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Introdução
O consumo é o conjunto de processos socioculturais em que se realizam a apropriação e os usos dos
produtos. Esta caracterização ajuda a enxergar os atos pelos quais consumimos como algo mais do que
simples exercícios de gostos, caprichos e compras irrefletidas. 
...Comprar objetos, pendurá-los ou distribuí-los pela casa, assinalar-lhes um lugar em uma ordem,
atribuir-lhes funções na comunicação com os outros, são os recursos para se pensar o próprio corpo, a
instável ordem social e as interações incertas com os demais. Consumir é tornar mais inteligível um
mundo onde o sólido se evapora .

No ano de 2000 foi organizada uma exposição comemorativa dos 500 anos de nascimento do Brasil – a
Mostra do Redescobrimento. Para esse evento diversas relíquias que datam do período colonial,
guardadas desde então por museus europeus, foram cedidas para apresentação ao público brasileiro que,
pela primeira vez as via. Uma delas teve especial importância – o Manto Tupinambá levado do Brasil por
Maurício de Nassau e hoje pertencente ao Museu Real da Dinamarca. Esse manto xamânico raríssimo foi
exposto com ampla divulgação pela imprensa. Em resposta, Tupinambás que vivem na comunidade de
Olivença, em Ilhéus, na Bahia, pediram que o mento voltasse ao território e domínio da tribo. Houve
muita discussão a respeito do direito à propriedade ao manto: seria dos tupinambás, descendentes do
grupo original que o confeccionou; do governo brasileiro que, ao menos em tese, representa os
interesses de todos seus cidadãos frente a outras nações, ou dos dinamarqueses que conservaram a
relíquia até o momento? Sem que se chegasse a um consenso, o manto atravessou novamente o Atlântico
e retornou à reserva climatizada do Museu da Dinamarca. Porém, esse fato ilustra um conceito
importante – a cultura não se constitui de materialidades, mas de significados compartilhados, como
sustenta Clifford Geertz . O manto era um só, todavia seu significado era completamente diferente
para as três culturas que se julgaram com direito a ele – os dinamarqueses, os brasileiros como um todo
e o grupo minoritário dos tupinambás. 
Essa postura nos obriga a rever o conceito de cultura e com ele o de identidade – o conjunto de
significados que estruturam a forma de ser, pensar, sentir e comportar-se de uma dada comunidade,
define uma cultura como alguma coisa reconhecível e palpável, assim como distingue seus membros como
integrantes dela. Esse conjunto de significados repercute no comportamento dos indivíduos e na
formação de sua identidade pessoal e coletiva. Importante insistir que ao tratarmos de cultura não nos
referimos à sua materialidade – território, objetos ou monumentos, como o manto tupinambá – nem a
seus conteúdos eruditos ou herméticos, como as orações que apenas o xamã conhece para serem
repetidas nos cerimoniais. Referimo-nos aos elementos fundamentais que guiam o comportamento
coletivo e, ao mesmo tempo, de cada um de seus membros e que compõe a estrutura de seu ser no mundo
– valores, crenças e estruturas mentais. Aquilo que define um ser europeu, norte-americano ou
brasileiro - determinada forma de ver e pensar o mundo, de relacionar-se com o outro, de se comunicar.
Comunicação e cultura
E, o que isso tem a ver com comunicação? Acontece que, na sociedade contemporânea, globalizada e pós-
industrial, parte do que somos, sentimos ou pensamos decorre do partilhamento de conteúdos aos quais
não temos acesso a partir de nossas relações com os outros e com o mundo ou das práticas sociais
cotidianas, mas do universo mediado pelos meios de comunicação. Nesse contexto, antes mesmo que uma
mãe tenha seu filho nos braços, ela já ouviu seu coração e viu seus bracinhos através de aparelhos de
tecnologia sofisticada com os quais é acompanhada a gestação. As primeiras emoções da mãe estão
condicionadas a processos complexos de codificação e decodificação de mensagens e dados, a processos



comunicacionais, enfim. De mesmo modo, nossas relações com o mundo estão cada vez mais mediadas por
recursos tecnológicos, discursivos e lingüísticos do rádio, da televisão e do computador. 
Muitos autores acreditam que esse fato – o de estarmos substituindo nossa relação imediata com o
mundo por uma relação mediada pelos meios de comunicação – provoque uma homogeneização cultural
capaz de aniquilar diferenças culturais referentes à idade, sexo, classe e região. Chamam esse processo
de massificação. 
Outros autores como Jésus Martín-Barbero , Néstor Garcia Canclini e Yves Winkin , ao contrário,
sustentam que os meios de comunicação de massa geram diferentes formas de recepção das mensagens
e de incorporação dessas experiências pelos receptores, resultando em novas segmentações que
poderiam ser chamadas de comunidades midiáticas. Esses autores reconhecem nos processos de
comunicação uma negociação de sentidos, pela qual cada participante filtra ou interpreta os conteúdos.
Assim como diferentes torcidas acabam “vendo” de forma diferente os lances de uma partida ou jogo,
nós exercemos um papel importante na comunicação – reelaborando conteúdos conforme nossa bagagem
cultural, à qual damos o nome de subjetividade. Esse processo acaba gerando gostos, rotinas e um
imaginário peculiar que nos distingue, aproxima e distancia de pessoas. São as novas “tribos” da
sociedade contemporânea.
Reconhecendo a importância dessa cultura midiática na formação de nossa identidade, dois estudiosos
da publicidade - Vestergaard e Schroder – dizem: o conteúdo dos meios de comunicação de massa pode
ser considerado como uma celebração de experiências comuns, de sonhos e esperanças socialmente
compartilhados .

Comunicação, cultura e mídia
Em países com as dimensões do Brasil e diferenças regionais tão significativas, poucas experiências nos
aproximam tanto a todos como a cultura compartilhada através dos meios de comunicação. Por outro
lado, os meios de comunicação se desenvolvem continuamente e o fluxo de informações se torna cada
vez mais complexo, com uma variedade surpreendente de veículos de comunicação e de mensagens por
eles veiculadas, exigindo que cada consumidor estabeleça suas preferências e rotinas. A tecnologia tem
contribuído para isso garantindo cada vez mais liberdade de escolha ao público – o vídeocassete grava
programas que, assim, podem ser vistos fora da grade horária estabelecida pela emissora; o controle
remoto permite o zapping e o computador e a Internet preparam-se para fazer do usuário o
programador de seu rádio e de sua TV.
Sabemos que a educação é um processo de elaboração mental e subjetivo pelo qual certos conteúdos,
crenças e convicções são modificadas e cedem espaço para novas formas de se pensar o mundo.
Sabemos também que essa transformação ocorre a partir da bagagem trazidas pelos educandos. Como
então programar um processo educativo sem identificar o que forma e informa nossos alunos, a fonte de
seus gostos e entretenimento? Conhecer a bagagem cultural dos estudantes, entendendo a cultura da
forma abrangente que aqui expomos, é entender como são constituídas sua cultura e sua identidade
para, a partir desse conhecimento poder, através da comunicação educativa, forjar uma cultura comum,
interagindo em nossa “tribo”.
O que estamos propondo, portanto, é que, reconhecendo o papel do consumo midiático na formação da
cultura das pessoas e da identidade de nossos jovens, programemos em nossas atividades didáticas uma
pesquisa que revele o que escutam e assistem nossos estudantes e de que conteúdos é constituída sua
sensibilidade. Ou seja, estamos propondo descobrir através de atividades sistemáticas, a que tribo
pertencem aqueles que pretendemos educar – aos dinamarqueses, aos brasileiros em geral ou aos
tupinambás? Quando formos discutir com eles, por exemplo, a respeito do destino do manto xamânico,
precisamos estar alertas em relação a sua postura diante do mundo, a seus princípios e a sua identidade,
até mesmo para negociarmos com eles nossas e novas idéias.
Corroborando a proposta que aqui fazemos, Néstor Garcia Canclini informa, em um de seus livros, que
pesquisa realizada no México mostrou que a sociedade não está mais dividida, do ponto de vista cultural,
em segmentos tradicionais da análise sociológica, tais como rurais e urbanos ou hegemônicos e
subalternos. A visão de mundo das pessoas, ou sua ideologia, mostrou-se influenciada por seu consumo
midiático – se ouviam Sting ou Julio Iglesias, se liam Carlos Fuentes ou assistiam a telenovelas. O gosto



e o hábito, tanto no que diz respeito ao entretenimento como naquilo que se refere às informações
sobre o mundo, forjam a identidade, as aproximações e as afinidades.

Os deuses devem estar loucos!
Um filme de muito sucesso, intitulado Os deuses devem estar loucos (EUA, Jamie Uys, 1981), trabalha
justamente com essas questões: trata-se de uma comédia que se desenrola em torno de uma garrafa
vazia de coca-cola que, tendo caído de um avião no deserto de Botswana, na África, é encontrada por um
grupo nativo de bosquímanos. O objeto, nunca visto antes pelos nativos, é recebido como um “presente
dos deuses”, equívoco que coloca os espectadores diante da relatividade da cultura e de seus
significados . O filme revela como os sentidos atribuídos ao mundo pode variar no tempo e no espaço e
de como nosso comportamento é guiado por esses elementos da cultura cotidiana, repleta de ícones
propostos pela indústria, pela publicidade e pela comunicação massiva. 
Nossa proposta é, portanto, trazer para dentro da escola a cultura dos alunos, especialmente aquela
gerada pelos meios de comunicação de massa. Isso nos permitirá conhecer seu gosto, as idéias com as
quais entram em contato, os assuntos que os interessam e as atividades que os entretêm. Esse perfil de
consumo midiático pode representar uma ponte em nossa comunicação com eles – o estudo da recepção
de telenovelas mostrou que muitas pessoas que assistem a elas o fazem mais pela troca de informações
e opiniões que elas possibilitam do que pelo seu prazer pessoal e individualizado . As pessoas gostam de
trocar idéias e comentar a respeito dos personagens e de seu destino na trama. Ter como base aquilo
que povoa o imaginário de nossos alunos pode facilitar nossa comunicação com eles e introduzir de forma
agradável novos conceitos e idéias.
Além de facilitar a comunicação entre as pessoas, de criar um universo comum de interesse, o
conhecimento do consumo midiático de um certo grupo pode nos ajudar a discutir os critérios dessa
escolha. Quantas vezes, não nos pegamos diante de uma televisão, assistindo a um programa por hábito
ou costume? Não é importante discutirmos o que fazer com nosso tempo e que critérios utilizarmos na
escolha daquilo que ocupa nossa mente e nossas idéias? Podemos aprimorar nosso gosto e refinar nossos
hábitos. Mas isso só se dá em nossa interação com os outros. Assim, o conhecimento do consumo
midiático é uma ferramenta importante para a educação de uma maneira geral, não só para o
entendimento dos conteúdos escolares, mas para a avaliação e o aprimoramento do gosto do público.
Você, professor, irá se surpreender com a quantidade de informações que possuem seus alunos a partir
de hábitos de consumo midiático como a leitura de jornais e revistas, o escutar do rádio e o assistir da
televisão. Você se surpreenderá também com a relação de proximidade que o uso dessa bagagem
introduz na prática educativa. 

Por falar nisso...
Para ilustrarmos o que acabamos de desenvolver neste texto, vamos transcrever trechos de um
WEBLOG encontrado na Internet, no endereço www.verbo21.com.br/mondob/mondob9.htm. WEBLOG é
um tipo de site no qual as pessoas escrevem informalmente, como em um diário ou agenda escolar, suas
idéias e impressões diárias. José Salles é o nome indicado nesse WEBLOG que fala, entre outras coisas
de programas e apresentadores de televisão, sobre filmes e revistas. Independentemente do gosto do
autor, seu relato é importante por mostrar como se forma o gosto midiático das pessoas e de como a
comunicação midiática faz parte de nossa vida e serve de pauta para o desenvolvimento de nossas idéias
e de nossa personalidade.

Por José Salles 
O único programa de tv a que assisto atualmente é o de Sérgio Mallandro, aos sábados na CNT Gazeta
(como vêem, já superei essa fase de considerar o sábado um dia sagrado para se sair de casa). As
famigeradas "pegadinhas", aquelas situações de constrangimento por que passam transeuntes
desavisados (ou, como na maioria dos casos, farsas grotescas encenadas por atores profissionais ou não)
não me animam muito, pois o tema me parece desgastado, visto que esse tipo de show televisivo já existe
há muitos anos em diversos países do mundo – para se ter uma idéia, me lembro de um filme que chegou
a fazer relativo sucesso nos cinemas brasileiros na década de 80 (antes de Sílvio Santos e o sadismo do



Topa tudo por dinheiro) e que nada mais era do que uma compilação de trechos de um programa
televisivo sul-africano todo feito com câmera indiscreta, ou "pegadinha", como costumamos dizer. Se
não me engano, no Brasil recebeu o título de Essa louca, louca gente, e foi lançado na esteira do sucesso
de outro filme sul-africano da época ainda meio braba do apartheid institucionalizado, Os deuses devem
estar loucos (que teve duas continuações). E esses filmes foram sucessos não só no Brasil, mas em todos
os países democráticos do Ocidente, como dizíamos nos tempos da Guerra Fria. Sobre os programas de
"pegadinhas" (vou parar de ficar usando aspas) antes das referidas comédias sul-africanas, numa hq do
Superman publicada por aqui nos anos 60 se faz referência a este tipo de show televisivo. Enfim, o que
me diverte mesmo no programa do Mallandro são menos as pegadinhas e muito mais os debates-baixaria
que acontecem geralmente no fim do programa. Temas ultrapolêmicos são levantados e discutidos sem
critério ou regra; Mallandro faz uma pergunta para um dos debatedores e sai de fininho, permite
qualquer intervenção de outrem e logo temos gritarias e xingamentos entre os convidados – nem sempre
convincentes (confesso que, nessa parte do programa, às vezes não dá pra perceber quando a coisa é
séria ou só armação), mas absurdamente hilárias.

Mais idéias a respeito de programas e mídias são encontradas nesse WEBLOG, mostrando que “assistir”
TV, “ouvir” rádio não são atividades tão simples como se pensa. José Salles faz inúmeras considerações
a respeito dos apresentadores, de suas propostas e até mesmo de como isso repercute no cinema. 
Finalizando a Apresentação deste Tópico - O consumo midiático de professores e alunos – propomos
duas atividades: 
1- uma pesquisa com perguntas a serem respondidas por você, professor, na área denominada
PESQUISA, e que poderá servir de modelo quando desejar realizar igual enquête entre seus alunos. Os
resultados dessa pesquisa serão divulgados neste site.
2- A elaboração de um WEBLOG de sua autoria falando de seu gosto, de suas rotinas e de suas idéias a
respeito de programas de TV, filmes, vídeos, artistas e apresentadores que lhe interessem de alguma
forma, ou porque os aprecie ou porque os critique ou porque o intriguem. O espaço para isso está na área
EXERCÍCIO do site.
3- O Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – apresentou dados
interessantes: 87,4% dos lares brasileiros têm rádio e 87,0% têm televisão. Apontam também para o
fato de que há mais videocassetes -35,4% - do que lava-roupas - 33,1%. E mostra ainda que 10,6% dos
domicílios brasileiros já possuem computadores. Que relação podemos fazer entre essas estatísticas e o
texto motivador de nosso 2º Tópico? – mais dados são encontrados no endereço www.ibge.net/home. 
4- Pensando em tudo que falamos a respeito do consumo midiático das pessoas, como podemos recuperar
o que os alunos tiverem visto, lido e ouvido durante as férias para uso em sala de aula?

Glossário:

Comunidades Midiáticas: 

Cada vez mais incorporamos os meios de comunicação de massa em nosso cotidiano, em nossos hábitos e
costumes, seja na vida familiar, no trabalho ou no lazer. Para fazermos uso dos chamados MCM,
estabelecemos rotinas que constituem nossas atividades diárias – lemos determinado jornal pela manhã,
ouvimos o noticiário veiculado por uma emissora de rádio no caminho do trabalho, assistimos à telenovela
na hora do jantar, e assim por diante. Em cada uma dessas ações compartilhamos com outros as
experiências às quais ficamos expostos – pessoas, muitas vezes desconhecidas e anônimas que compõem
platéias públicas ou privadas desses programas. Há ainda aquelas com as quais comentamos o que
ouvimos ou lemos. Essa rede de relações de pessoas que, de alguma forma, compartilham uma
determinada vivência ou rotina de recepção midiática, gera uma comunidade que divide certo
conhecimento, informação e emoções as quais forjam um gosto e uma maneira de ser e pensar.
Estando expostos às mesmas experiências, desenvolvemos, uns em relação aos outros, uma sensação de
compartilhamento e de cumplicidade, muito semelhantes àquela que caracteriza os contatos diretos



mantidos com a vizinhança ou com membros do nosso pedaço, categoria utilizada pelo antropólogo José
Guilherme Cantor Magnani, para definir a sociabilidade existente nos grupos de referência. Quando o
espaço – ou um segmento dele – assim demarcado torna-se ponto de referência para distinguir
determinado grupo de freqüentadores como pertencentes a uma rede de relações, recebe o nome de
pedaço. Em seu livro Festa no Pedaço. Cultura popular e lazer na cidade de São Paulo ele afirma: o termo
na realidade designa aquele espaço intermediário entre o privado (a casa) e o público, onde se
desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a fundada nos laços familiares, porém mais densa,
significativa e estável que as relações formais e individualizadas impostas pela sociedade. Os meios de
comunicação de massa vêm exercendo esse papel na cultura contemporânea como propõe SILVEIRA e
RAJ (in: Módulo I, Unidade 3, p. 43). 

Massificação 

A Indústria Cultural, como todo sistema industrial, busca a expansão, o consumo máximo ou a satisfação
do chamado “grande público”. Isso implica na elaboração de produtos que representem um denominador
comum em relação ao gosto da maioria dos consumidores, resultando numa variedade sistematizada,
homogeneizada, um padrão mediano de tendências e gostos. Dessa forma, a Indústria Cultural idealiza
um público massivo consumidor dessa produção cultural que representaria o gosto da maioria.
Diante dessa tendência, os primeiros estudiosos da comunicação, consideraram a industrialização da
cultura, de forma crítica e desconfiada, como um fator de uniformização cultural, capaz de anular a
desejável heterogeneidade dos grupos sociais. Muitos deles julgaram que o público fosse constituído de
“caixas vazias”, preenchidas autoritariamente pelos conteúdos programados da indústria cultural. Com
isso estaria se produzindo um imaginário único e padronizado.
Análises mais recentes na área da Antropologia e da Comunicação, concebem de forma diferente o
público receptor: ele deixa de ser a “caixa vazia” que recebe aleatoriamente conteúdos, para ser alguém
que “negocia sentidos”. Ou seja, ao captar a mensagem dos meios de comunicação, o receptor promove
“mediações” entre aquilo que ouve e vê e as referências que possui a partir de outros grupos como a
família, os colegas de trabalho, os amigos. Nesse processo ele faz um balanço crítico do que o agrada,
motiva ou interessa, balizando escolhas pessoais no consumo da informação. O receptor interage com os
produtos da indústria cultural, selecionando, interpretando e reelaborando conteúdos, num processo que
chamamos de “negociação de sentidos”, mantido entre emissor e receptor. 

Processos Comunicacionais: 
Chamamos de Processos Comunicacionais as complexas relações que se estabelecem entre pessoas numa
dada situação envolvendo fluxos de mensagens, linguagens e o uso de meios, técnicas e tecnologias da
comunicação. Segundo a professora. Mª Aparecida Baccega, em todo o processo comunicativo podemos
distinguir um produtor ou formulador de um discurso que é chamado de emissor e, recebendo esta
mensagem, do outro lado, alguém que possui convicções e valores, o receptor. Este receptor tem um
universo próprio, o qual se coloca em movimento quando ele ouve, vê ou lê qualquer produto. Ele é
receptor no sentido de que seu universo – ou a visão que o comunicador tem de seu universo – está
incorporado no discurso que ele recebe. Tanto o emissor, quanto o receptor, colocam em contato dois
universos culturais diversos e através da interlocução destes dois espaços ocorre o processo da
Comunicação. 
Pierre Bourdieu, sociólogo francês estudioso da Comunicação, analisa como as relações de poder
interferem na compreensão e credibilidade das mensagens e na legitimação dos processos
comunicativos. Para ele, os discursos são determinados pelas situações nas quais se processam, ou seja,
pelo poder e posição hierárquica da fonte de informação. Nesse sentido, o professor desfruta de poder
como fonte de informação em seu campo de conhecimento diante de seus alunos.
Os meios de comunicação e suas especificidades técnicas também interferem na formas de expressão e



recepção de mensagens, atuando no processo comunicativo, o que faz com que o professor Arlindo
Machado os chame de “máquinas semióticas”, máquinas que induzem significações. Uma mesma cena vista
no cinema ou na televisão produzem significados diversos em razão de especificidades técnicas como o
tamanho da tela, das diferentes condições de apresentação como a luminosidade ambiente e do grau de
concentração que exige do público. 

Segmento:
A palavra segmento significa pedaço ou fragmento, e tem sido livremente usada nas ciências humanas
para designar qualquer parte ou seção de uma totalidade social. Recentemente, sugeriu-se que segmento
deveria referir-se às subdivisões completas de uma totalidade, como faixas etárias, por exemplo,
enquanto seção estaria reservada a subdivisões não completas. Para as ciências da comunicação,
segmento designa partes de um amplo público identificadas por determinados aspectos comuns aos seus
membros como sexo, idade, gênero, estrato social. O termo foi usado quando profissionais da
comunicação se deram conta de que, por trás da aparente homogeneidade do comportamento coletivo
frente às mídias, ocultava-se uma diferença na percepção e na recepção das mensagens, com
repercussões no comportamento manifesto. Essa diferença foi atribuída às características que
compõem os segmentos. Em comunicação publicitária, o conceito permite identificar o que é chamado de
público – alvo das mensagens publicitárias, ou seja, aquele que, sendo parte do público em geral, a
publicidade deseja atingir diretamente. A publicidade de um carro pode ser transmitida em horário
nobre quando 50% dos aparelhos de televisão estão ligados, mas dirige-se especificicamente àqueles que
têm poder aquisitivo para adquiri-lo, uma parte consideravelmente menor desse público. Às vezes, os
publicitários podem estar interessados em um fragmento desse contingente – as mulheres, por exemplo,
reduzindo-se ainda mais o público-alvo.

Zapping:
O termo zapping vem da língua inglesa e designa a ação de mudar os canais da televisão por meio do
controle remoto. A prática do zapping tornou-se um símbolo da época de proliferação da televisão como
um meio de comunicação de massa. Nesse sentido, o termo refere-se também a um novo hábito do
homem perante a televisão: o da mudança contínua dos canais e dos programas assistidos. Mudando de
canal constantemente, o telespectador passa de um assunto para outro rapidamente, buscando temas de
seu interesse e gosto. O zapping dá mais liberdade ao espectador e ainda promove a mistura de
conteúdos. Há autores até que o consideram como uma forma de edição promovida pelo espectador.
Zappear se tornou sinônimo de uma recepção intermitente, múltipla e, por vezes, distraída.

WEBLOG – A palavra inglesa WEB significa “teia” e ajuda a compor a World Wide Web, a WWW, como é
chamada a rede mundial de computadores. Log, palavra também inglesa, quer dizer diário de bordo.
Juntando-se as duas temos weblog - diário escrito e publicado na rede por internautas. Do ponto de
vista técnico o weblog é uma página ou site como chamamos os espaços disponíveis para que as pessoas
estabeleçam relações pessoais, comerciais e até industriais na Internet. É por meio do site, também
chamado de homepage, que uma empresa oferece seus produtos, uma escola anuncia seu programa e uma
biblioteca apresenta seu acervo. Alguns sites, entretanto, têm um caráter puramente pessoal e de
relacionamento – pessoas dizem quem são, do que gostam e até exibem fotos suas, de seus amigos e de
sua família. Essa tendência às declarações particulares e ao uso de uma linguagem mais intimista foi
aumentando a ponto de tornar o WEBLOG uma mania. Ele se caracteriza, portanto, por ser pessoal e
diário (quase sempre), um hábito alimentado pelo internauta para expor suas idéias, paixões e opiniões
para quem quiser saber. Se você digitar a palavra weblog num sistema de busca encontrará centenas
deles. Divirta-se com os mais civilizados e descarte aqueles em que perceber um conteúdo mais
apelativo. É preciso ter sempre critérios pois sabemos que a rede é um sistema aberto e sem censura e



as homepages são sempre de responsabilidade pessoal de quem os produz e mantém. 

Afinal o que é cultura?
Fernando Luiz Monteiro de Souza

É comum, no cotidiano da escola, o aluno perguntar: 
- Professor! E afinal, o que é cultura?
Muitas vezes vacilamos ao responder. Mas, porquê é tão difícil definir cultura? Porque o termo designa
diferentes conteúdos, dependendo do campo do conhecimento ao qual nos referimos e até mesmo do
contexto no qual o aplicamos.
Referindo-nos ao ensino formal, o termo cultura tem sido tratado, muitas vezes, como o domínio de
saberes específicos e de base científica. Analisando essa acepção, Pierre Bourdieu, afirma haver uma
associação entre o grau de inteligência atribuído aos alunos e a bagagem cultural carregada por ele,
medido pela capacidade que demonstra na manipulação dos conteúdos da cultura de elite. Nesse sentido,
aluno “inteligente” ou culto é aquele que é provido dessa cultura, em oposição ao “burro”, desprovido
dela. Em decorrência disso, costuma fazer parte dessa acepção de cultura as informações científicas e
as formulações filosóficas, enquanto o saber comum e popular é tido como “inculto”.
Outro campo que utiliza o termo com largueza é o folclore, referindo-se de forma genérica aos
costumes de um determinado grupo, aos traços distintivos de um povo ou de uma região, sendo também
chamados de “raiz” ou genuínos. Essa visão, muitas vezes, leva a uma interpretação deslocada ou
desatualizada de cultura. Práticas escolares como a “semana do folclore” ou o “dia do índio”, quando se
propõem ao mero revivalismo de mitos, lendas, danças e comidas típicas são inspiradas nessa visão de
cultura. 
No presente Tópico de nosso curso, entretanto, não estamos nos referindo a essas noções de cultura,
mas à bagagem histórica de significados que um determinado grupo compartilha e com o qual distingue
seus membros – as linguagens com as quais se manifestam, os códigos e as técnicas expressivas, os
valores, as crenças e o gosto com os quais se identificam e a história que constroem coletivamente.
Clifford Geertz, um dos defensores dessa conceituação de cultura, considera esse conjunto de
interpretações de mundo, de natureza simbólica e coletiva como um todo dinâmico permanentemente
atualizado por novas significações. Nesse sentido, a cultura não se confunde com as competências que
alguns têm e outros não têm, nem com traços culturais preservados, às vezes, de forma artificial. Com
essa postura, a cultura é viva, flexível e plural, integrando até mesmo elementos aparentemente
divergentes e díspares. 
Utilizando-nos de uma metáfora, podemos dizer que a cultura, nesse sentido, é um tecido elaborado,
permanentemente por todos, cujas diferenças de pontos, linhas e cores se mesclam formando uma
totalidade. 
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Filmes

A Rosa Púrpura do Cairo - The Purple Rose of Cairo – Direção: Woody Allen, EUA,1985, 81´ 

A Era do Rádio - Radio Days - Direção: Woody Allen, EUA, 1987, 85´

Bom Dia, Vietnã - Good Morning - Direção: Barry Levinson, Vietnam/EUA, 1987
121´ 

Cinema Paradiso - Nuovo Cinema Paradiso - Direção: Giuseppe Tornatore, Itália, 1988, 123´

Denise está chamando - Denise Calls Up - Direção: Hal Salwen, EUA, 1995, 80´ 

Mens@gem para você - You've Got Mail - Direção: Nora Ephron, EUA, 1998, 120´

Muito Além do Jardim - Being There – Direção: Hal Ashby, EUA, 1979, 130´

O Show de Truman - The Truman Show - Direção: Peter Weir, EUA, 1998, 102´

Os Deuses devem estar loucos - The Gods Must Be Crazy - Direção: Jamie Uys, Botsuana/África do Sul,
1980, 108´

Pleasantville – A vida em preto e branco – Pleasantville - Direção: Gary Ross, EUA: 1998
108´

Quiz Show – A verdade dos bastidores - Quiz Show - Direção: Robert Redford
EUA, 1994, 134´
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Recomendação de leitura (TV Escola) 

Para poder entender melhor a questão do consumo midiático, você pode estar utilizando como suporte o
material da TV Escola. 
Na atividade 7 do Módulo II (p. 31) são propostos alguns exercícios que sugerem que você faça uma
pequena pesquisa sobre os seus hábitos e usos da televisão, assim como de seus familiares e amigos.
Esta atividade sugere que você conheça seus gostos e sua prática perante os programas televisivos ao
lhe colocar diante das seguintes questões:

“1. Quantas horas por dia você vê TV? E seus familiares?
2. Com que finalidades cada membro de sua família assiste à TV (distração, diversão, obter companhia,
unir a família, informar, instruir)?
3. Imagine situações familiares para cada finalidade do item anterior.
4. Como seria o seu cotidiano sem a televisão? Cite aspectos positivos e negativos.
5. Recentemente, que situações da TV (cenas, notícias, personagens, apresentadores) foram objeto de
comentários com seus amigos, familiares ou colegas?”



Preocupando-se ainda com o consumo midiático dos professores, na página 31 do Módulo 2, o autor
refere-se à questão dos gêneros televisuais. Conhecer os gêneros dos programas aos quais você assiste
é importante, pois isto lhe ajudará a compreender melhor a capacidade comunicativa e as
características dos programas televisivos que você está acostumado a ver. Nessa perspectiva, o autor
propõe as seguintes perguntas: “Quais são seus programas preferidos na TV?Assiste a telejornais?
Identifica semelhanças e diferenças entre eles? Assiste a entrevistas, a debates? Vê telenovelas?
Identifica semelhanças e diferenças entre elas?”
Para os autores dos módulos da TV Escola é importante que você reflita sobre o seu consumo midiático e
de seus alunos, pois “é preciso refletir sobre o uso doméstico que fazemos da televisão. Seguramente é
recreativo. A televisão também é entretenimento. Mas seria só recreativo? Quais são os seus critérios
de seleção dos programas? Você aceita o que a televisão lhe oferece, sem se perguntar o que deveria
oferecer? Há algo na programação que merece ser gravado, que pode ser utilizado no currículo escolar?
Talvez devêssemos ficar mais atentos para uma programação que entra em nossa casa, chega aos nossos
filhos e aos nossos alunos.” (Módulo 1, pg. 110).
Nesse sentido, devemos compreender que a importância que os meios de comunicação tem em nossa vida
não se inicia a partir do ingresso na escola, pois “antes de chegar à escola, a criança já passou por
processos de educação importantes: o familiar e o da mídia eletrônica. No ambiente familiar, mais ou
menos rico cultural e emocionalmente, ela vai desenvolvendo suas conexões cerebrais, seus roteiros
mentais e emocionais e suas linguagens. Os pais, principalmente a mãe, facilitam ou complicam, com suas
atitudes e formas de comunicação mais ou menos maduras, o processo de aprender a aprender dos seus
filhos. 
Mas a criança é educada também pela mídia, principalmente pela televisão. Aprende a informar-se, a
conhecer – os outros, o mundo, a si mesma-, a sentir, a fantasiar, a relaxar, vendo, ouvindo, ‘tocando’ as
pessoas na tela, que lhe mostram como viver, ser feliz e infeliz, amar e odiar. A relação com a mídia é
prazerosa – ninguém obriga-, é feita por meio da sedução, da emoção, da exploração sensorial, da
narrativa–, aprendemos vendo as estórias dos outros e as estórias que os outros nos contam. Mesmo
durante o período escolar, a mídia mostra o mundo de outra forma –mais fácil, agradável, compacta- sem
precisar de muito esforço. Ela fala do cotidiano, dos sentimentos, das novidades. A mídia continua
educando como contraponto à educação convencional. ‘Educa’ enquanto nos entretém.”(MORAN, Módulo
I, 2001: 33, 34)
Segundo CARNEIRO (Módulo II, p. 112), “não podemos esquecer que os alunos já possuem um conjunto
de conhecimentos elaborados além das quatro paredes da escola, a partir de sua vivência e da cultura
em que estão situados. É com esse referencial que as crianças interagem com o meio onde vivem e
buscam explicações para os fenômenos da natureza”.
Como um dos principais meios de comunicação de massa, a televisão inegavelmente ela parte do cotidiano
da grande maioria de nossos alunos, assim como do nosso. Segundo MORAN (Módulo I, 2001:25), “a
imagem televisiva superpõe linguagens e mensagens, somando-as, sem entretanto separá-las. Isso
facilita a interação com a audiência e aumenta seu poder de influência. Somos tocados pela comunicação
televisiva sensorial, emocional e racionalmente. Sua linguagem poderosa, dinâmica, responde tanto à
sensibilidade das crianças e dos jovens quanto à dos adultos, dirigindo-se antes à afetividade que à
razão, interferindo nas atividades perceptivas, imaginativas e comportamentais.”
Em primeiro lugar, por quê é importante saber sobre o consumo? Como ele pode auxiliar ou
complementar nosso dia-a-dia na escola? CARNEIRO afirma que “ao se abordar a educação para o
consumo seletivo e crítico da TV. O objetivo é desenvolver a competência dos alunos para analisar, fazer
leitura crítica e criativa de programas de televisão a partir do conhecimento das linguagens, das
condições de produção e recepção. Na educação com a televisão utilizam-se programas (ou trechos de
programas) como estratégia pedagógica para motivar aprendizados, suscitar interesses, problematizar
conteúdos, informar. Educar pela televisão significa comprometer emissoras com a formação de jovens,
com a oferta de mais e melhores programas para o público infanto-juvenil.” (Módulo II, 2001: 20) 
Ainda sobre a questão da análise crítica e criativa dos meios, os professores “(...) podem ajudar crianças
e adolescentes a estabelecer critérios, a formar juízos, a elaborar opiniões menos espontâneas e a
reconhecer programações de qualidade. ‘A predisposição a acreditar nas mensagens dos meios depende



dos critérios que o receptor tiver formado de si, não propriamente em relação a conteúdos, mas em
relação aos meios e à sua capacidade de analisá-los. Isso somado à dificuldade de uma opinião elaborada
e formada sobre os conteúdos oferecidos conduz a aceitar esses conteúdos como corretos.’”
(SANCHEZ, F. M. Os meios de comunicação e a Sociedade in: Mediatamente! Televisão, cultura e
Educação. Brasília: Secretaria de educação à distância, Ministério da Educação, 1999, p. 71 in:
CARNEIRO, Módulo II, 2001: 30) “A mídia na educação torna-se, então parte das mediações que
conduzem o indivíduo a ser um sujeito ativo na construção da cultura.” (WHITE, R. A tendência nos
estudos de recepção. Comunicação & Educação. São Paulo (13): 41 a 46, set/dez, 1998, p. 65 in: Módulo
II, p. 31)
Em “Funções que a televisão deve desempenhar” (BERTRAND, C. J. A deontologia das mídias. Bauru:
Edusc, 1999 in: CARNEIRO, Módulo II, 2001: 26-27), o autor considera necessário que se conheçam os
serviços que a televisão deve prestar. “Para julgar se a televisão está atendendo aos interesses dos
cidadãos, BERTRAND (p. 36-38) apresenta seis categorias ou funções das mídias, definindo-as assim:
observar o entorno; assegurar a comunicação social; fornecer uma imagem do mundo; transmitir cultura
(de geração a geração); contribuir para a felicidade: divertir e; fazer-comprar.”


