
APRESENTAÇÃO

A minha entrada no campo da educação foi pela porta da mídia, mais 

precisamente pela porta da teledramaturgia que se constitui para mim um objeto 

de interesse e pesquisa acadêmica ainda na graduação em Comunicação Social. 

Gosto de telenovela e acredito que ao longo da minha vida aprendi muito com 

esse tipo de programação na televisão. Muitos dos meus gostos e percepções 

passam  por  leituras  que  fiz  ao  interagir  com  os  enredos  das  telenovelas. 

Acredito  que  há  muito  que  se  aprender  com a  televisão.  Ela  nos  apresenta 

fragmentos de histórias, de culturas, de hábitos, de comportamentos, resumos 

que  podem  ser  o  início  de  um  despertar  para  assuntos  e  temas  que, 

aprofundados e mediados pelos diferentes espaços culturais e sociais que estão 

ao nosso redor, podem sim se tornarem referências importantes para a nossa 

percepção de mundo. 

Minha formação inicial é em Comunicação Social, com habilitação em 

Jornalismo. Trabalhei como jornalista em diferentes veículos de comunicação. 

Ingressei no mestrado em educação com a certeza que queria a televisão como 

meu  objeto  de  pesquisa.  No  início,  acreditei  que  o  caminho  fosse  com  a 

telenovela, mas o convívio com questões do campo da educação me abriu um 

universo  imenso  de  possibilidades  e  questionamentos  sobre  televisão  que 

despertaram em mim o  interesse  por  conhecer  os  modos  de  ver  e  sentir  as 

mídias na opinião dos professores. O contato com eles foi muito relevante para 

minha  formação.  Meus primeiros  passos  na pesquisa foram conduzidos  pelo 

Grupem – grupo de Educação e Mídia da PUC-Rio, coordenado pela professora 

Rosália  Duarte.  A dissertação apresentada  aqui teve como propósitos  refletir 

sobre  a  relação  que  professores  têm com a  televisão,  como  a  vêem,  como 

avaliam sua programação, o que pensam sobre ela, como se relacionam com os 

canais  dedicados  à  programação  educativa,  que  papeis  sociais  atribuíam  à 

televisão, o que acham que aprendem com ela, se e como utilizam conteúdos 

televisivos em sua prática docente.

A presença de imagens,  de produtos audiovisuais  no cotidiano e  na 

escola  traça novas experiências,  novas formas de perceber  o mundo e novas 

reflexões sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem nos domínios da 
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mídia e das instituições escolares. É com esse cenário que desenvolvo minha 

dissertação  O que os professores acham que aprendem com a televisão.  Ela é 

produto de indagações  sobre os possíveis  aprendizados  como essa mídia  em 

uma  perspectiva  de  interação.  Temos  como  referência  os  pressupostos 

construídos  pelos  recentes  estudos  latino-americanos  sobre  recepção,  que 

compreendem a televisão como um fator interativo que contempla diferentes 

tipos  de mediação:  família,  escola,  religião,  entre  outras  instâncias  sociais  e 

fatores  individuais,  que  nos  formam  enquanto  sujeitos  sociais  e  culturais  e 

atravessam o complexo diálogo que se estabelece entre o receptor e o conteúdo 

das  mídias.  Esse  diálogo  resulta  na  produção  de  significados  diversos  que 

definem nossas visões de mundo.

O presente estudo é o resultado de uma pesquisa de campo que contou 

com a participação de oito professores da rede pública de ensino do Rio de 

Janeiro, que atuam no ensino fundamental e médio. Com entrevistas individuais 

e questionários busquei compreender, sob o ponto de vista dos entrevistados, 

como ocorre a interação deles com a televisão. Direciono meus questionamentos 

na tentativa de perceber como os professores analisam os produtos audiovisuais 

aos  quais  são  telespectadores  regulares,  investigando  pontos  negativos  e 

positivos dessa interação. Além das questões relativas à experiência de ver TV, 

busquei  investigar  o  universo  cultural  desses  professores,  suas  preferências 

culturais dentro e fora das residências. 

Os  questionamentos  desta  pesquisa  estão  inseridos  no  campo  de 

discussão  que  sinaliza  a  importância  da  atuação  docente  no  processo  de 

construção de uma postura crítica  e ativa diante dos meios  de comunicação, 

incluindo  a  televisão,  dos  seus  alunos.  Acredito  que esta  dissertação  poderá 

suscitar reflexões e questionamentos sobre a condição docente diante da mídia 

televisiva,  compreendendo  o  posicionamento  dos  professores  sobre  as  novas 

tecnologias da informação e da comunicação presentes no cotidiano, bem como, 

o envolvimento deles com tradições culturais como ir ao teatro ou a um museu. 

Será que os professores estão preparados para assumir o papel de protagonista, 

intermediando o processo de construção crítica e ativa da televisão juntos aos 

alunos? Existem poucos estudos que dão voz ao professor e compreendê-lo na 

opinião  dele  é  fundamental  para  pensarmos  em possíveis  respostas  sobre  a 

interação dele com a mídia dentro e fora das instituições escolares. 
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1
 INTRODUÇÃO

A  presença  da  mídia  na  nossa  vida  faz  parte  da  nossa  condição  de 

humanos.  A fala, nosso principal meio de comunicação, é um tipo de mídia, 

assim como,  segundo Levy (1999),  as roupas e adereços que usamos.  Além 

disso,  vivemos  um  momento  em  que  produção  e  a  veiculação  rápida  de 

informação  e  de  conhecimento,  a  partir  das  tecnologias  da informação  e  da 

comunicação (TIC) têm ocupado, significativamente, um espaço importante no 

nosso processo de socialização. A idéia de convergência das mídias já é uma 

realidade  e  em  pouco  tempo  um  mesmo  suporte,  estático  ou  móvel,  nos 

permitirá ver televisão, acessar arquivos de texto, imagem e som gravados na 

memória do nosso computador pessoal. Também será possível ver, produzir e 

criar  nossos  próprios  filmes,  além de navegar  e  enviar  mensagens  de texto, 

imagem e voz. É nesse cenário de mudanças que se insere o objetivo da minha 

pesquisa, ou seja, investigar a relação que professores têm a com a TV e o que 

eles acham que aprendem com ela, compreendendo os seus modos de uso da 

televisão1 dentro e fora da sala de aula.

 Busco entender como os professores entrevistados analisam o conteúdo 

dos produtos audiovisuais aos quais tem acesso regular pela televisão. Saber o 

que vêem na TV, do que gostam, do que não gostam, investigando os prós e os 

contras nessa relação; compreender como professores interagem com canais e 

programas especialmente destinados à atividade educativa; entender como os 

professores concebem o papel social da televisão; e analisar como avaliam a 

qualidade e relevância da programação televisiva e como esse conteúdo pode 

interferir na formação docente formam alguns dos principais questionamentos 

desse estudo. 

1 Segundo MACHADO (2001), “Televisão é um termo muito amplo, que se aplica a uma gama 
imensa de possibilidades de produção, distribuição e consumo de imagens e sons eletrônicos: 
compreende desde aquilo que ocorre nas grandes redes comerciais,  estatais e intermediárias, 
sejam elas  nacionais  ou  internacionais,  abertas  ou  pagas,  até  o  que  acontece  nas  pequenas 
emissoras locais de baixo alcance, ou o que é produzido por produtores independentes e por 
grupos de intervenção em canais de acesso público.” (p. 19-20)  Esta pesquisa compreende a 
televisão a partir dessas múltiplas possibilidades, refletindo sobre o seu potencial como meio de 
comunicação presente na maioria das residências do país. 
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Historicamente a escola foi identificada como um espaço de reflexão e 

de saber e a televisão como objeto de entretenimento e diversão. A tradição da 

escrita se firmou como um diferencial  de seleção e exclusão nas instituições 

escolares. Os primeiros estudos2 sobre educação e mídia, datados nos anos 60 

do  século  XX,  seguiram  um  modelo  que  pretendia  identificar  o  nível  de 

‘corrupção’ na relação entre o espectador e a televisão. Nos últimos anos, as 

pesquisas em educação e mídia têm avançado em direção ao entendimento e/ou 

parcerias possíveis entre a instituição escolar, os alunos e seus responsáveis com 

a finalidade de encontrar respostas que facilitem o diálogo entre eles e a mídia. 

Em entrevista para a Revista da Faculdade de Educação (1995)3,  o professor 

Francisco Gutiérrez afirma que é importante perceber que os professores vivem 

a TV, mas não a aceitam numa situação formal de ensino. Na sala se aula se 

portam apenas como professores de suas disciplinas e ignoram a TV, agindo 

como se não fossem, também, telespectadores e consumidores dos conteúdos 

televisivos.  Gutiérrez aponta a necessidade de um professor investigador que 

busca conhecer o que está acontecendo com o estudante, com a escola e com a 

TV construindo um ambiente integrador. “Temos que encontrar a relação aluno 

e TV, aluno e escola. Encontrar qual o positivo e o negativo de cada uma destas 

relações. Estas relações podem ser prejudiciais, e há que modificá-las, e podem 

ser boas, e aí é preciso intensificá-las”. 4 

Segundo  Delorme  (2008),  a  mídia  vai  à  escola  junto  com  crianças, 

professores e funcionários como parte de suas experiências cotidianas de vida, 

mas  falta  um  planejamento  pedagógico  adequado  para  integrar  essas 

experiências com o cotidiano da escola. Os produtos da mídia encontram uma 

relativa impermeabilidade dos planejamentos de aula (p.72), que não prevêem 

nem deixam brecha para o  diálogo com a mídia.  A interação  diária  com as 

crianças sobre o que gostam, valorizam e experimentam em relação às mídias, 

2 ZANCHETTA JR. (2007). 

3 Revista  da  Faculdade  de  Educação  (1995)  -  Publicação  da  Faculdade  de  Educação  da 
Universidade de São Paulo que atualmente é chamada de revista Educação e Pesquisa. 
4 Esse texto se encontra  em HTML no domínio do Scielo:  PORTO, Tania  Maria Esperon. 
RELAÇÕES QUE A TV E A ESCOLA PROPICIAM AOS EDUCANDOS: ENTREVISTA 
CONCEDIDA PELO PROF. FRANCISCO GUTIÉRREZ, EM OUTUBRO DE 1995. Rev. Fac.  
Educ. [online]. 1997, vol.23, n.1-2 .
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principalmente a televisão, não ocorre sob a mediação do professor, dentro da 

sala de aula.  

Perceber a televisão como um ambiente de aprendizagem relevante para 

crianças e jovens ainda é um desafio para as instituições de ensino. De acordo 

com Orozco Gómez (1997)  5, se compararmos o que as crianças aprendem da 

TV com o que elas aprendem da escola, veremos que elas estão informadas de 

tudo  que  ocorre  na  programação  dos  canais  de  televisão.  Notícias  sobre 

celebridades, catástrofes da natureza em diferentes países e informações sobre 

produtos e serviços anunciados na TV fazem parte do repertório de assuntos das 

crianças e adolescentes contemporâneos, mais até do que sobre as disciplinas 

escolares. 

O que se oferece nos MCM às crianças, independentemente 
do que consideramos ser valioso ou digno de ser oferecido a 
elas, está permitindo-lhes ter um conjunto de conhecimentos 
que lhes são mais adequados para localizar-se e mover-se no 
mundo, em sua vida cotidiana. Enquanto na escola queremos 
produzir uma situação propícia para o ensino-aprendizagem, 
os meios de comunicação estão produzindo situações reais, 
que se não têm muito que ver com ensino, têm a ver muito 
mais  com  a  facilitação  da  aprendizagem.  (OROZCO 
GÓMEZ,1997, p.60)

      

Os jovens brasileiros são os que passam mais horas em frente da TV, 

assim como também estão em primeiro lugar no uso da internet, ultrapassando o 

tempo de uso de jovens estadunidenses e japoneses (IBOPE/Net Ratings, 2007). 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais orientam para a construção de programas 

e propostas educacionais que trabalhem a recepção dos meios de comunicação 

promovendo a reflexão e a postura crítica nos alunos. Diante desse contexto, 

decidi investigar a relação do professor com a televisão por entender que cabe a 

ele o lugar de mediador desse diálogo entre a escola e os meios de comunicação. 

    A  televisão  é  o  meio  de  comunicação  mais  popular  e  um  dos 

principais instrumentos de homogeneização hábitos, comportamentos e valores 

das  sociedades  contemporâneas  e  se constituiu  ao longo dos  anos como um 

importante  objeto  de  pesquisa.  A  influência  da  televisão  no  cotidiano  de 

5 Palestra apresentada no seminário de Análise sobre Política Educativa  Hacia donde va la 
Educación Publica, em 25/11/93 na Fundação SNTE, México. Dessa palestra Orozco Gómez 
escreveu artigo publicado na revista Comunicação&Educação set/dez 1997.    
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professores e alunos é um tema bastante pesquisado no campo da educação e os 

resultados, geralmente, reforçam os aspectos considerados negativos na relação 

com o telespectador.  Temas como a banalização da violência,  a sexualização 

precose das crianças e o estímulo excessivo ao consumo ainda são relacionados 

ao hábito de ver TV. Entretanto, algumas pesquisas já discutem a possibilidade 

de diálogo maior entre escola, professores, aluno e as TICs, fato que está  se 

tornado  um  tema  cada  vez  mais  presente  no  cotidiano  escolar.  Pesquisas 

mostram que é possível olhar à televisão e os produtos audiovisuais ( vídeos, 

videoclipes),  também,  como  espaço  de  construção  de  conhecimento  de 

professores e alunos.  

Segundo  Araújo  Filho  (2007),  na  dissertação  Cinema  e  Ensino  de 

História  na  Perspectiva  de  Professores  História, cujo  objetivo  principal  foi 

descrever  e  analisar  práticas  de  uso  de  filmes  por  docentes  de  história  da 

educação básica de escolas públicas e particulares, as entrevistas confirmaram 

uma presença significativa do cinema na vida e trabalho desses profissionais, 

indicando que a opção pelo uso de filmes na sala de aula está também vinculada 

a vida pessoal deles. Os entrevistados passaram a fazer uso dos filmes em sala 

de aula a partir de uma trajetória de expectadores entusiastas do cinema.  

Na pesquisa sobre práticas mídia-educativas de professores de sala de 

leitura6 da rede municipal  do Rio de Janeiro,  Cunha (2006) assinala que um 

contato prévio com práticas mídia-educativas pode influenciar na relação que o 

professor  tem  com  mídia  ao  longo  de  sua  carreira.  Ela  percebeu  que  os 

professores que realizavam atividades com mídia antes de integrarem as equipes 

de  sala  de  leitura  tinham  tido  acesso  a  esses  conteúdos  ao  longo  de  sua 

formação ou já tinham interesse por esse tipo de trabalho. Os professores que 

nunca tinham realizado um trabalho com mídias antes da sala de leitura só se 

interessaram por essa prática após ingressarem nas equipes de sala de leitura.  

Em  investigação  sobre  a  cultura  audiovisual  e  seu  confronto  com  a 

cultura  escolar,  Labrunie  (2004)  verificou  que,  para  a  maioria  dos  docentes 

entrevistados,  as  tecnologias  de  comunicação  e  informação  não  têm caráter 

6 Na pesquisa verificou-se que, de espaços privilegiados de práticas leitoras de textos literários, 
estas salas foram sendo transformadas em espaços multimidiáticos, onde o uso das tecnologias 
da informação e da comunicação passou a ter grande importância.
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transformador e são usadas, principalmente, como um complemento às aulas. 

Eles reconheceram que deve haver mudanças e acreditam que as máquinas, ao 

entrarem na escola, devem ser didatizadas para se adequarem à cultura escolar. 

A autora alerta que computadores e televisão entraram na escola como objetos 

de força motriz do desenvolvimento econômico nacional e que não houve um 

consenso  oriundo  da  convicção  de  docentes  sobre  os  novos  hábitos 

socioculturais  fortalecidos pela expansão do uso das TICs. Desta forma,  fica 

evidente o choque de interesse éticos na relação TICs e instituição escolar. Com 

isso,  emergem  questões  sobre  o  excesso  de  informações,  a  capacidade  de 

professores  e  alunos  absorverem esses  conteúdos  e  que  estímulos  alunos  e, 

principalmente, professores estão tendo para construírem conhecimentos com e 

nas diferentes linguagens das TICs.   

Com um estudo a respeito de quais são as visões que os professores de 

química  têm  sobre  as  concepções  de  ciência  de  seus  alunos,  considerando 

possíveis influências a partir da experiência televisiva, ou seja, com a maneira 

que a televisão em seus diferentes formatos caracteriza a ciência e o cientista, 

Mesquita e Soares (2008) sinalizaram para a necessidade de o professor criar 

condições  para  o  aluno desenvolver  um posicionamento  crítico.  Segundo os 

autores,  assumir  uma  postura  de  questionamento  frente  aos  meios  de 

comunicação, usando a produção televisiva para questionar e debater o que é 

cientificamente  correto  ou  não  e  discutir  a  ética  científica  deve  ser  uma 

preocupação do professor de ciência e de química.     

Belloni  (2003),  em  pesquisa  sobre  a  implementação  do  projeto  TV 

Escola 7, afirma que discutir se a integração da escola com as TICs deve ou não 

ser feita é um obstáculo já superado, no entanto, a prática pedagógica inovadora 

utilizando as novas mídias esbarra no despreparo dos professores e na cultura 

escolar. O estudo mostra que a integração do meio televisual no espaço escolar, 

como  ferramenta  pedagógica  e  como  objeto  de  estudo  ainda  encontra 

dificuldades.  

Nesse  campo  de  discussão,  as  pesquisas  sinalizam  a  importância  da 

atuação docente no processo de construção de uma postura crítica e ativa diante 

7 A  TV Escola  é  um  programa  do  Ministério  de  Educação  com  objetivo  de  oferecer  aos 
professores da educação básica formação continuada a distância.  
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dos meios de comunicação, nos instigando à investigação do olhar do professor, 

da opinião dele sobre as mídias audiovisuais, destacando a televisão.  Por mais 

que os estudos sobre televisão avancem, ainda permanece a idéia de TV apenas 

como um serviço ou como produção de mercado. Há necessidade de ampliar as 

abordagens  sobre  a  produção  televisiva  ao  longo  de  seus  sessenta  anos  de 

história  no Brasil.  Acredito  que este estudo pode suscitar  questionamentos  e 

reflexões  sobre  a  TV  como  fonte  de  mediação  cultural,  além  de  situar  a 

condição docente diante da mídia televisiva e do debate que a envolve com a 

educação formal e não-formal. 

1.1 
Interlocutores e Conceitos

Os estudos no campo da recepção realizados nos últimos vinte anos, em 

diferentes países como Inglaterra, Espanha e México apontam para a capacidade 

dos  telespectadores  de  discriminar  e  produzir  sentidos  a  partir  do  vêem na 

televisão.  Sentidos  que  são  transformados  ou  negociados  por  diferentes 

instâncias  sociais  como  família,  escola,  grupo  de  pares  entre  outros.  Os 

interlocutores  desse  trabalho  são  pesquisadores  que  compartilham  esse 

pensamento em seus estudos como Livingstone (2003), Martin-Barbero (2001, 

2002,  2008), Fuenzalida  (2002),  Orozco  Gómez  (2001),  Rincón  (2002)  e 

Canclini (2008).   

Minha  proposta  de  investigação  segue  paradigmas  adotados  pelo 

GRUPEM, coordenado pela professora Rosália Duarte, que realizou pesquisas 

no campo da educação cujos objetivos foram analisar e compreender como os 

grupos sociais vêem e interagem com a mídia, na opinião deles. O GRUPEM 

realizou, entre 2004 e 2005, a pesquisa “Criança e televisão“ que descreve as 

relações  que  as  crianças  estabelecem  com  que  vêem  na  televisão, 

compreendendo  o  modo  como  elas  lidam  com  os  conteúdos  dos  produtos 

televisivos aos quais elas têm acesso cotidianamente.
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1.2 
Eixos de análise

1.2.1 
Cotidianidade Familiar

Segundo  Martin-Barbero  (2008),  a  televisão  encontra  no  ambiente 

familiar uma situação primordial de reconhecimento porque os estudos sobre a 

recepção  de  TV  passam  necessariamente  pela  interrogação  à  cotidianidade 

familiar, ou seja, pela tentativa de compreender o dia-a-dia com a família e com 

o familiar como um local de interpelação mediado, entre outros fatores, também 

pelos  programas  de televisão.  Os conteúdos  da programação de televisão  se 

estruturam com mecanismos e ou estratégias que garantem a permanência dela 

no cotidiano da família. Martin-Barbero (2008) aponta duas características do 

programas de televisão: a  simulação do contato e a  retórica do direto como 

pontos de legitimação dessa cotidianidade familiar. 

A simulação do contato opera na observação da manutenção do contato 

das  pessoas  com  os  programas  de  televisão,  destacando  a  figura  de 

intermediários  que  facilitariam o  trânsito  entre  a  realidade  do  cotidiano  e  a 

ficção, como, por exemplo, os apresentadores de TV, geralmente dotados de um 

tom coloquial que se aproxima do telespectador e que é capaz de simular um 

diálogo (virtual) com a família, tornando-se assim, mais um a compartilhar o 

ambiente  doméstico  com um membro  da  família.  Já  a  retórica  do  direto  se 

atenta à magia do ver em oposição à magia da imagem e à comunicação poética 

cinema.  Na televisão o compromisso é com o imediato, que gera uma enorme 

proximidade com os telespectadores e com o seu cotidiano. 

Na televisão nada de rostos misteriosos ou encantadores demais; 
os rostos da televisão são próximos, amigáveis; nem fascinantes, 
nem  vulgares.  Proximidade  dos  personagens  e  dos 
acontecimentos:  um  discurso  que  familiariza  tudo,  torna 
“próximo”  até  o  que  houver  de  mais  remoto  e  assim  se  faz 
incapaz  de  enfrentar  os  preconceitos  mais  “familiares”.  Um 
discurso que produz seus efeitos a partir da mesma forma com 
que  organiza  as  imagens:  do  jeito  que  permitir  maior 
transparência,  ou  seja,  em  termos  de  simplicidade,  clareza  e 
economia narrativa. (MARTIN-BARBERO, 2008, p.297).
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A  televisão  ressalta  o  ver  frente  aos  próprios  olhos  construindo  um 

sentimento de legitimação daquilo que é visto na tela reconstruindo, segundo 

Orozco Gómez (2001), a ancestralidade bíblica do ver para crer.     

No estudo aqui apresentado, esses conceitos ajudaram a compreender a 

forte presença da televisão na vida dos professores e foram importantes para a 

percepção  da  existência  de  uma  familiaridade  e  confiança  em  relação  aos 

conteúdos  televisivos,  principalmente,  pela  constante  relação  que  os 

entrevistados fizeram entre ficção e realidade nos programas de televisão.  

1.2.2
Temporalidade Social

Ainda de acordo com Martin-Barbero (2008), o tempo que constitui a 

cotidianidade é repetitivo e fragmentado, semelhante à matriz cultural do tempo 

organizado pela televisão. Cada programa ou texto televisivo é resultado de uma 

combinação de gêneros e tempos que sustentam a rentabilidade do veículo e, 

também insere a grade de programação nos hábitos cotidianos.

Fuenzalida  (2002)  argumenta  que  a  produção  televisiva  pressupõe  a 

necessidade de compreender o funcionamento dos domicílios, o ritmo de vida 

de  seus  ocupantes  e  suas  aspirações  para,  assim,  criar  a  possibilidade  de 

desenvolvimento  de  conteúdos,  de  novos  formatos  televisivos  e  de  uma 

organização  da  grade  de  programação  que  respeite  os  horários  da  família 

criando  possibilidades  físicas  e  psicológicas  para  as  pessoas  dedicarem seus 

tempos a televisão.   

Os gêneros8 televisivos têm características próprias, estão em contínua 

transformação ao mesmo tempo em que conservam traços para garantir  certa 

estabilização, ou seja, a essência do gênero dificilmente é mudada, mas para os 

formatos televisivos, há sempre uma demanda (audiência) com necessidade de 

8 De acordo  com MACHADO (2001),  “de  todas  as  teorias  do gênero  em circulação,  a  de 
Mikhail Bakthin nos parece a mais aberta e a mais adequada às obras de nosso tempo, mesmo 
que também Bakthin nunca tenha dirigido a sua análise para  o audiovisual  contemporâneo, 
ficando  restrito  como os  demais  ao  exame dos  fenômenos  lingüísticos  e  literários  em suas 
formas  impressas  ou  orais.  Para  o  pensador  russo,  gênero é  uma  força  aglutinadora  e 
estabilizadora dentro uma determinada linguagem, um certo modo de organizar as idéias, meios 
e  recursos  expressivos,  suficientemente  estratificado  numa  cultura,  de  modo  a  garantir  a 
comunicabilidade  dos  produtos  a  continuidade  dessa  forma  junto  as  comunidades  futuras”. 
(p.68).
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mudanças.  Esses  gêneros  estão  distribuídos  na  grade  de  programação  em 

diferentes  horários,  dias  da  semana  e  formatos,  cuidadosamente  estruturados 

para capturar o tempo de ócio do trabalhador, transformado esse tempo, também 

em tempo de trabalho, em tempo produtivo.   

Visto  a  partir  da  televisão,  o  tempo  do  ócio  encobre  e 
desvela a forma do tempo de trabalho: o fragmento e a série. 
Dizia Foucault que o “poder se articula diretamente sobre o 
tempo”. Porque é nele que se faz mais visível o movimento 
de unificação que perpassa a diversidade social. (MARTIN-
BARBERO,2008,p.298)

Assimilar o conceito de Temporalidade Social como uma mediação que 

define o tempo ritual em que a televisão se insere e se organiza no cotidiano dos 

telespectadores  foi  fundamental  para  a  realização  desse  estudo.  A 

materialização  dessa  mediação  é  a  própria  programação  televisiva.  A 

observação  dos  horários  em  que  os  entrevistados  assistem  TV,  os  dias  da 

semana e como eles relacionam esse tempo à atividade profissional, somado ao 

recorrente relato de falta de tempo para o lazer e o ócio, feito pelos professores, 

gerou reflexões relevantes para a análise da relação deles com a TV. 

1.2.3
Audiência 

Neste estudo, utilizamos o conceito de audiência definido por Orozco 

Gómez (2001) segundo o qual ser audiência significa deixar de ser identificado 

por  parâmetros  como  idade,  gênero,  classe  social,  grau  de  escolaridade, 

atividade  profissional  para  ser  identificado  a  partir  do  que  consome  na 

programação televisiva  ou outros  veículos  de comunicação.  Para o autor,  os 

limites tradicionais de diferenciação entre os grupos são superados em prol de 

uma segmentação midiática baseada em critérios transversais que enfatizam as 

subjetividades e modos de percepção para classificarem os sujeitos de acordo 

com o tipo de programa que vêem na televisão. Esse conceito foi utilizado para 

a compreensão e identificação do perfil de audiência dos entrevistados.   
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1.2.4 
Competência Cultural

A relação televisão/cultura representa um fenômeno ainda não resolvido 

entre teóricos da comunicação e da educação. Apesar dos estudos recentes que 

apontam  uma  participação  relevante  e  interativa  do  receptor  em  relação  à 

programação televisiva, a idéia de que a televisão influencia negativamente o 

telespectador diluindo e simplificando tudo que é transmitido por ela, ainda é 

presente.  As diferentes formas de conceituar o “cultural” acirram ainda mais 

esse  debate.   Segundo  Martin-Barbero  (2008),  a  competência  cultural  do 

telespectador  pode ser observada pela forma como ele  interage com gêneros 

televisivos,  pelos  modos  de  uso  da  televisão,  pelos  diferentes  modos  de 

percepção das lógicas internas de produção e consumo dos variados formatos de 

TV.  O  autor  recorre  à  tipologia  das  culturas  para  avaliar  a  percepção  dos 

gêneros televisivos. Assim, para ele, a distinção ocorre entre: 

Uma  cultura  gramaticalizada  –  aquela  que  remete  à 
intelecção  e  fruição  de  uma  obra  às  regras  explícitas  da 
gramática de sua produção – e uma cultura textualizada, na 
qual o sentido e a fruição de um texto remete sempre a outro 
texto e não a uma gramática, como ocorre no folclore, na 
cultura popular, na cultura de massa. (idem p.300)

      

Deste prisma, a competência cultural como mediação se estrutura pela 

vivência cultural adquirida ao longo da vida no cotidiano e não se restringindo 

apenas ao acesso a uma educação formal ou pelo posicionamento na estrutura 

social. Ao abordar duas formas de consumir os produtos televisivos, apontando 

diferenças  e  sem  demarcar  valores,  Martin-Barbero  (idem)  sinaliza  a 

importância de dar voz ao telespectador,  para assim, podermos identificar os 

diferentes modos de ver TV. 
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1.2.5
Capital Cultural e Capital Social

Segundo  Bourdieu9 (1998),  o  capital  cultural  é  uma  forma  de 

conhecimento  adquirido  na  família  ou  na  escola  que  gera  um  conjunto  de 

prioridades  adquiridas pelos indivíduos.  Essas prioridades  se apresentam sob 

três formas: no estado incorporado, a partir de dispositivos duráveis cultivados 

pelo habitus; no estado objetivado, sob a forma de bens culturais como obras de 

arte, livros etc.; e no estado institucionalizado cujo capital cultural é adquirido e 

certificado em uma instituição de ensino. E o capital social é um conjunto de 

recursos  relacionados  ao  pertencimento  ou  a  posse  de  uma  rede  de 

relacionamentos  permanentes  e  úteis  que  geram  blocos  homogêneos  de 

identificação.   Essa  rede  independe  do  capital  econômico  e  cultural,  não  é 

considerada  um  dado  natural  ou  social,  mas  é  “o  produto  do  trabalho  de  

instauração  e  de  manutenção  que  é  necessário  para  produzir  e  reproduzir 

relações duráveis e úteis, aptas a proporcionar lucros materiais e simbólicos”. 

(BOURDIEU, 1998, p.68) 

A utilização dos conceitos de capital cultural e capital social de Bourdieu 

emergiu da necessidade de investigar os professores entrevistados tendo como 

parâmetro  o  consumo  cultural  deles  e  a  rede  social  a  qual  pertencem, 

simbolizada aqui pela atividade profissional.  

1.2.6
Multimediação

De acordo com Orozco Gómez (2001,2005) a interação entre o receptor 

e  as  mídias  é  resultado  de  um  processo  de  multimediação  que  contempla 

diferentes fontes de mediação cultural e social. Para o autor as quatro principais 

fontes de mediação são: individual, situacional, institucional e tecnológica.  A 

mediação individual se refere às experiências e questões da história de vida dos 

sujeitos  e  do  desenvolvimento  emocional  e  cognitivo  dele;  a  mediação 

9 Os pressupostos teóricos de Bourdieu sobre televisão não fazem parte dessa pesquisa porque 
seguem uma linha de pensamento que observa a televisão como um veículo que impossibilita a 
interatividade com o receptor,  tese considerada ultrapassada diante de estudos realizados por 
autores como Canclini, Livingstone, Barbero e Orozco Gómez. Utilizaremos apenas os estudos 
sobre capital cultural e capital social.  
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situacional se relaciona aos espaços e cenários onde os indivíduos acessam as 

mídias  e  produzem  significados;  a  mediação  institucional que  se  refere  à 

produção de sentidos no contato com instituições  culturais  e sociais  como a 

família, a igreja, a escola; e por fim a mediação tecnológica que concentra seus 

significados  nas  linguagens  e  características  técnicas  inerentes  as  mídias  no 

momento na recepção. Para o autor, “no processo de recepção e, em particular, 

nas  interações  específicas  que  realiza  o  telespectador  com  algum programa 

televisivo,  entram em jogo uma série  de referentes  que se  constituem como 

mediação” (id, 2005, p. 35). 

Para  Orozco  Gómez  (2001,2005)  os  processos  de  mediação  são 

anteriores ao momento de recepção e não terminam quando o sujeito desliga a 

televisão. Nesse estudo, o conceito de multimediação se mostrou fundamental 

para percepção e análise dos dados colhidos na pesquisa.  
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