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Considerações Finais

O que os professores acham que aprendem com televisão apresenta 

uma  série  de  fatores  que  fazem  com  que  eles  -  professores  entrevistados- 

compreendam a televisão da forma que eles afirmam compreender. Imersos em 

contextos sociais com poucas oportunidades de atividades culturais, muito do 

sabem sobre cultura, comportamento social, artes, música, participação cidadã 

aprenderam  com  a  televisão.  Os  entrevistados  acham  que  aprendem 

comportamentos e obtêm informações importantes para a vida cotidiana com a 

televisão. De modo geral, eles acreditam que aprendem pouco com a TV, apesar 

de  compreendê-la  como  uma  das  principais  fontes  de  mediação  cultural 

acessada pelo grupo diariamente. Assumir a predominância da TV no cotidiano 

parece não fazer parte da construção da identidade do professor, que mesmo 

distante  de  atividades  culturais  consideradas  socialmente  mais  elevadas  ou 

eruditas,  preserva  a  idéia  de  aquisição  legítima  de  conhecimento  e  de 

aprendizagem prioritariamente em atividades como leitura de livros, visitas a 

museus e centros e culturais ou idas ao cinema e ao teatro. A televisão é vista 

por eles como um meio de comunicação de pouca qualidade.    

   As fontes de medição do grupo de entrevistados foram sinalizadas, 

nesse estudo, como pouco diversificadas. Percebemos forte influência da escola 

(trabalham em instituições de ensino), da família, amigos e religião (resultado 

dos questionários);  são leitores de jornais, revistas, livros de ficção e poesia, 

usuários da internet (usam poucos recursos) e telespectadores. O contato com 

outras  atividades  culturais  é  remoto,  e  ainda assim não é  diversificado.  Nas 

férias costumam ir pelo menos uma vez no cinema.     

Quanto  ao  que  vêem  na  televisão,  os  entrevistados  formam  as 

audiências  da  programação  do  horário  nobre,  como  a  maioria  da  população 

brasileira. Assistem a vários tipos de programas como telejornais, telenovelas, 

programas  humorísticos  e  de  auditório,  filmes  (em  geral,  hollywoodianos), 
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jogos de futebol e programas jornalísticos. A maioria dos entrevistados não tem 

TV a cabo. 

Entre  as  observações  deste  estudo  está  a  significativa  diferença  na 

distribuição  de  bens  culturais  entre  as  regiões  administrativas  e  bairros  da 

cidade do Rio de Janeiro. Os professores entrevistados moram em bairros onde 

existem poucos equipamentos culturais e isso pode ser um fator de impedimento 

para  atividades  mais  diversificadas  e  consequentemente  para  o  aumento  de 

permanência nas residências e do uso da televisão. 

Ao pensamos nos pressupostos de multimediação de Orozco Gómez 

(2001; 2005), nos reportamos à compreensão de que as práticas culturais dos 

telespectadores, acumuladas em experiências, em diversos momentos e cenários 

da vida cotidiana, são fontes de mediação importantes para que se estabeleça um 

diálogo com a mídia. Quando as referências com a cultura erudita são acessadas 

majoritariamente  pelas  mídias,  essa  interação  pode  limitar  a  visão  dos 

telespectadores  porque  as  tecnologias  podem  ao  mesmo  tempo  ampliar  e 

condicionar  os  universos  dos  mesmos.  Amplia  porque  promove  maior 

democratização  de acesso e  condiciona  ao oferecer  leituras  que contemplam 

prioritariamente os filtros de mediação tecnológica, digital e virtual. 

Uma  das  observações  que  fizemos  ao  longo  desse  estudo  -  baixo 

consumo de atividades culturais de naturezas diversas - nos parece responder a 

crítica  ingênua  que  esses  professores  fazem  para  a  televisão.  A  pouca 

diversidade  de atividades  culturais  no cotidiano do grupo pode interferir  -  e 

acreditamos que interfere - na construção de uma crítica que se atém, sobretudo 

aos  aspectos  morais.  A  visão  de  qualidade  e  de  gosto  dos  entrevistados  se 

resume aos fatores de realidade e de objetividade apresentados nos programas 

jornalísticos,  que  por  si  só  já  seria  um ponto  positivo  da  programação,  na 

opinião deles. Como descrevemos na análise dos dados, esses fatores funcionam 

como  estratégias  comuns  aos  programas  jornalísticos  e  a  relação  com  a 

realidade/real também é um mecanismo de atração, visto que a polissemia das 

imagens, a edição, o posicionamento da câmera atuam como filtros de leitura de 

realidade  que  pode  ser  múltipla.  Nesse  sentido  se  faz  necessário  gerar 

possibilidades de aprendizagem sobre a estrutura dos meios de comunicação, 
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compreendendo  questões  sobre  a  história  da  televisão,  cinema,  rádio,  seus 

aspectos  políticos  ao  longo  dos  anos,  seus  conceitos  como  indústria  de 

informação e de entretenimento.

Exemplificando, destacamos que ao serem questionados sobre a função 

social  da  TV,  os  entrevistados  não  mencionaram  a  condição  de  concessão 

pública federal que as emissoras estão submetidas. Fato que prevê assistência a 

algumas demandas  da população.  Na opinião deles a função social  é apenas 

informar a realidade com fontes, consideradas por eles confiáveis e, assim, ela 

já cumpre seu papel social.   

De acordo com a compreensão de competência cultural proposta por 

Martin Barbero (2008), os professores entrevistados interagem com a televisão 

de  modo  textualizado, sendo  necessária  à  construção  de  um  ambiente  de 

formação  que  contemple  conhecimentos  sobre  a  estrutura  da  televisão 

considerando  suas  possibilidades  de  inserção  cultural,  social,  econômica, 

política e como indústria cultural.  Assim, os professores teriam recursos para 

uma compreensão também de modo  gramaticalizado,  ou seja, seriam capazes 

de discutir sobre TV ampliando os diferentes debates em torno desse meio de 

comunicação. Um dos pontos discutidos é a formação de um olhar crítico sobre 

os meios de comunicação que supere o senso comum e enxergue a TV como um 

meio de comunicação importante para a nossa formação cultural e que deve ser 

tema também em sala de aula. A hipótese de que professores integrados a cursos 

de formação continuada em educação e mídia  teriam uma opinião sobre TV 

mais elaborada que a do senso comum não se confirmou ao longo da pesquisa. 

 A programação dos canais educativos representa o ideal de qualidade 

em  televisão  para  a  maioria  dos  professores  entrevistados.  Programas  que, 

segundo eles, são excelentes porque abordam temas de interesse escolar, falam 

sobre  língua  portuguesa,  apresentam  profissionais  do  campo  da  educação, 

apresentam documentários sobre a história e a cultura do nosso país. O único 

problema é a falta de audiência dos alunos e dos professores. É uma relação 

idealizada  construída  socialmente  e  historicamente  que  garante  ao  canal 

educativo  uma  excelência  a  priori  reproduzida  nos  âmbitos  escolares.  Os 

professores  entrevistados  não  são audiências  desses  canais,  não  conhecem a 
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programação e não indicam essa programação aos alunos com a justificativa de 

que eles não vão gostar.  A única referência de programa educativo apresentada 

com  o  nome  e  horário  de  exibição  foi  o  Telecurso,  um  formato  que  pela 

dramatização apresenta os mesmos conteúdos da escola.  

Segundo Flores (2006), uma televisão didática que siga os preceitos da 

escola não favorece a comunicação profunda capaz de visualizar a instituição 

escolar como um ambiente que ensina também para a vida, uma escola da vida 

que tem como princípio integrar razão e emoção como forma de libertação e 

criatividade,  competências  necessárias  para  ao  convívio  em  uma  cultura 

estruturada  no  consumo.  Nesse  sentido,  percebemos  que  os  professores 

entrevistados,  apesar de preocupados com a formação dos alunos,  ainda não 

conseguiram  mudar  o  olhar para  o  educativo  na  televisão  e  recorrem  ao 

didatismo  quando  pensam em TV,  associando  a  objetividade  da  escola  aos 

programas de televisão.   

A concepção didática que eles encontram na programação educativa e 

os conhecimentos e informações que acreditam adquirir com a televisão não são 

levados  para  as  práticas  em  sala  de  aula.  Eles  acham  que  a  televisão  é 

importante, mas ainda têm dúvidas sobre o seu uso. Receio que acreditamos ter 

origem nas  instituições  escolares  que  se  apóiam na tradição  da  escrita  e  da 

leitura para manter seu status de instituição legítima de construção de saber e 

também  de  características  de  produção  e  estruturação  da  programação 

televisiva. 

A aquisição  de  capital  cultural  definida  por  Bourdieu  (1998;  1994) 

deposita  no  aprendizado  escolar  a  responsabilidade  de  passar  esses  valores 

culturais aos alunos à medida que contribui para a formação do  gosto  de suas 

audiências escolares.  Para o autor a formação do gosto é uma construção social 

adquirida pela família e pela escola e a ideologia do gosto natural pela erudição 

ou pelo popular é mais uma forma de exclusão. 

Bourdieu  (1994)  segue  ressaltando  que  o  conhecimento  cultural 

adquirido na escola vem da razão e o adquirido pela experiência com a família 

vem acrescido de prazer. Deste modo, a vivência e a experiência com diferentes 
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fontes culturais são responsáveis pelo gosto, pelo prazer. Em cenários, como os 

dos  professores  entrevistados,  que  tem  a  televisão  como  um  momento  de 

encontro  familiar  (MARTIN  BARBERO,  2008;  FUENZALIDA,  2002),  os 

conhecimentos que são construídos diante da TV são dotados de sentimentos, de 

subjetividades  vividas  nos  domicílios.  A prática  cultural  fora  dos  domicílios 

como  visita  a  museus,  centros  culturais,  cinema  e  teatro  se  constituem  em 

experiências importantes para adquirir o prazer apontado por Bourdieu (1994), 

um prazer que vem pela prática, pelo hábito.        

Consideramos  que  os  conhecimentos  adquiridos  pelos  os  meios  de 

comunicação  precisam  ser  legitimados,  como  afirma  Setton  (2005)  ao 

apresentar  pesquisa  que  conclui  que  o  estudante  brasileiro  contemporâneo 

socializa-se a partir da interdependência entre sistemas de referências híbridos, 

criados  com base  nas  instâncias  tradicionais  da  educação e  também por  um 

sistema  difuso  de  conhecimentos  e  informações  veiculados  pela  mídia. 

Segundo a autora, seria uma forma de conceber o conceito de  capital cultura 

(SETTON, 2005, p.80) em uma proposta que amplia o entendimento de capital 

cultural  de Bourdieu  (1998),  que considera  apenas  a  práticas  construídas  no 

âmbito familiar e escolar. 

As  políticas  de  formação  de  professores  caminham  em  direção  da 

construção  de  um pensamento  que  contemple  os  ensinamentos  referentes  às 

mídias  de  modo  a  construir  um diálogo  produtivo  entre  escola  e  televisão. 

Contudo, os esforços dos governos não têm surtido tanto efeito no grupo de 

entrevistados.  Mesmo tendo passado por cursos de formação em educação e 

mídia, maior parte dos professores da pesquisa não se mostrou muito motivada 

ao uso das mídias. Há uma diferença de expectativas entre governo e o grupo de 

entrevistados.

Para encerramos as considerações finais desse estudo, salientamos que 

não apresentamos  conclusões,  pelo contrário.  Acreditamos que essa pesquisa 

pode ser importante para refletirmos sobre as condições culturais do professor e 

para a urgência desse profissional assumir o papel de protagonista e mediador 

dos processos de ensino e aprendizagem das mídias nas escolas.  Também, não 

temos  a  pretensão  de  apontar  um  perfil  de  professor  telespectador  que 
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caracterize toda a rede pública de ensino. Este grupo de professores representa 

apenas  uma  amostra  da  rede.  A cada  dia  somos  apresentados  a  uma  forma 

diferente  de  interação  com  mundo  pelas  novas  tecnologias.  Pensar  uma 

formação  que  abarque  tantas  inovações  se  constitui  como  mais  um 

questionamento  possível  para  esse  estudo.  Pensamos  que,  talvez,  mais 

importante que disponibilizar cursos sobre mídia e educação,  seria promover 

mais atividades culturais dentro das escolas, em uma perspectiva de oportunizar 

experiências  culturais  diversificadas  aos  professores  e  alunos.  A experiência 

com as  mídias  é  importante,  não  há  mais  dúvidas  sobre  isso,  mas  segundo 

Caldas (2006) ao falar das experiências com mídia na escola ela afirma: “para 

ler  o  mundo  a  partir  dos  olhos  dos  outros,  é  fundamental  que  seus  leitores 

aprendem antes a ler o mundo em que vivem, por meio de construções de suas 

próprias  narrativas”.  (id,  2006,  p.  129).  Acreditamos  que  com  uma  leitura 

particular  aliada  a  tantas  outras formas  de leituras  construídas  em diferentes 

fontes de mediação social e cultural podemos visualizar um diálogo produtivo 

com as mídias.  

92

DBD
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 0811282/CA




