fossem preparados e pudessem chegar onde seria preciso que cheguem? Que qualidade teria os processos educativos dessa escola? Que administração poderia suportar a flexibilização do tempo e da escolaridade e a dispersão geográfica dos alunos?”.(ib. p. 46-47)

	É importante observar que “essa escola”, historicamente produzida, é retratada no texto como uma entidade social enfraquecida naturalmente, enfadonha por conseqüência, “coisa” de séculos passados, decadente e sem alternativas, no século do conhecimento. “E as gerações, uma após a outra, estão sendo preparadas, na escola, para repetir respostas conhecidas, mas agora já não se ajustam às situações da vida diária. Ensinar respostas conhecidas já não basta“ (TV na Escola e os Desafios de Hoje, (Módulo 2), SEED/MEC/UniRede, p.49, 2000).
	A escola desta nova era, encontra sua “fórmula” logo a seguir:

	“As tecnologias da informação e da comunicação oferecem possibilidades extraordinárias à educação, presencial ou a distância. A educação presencial, que é tanto mais adequada quanto menor a idade dos alunos, beneficia-se da qualidade que aquelas tecnologias podem adicionar à relação professor/aluno. A educação a distancia, além de absorver essas qualidades para reduzir o isolamento de professores e alunos, amplia o alcance e a eficácia do processo educativo” (ib. p.47).

	De acordo com o documento, “diante dessa realidade (a sociedade tecnológica) o papel do professor também se altera. Muitos professores já sentiram que precisam mudar a sua maneira de ensinar. Querem se adaptar ao ritmo e às exigências educacionais dos novos tempos. Anseiam por oferecer um ensino de qualidade, adequado às novas exigências sociais e profissionais” (TV na Escola e os Desafios de Hoje, (Módulo 1), SEED/MEC/UniRede, p..28, 2000).
	Vale lembrar que, o discurso da "qualidade" da educação e da escola básica articula-se ao discurso da "valorização" profissional dos docentes, disseminando-se por amplos setores da sociedade e pelas ações e políticas do MEC. A articulação qualidade - valorização docente, materializa não apenas a responsabilidade dos professores frente à cartografia de um país com altos índices de evasão e repetência, mas também sinaliza os pontos de orientação que deverão ser perseguidos pelas reformas educacionais colocadas em atividade, no Brasil, na década de noventa. Sem dúvida, tal como em diversos outros países, o currículo e a reforma do professor e da professora, assumem pontos de referência. Agora, espera-se que o papel docente seja o de um/a programador/a “programado/a” pelos controles do neoliberalismo.
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