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ALGUMAS CONSIDERA90ES SOBRE
1
TELEVISAO E EDUCA9A0
Claudio Benito Ferraz2
"Ninguem sabe nada
Ninguem sabe nada
Ninguem sabe na.sJa"
(TITAS)

RESUMO: As transformac;:oes por que passa o mundo atual,
leva a necessidade de
redimensionamento das instituic;:oes e praticas pedag6gicas. 0 poder da informac;:ao, da televisao em particular,
produzindo formas mediatizadas de percepc;:ao, auxilia a tendencia de se construir novas formas de gostos,
condutas e valores, que a escola deve estar atenta para, pedagogicamente falando, permitir a construc;:ao de
posturas nos alunos, nao de meros usuarios de controle remoto, mas de observadores crfticos e criativos
perante a TV, retrabalhando nesta o potencial iconico de ampliac;:ao da visao de mundo via um redimensionar
dos signos presentes na linguagem, do poder do discurso da sala de aula.
PALAVRAS CHAVES: Mfdia; Escola; lnformac;:ao; Signos.

INTRODUyAO
Como professor de Pratica de Ensino
do curso de Geografia, alem de ministrar as
disciplinas de Antropologia da Educac;:ao e Educac;:ao
e Mudanc;:a Social para o curso de Pedagogia, a
preocupac;:ao com a crise que atravessa o sistema
educacional brasileiro esta sempre presente. Dentre
as inumeras facetas
com que esta crise se
apresenta, uma chama particularmente a atenc;:ao,
aquela que traz a escola para as novas
caracterfsticas culturais da sociedade brasileira neste
fim de seculo.
As mudanc;:as ocorridas no cenario
mundial refletem um novo padrao de comportamento
do homem perante este mundo e suas instituic;:oes,
seus valores morais, seu senso estetico, sua forma
de absorver as informac;:oes (cada vez mais rapidas
e em maior quantidade), enfim, sobre toda vida deste
homem.
0 Brasil, como territ6rio inserido neste
processo, sofre as conseqi.iencias dessas mudanc;:as
economicas, tecnol6gicas e polfticas com a
especificidade de uma nac;:ao dependente, com
graves problemas sociais, e delicada crise
institucional. Perante este quadro genericamente
esboc;:ado, forc;:as contradit6rias, conflitantes e
paradoxais vao se relacionando de forma ainda
imprecisa quanto aos rumos a serem tornados.
1

E no interior deste contexto que tento
entender a escola brasileira, em toda sua maquina
institucional-burocratica, visando encontrar uma
redefinic;:ao de suas func;:oes perante esses interesses
e forc;:as que se delineiam na sociedade.
E no interior desta instituic;:ao que tento
entender o professor e o aluno estabelecendo
relac;:oes complexas durante o processo ensinoaprendizagem. Como dois desconhecidos que se
encontram secularmente na sala de aula, mas que
atualmente nao conseguem mais estabelecer
comunicac;:ao possfvel de entendimento mutuo. As
condic;:oes em que
se estabelecia o encontro
mudaram, e eles nao se aperceberam, daf a
incompreensao do dialogo - ou do nao dialogo - onde
cada parte fica buscando seus referenciais para
estabelecer representac;:oes passfveis de mutuo
entendimento.
0 aluno de hoje, em sua ma1ona,
recorre aos referenciais informativos que tern a mao
para perguntar ao professor o que esta acontecendo
como agora.
0 professor procura na abstrac;:ao de
um tempo ja passado, considerado her6ico, as
respostas que sao desenhadas na lousa, na
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velocidade e nos limites do giz, do livro didatico, da
caderneta de chamada, das 40 horas por semana.

muitas posic;:oes
sociedade.

0 local onde se da o encontro parece
mais o eterno retorno do Mito da Caverna, onde
apenas as sombras vislumbradas na escuridao das
paredes servem de parametros para construir as
praticas e experiencias de ensino - cotidianamente
reproduzidas.

Como este artigo visa discutir o papel
da televisao na elaborac;:ao de certos referenciais na
vida cotidiana dos indivfduos, principalmente
adolescentes, tern de se ter claro que a maioria das
pesquisas sobre este temario, atem-se a indivfduos
adultos que, no caso especffico do Brasil, "nao
contaram com aparelho televisor na infancia".

Portanto, vamos nos tornar mais
palpaveis e buscar a luz. Como a questao aqui
esboc;:ada e de extrema complexidade, vamos nos
ater a dois elementos que permitirao exemplificar
nossas elucubrac;:oes. A linha norteadora de nossas
interrogac;:oes se atem ao processo ensinoaP.rendizagem e como ele se da hoje em sala de aula
(1° elemento) a partir da func;:ao educadora praticada
pela televisao (2° elemento) fora da sala de aula.
Vamos iniciar com a tala de um ilustre entendido em
televisao, o Sr. Roberto Marinho, da Rede Globo de
Televisao. Esta tala foi selecionada nao pelo fato de
ser a do presidente da maior rede de televisao do
pafs, mas por expressar bern o sentido da reflexao
que norteara este capitulo, alem do aspecto de ser a
Rede Globo a que geralmente aponta a tendencia a
ser seguida pelas demais redes de televisao.
"Hoje em dia, mais do que · em
qualquer perfodo de nossos tempos, os
conceitos de hist6ria e de jornalismo mantem
uma
total
afinidade.
Convivem
tao
intimamente que tentar separa-los resultara
em grave erro de avaliar;ao hist6rica ou em
imperdoavel falha de compreensao do
fenomeno jornalfstico" (Rede Globo, 1984, p.
5).

Esta
colocac;:ao do Sr. Roberto
Marinho a respeito da relac;:ao jornalismo/realidade
dos fatos hist6ricos, instiga a reflexao pelo fato de
supervalorizar o carater de exatidao da reproduc;:ao
da realidade presente na informac;:ao televisiva. Esta
ideia chega a assustar, principalmente se for
resgatado a capacidade da televisao mudar o sentido
dos acontecimentos, ou recria-los, conforme os
determinantes ideol6gicos e politicos em jogo, ou
segundo os padr6es tecnicos da linguagem
televisiva.
Essa capacidade de "recriac;:ao" acaba
gerando uma forma de ver os acontecimentos que
permeiam a realidade como se fossem um
espetaculo de luzes, efeitos e ludicidade. Este carater
de "espetaculo" acaba por criar um "habito" ou um
"amortecedor sensitivo", onde os fatos da realidade
s6 sao encarados como reais a partir da estetica
comunicativa passados na televisao.
Assim a televisao passa a ser uma
forc;:a mediatizadora que interfere diretamente nos
processos de capitac;:ao e representac;:ao dos fatos,
afetando as formas em que os indivfduos percebem e
criam sua noc;:ao de mundo, principalmente aqueles
que s6 possuem a televisao como processo
informative e, porque nao, pedag6gico.
A influencia desta forc;:a mediatizadora
torna-se mais preocupante em relac;:ao as crianc;:as e
jovens que hoje tern acesso a televisao desde cedo,
tendo a esta (TV) como ponto de referencia para

e

perspectivas

na

vida

em

"Sao pessoas que tiveram seu
processo de socializar;ao de uma forma que
outras
instituir;oes
sociais
(. ..)
desempenharam papel muito mais relevante
que a televisao. Como se sabe, depois que o
nucleo central de convicr;oes de uma pessoa
esta formado e consolidado e esta pessoa se
torna adulta, as mudanr;as dramaticas sao
pouco provaveis de ocorrer'' (Silva, 1985, p.
61).

E em cima desta observac;:ao que
torna-se mais importante ainda produzir pesquisas
que levem a melhor entender o papel da TV na
elaborac;:ao de valores, comportamentos e ideias
entre os jovens que tiveram a maior parte de seu
processo de socializac;:ao, direta ou indiretamente,
mediatizado pela televisao.
·~s crianr;as que se socializaram
atraves da televisao ou que tern nela urn
agente socializador importante (...) possuem,
pelo simples fato de serem crianr;as, chances
muito menores de confrontar a representar;ao
do real feita pela TV com outras fontes (...)
Oeste modo, o poder de influ{mcia da TV
sobre elas e muito maior'' (Silva, 1985, p. 12).

Torna-se necessaria, portanto, melhor
entender este "poder de influencia", bern como
aprofundar em analises que contribuam para as
. crianc;:as poderem dominar melhor as informac;:oes
passadas pela TV.

E de fundamental importancia colher
informac;:oes mais precisas a respeito da relac;:ao
TV/adolescente para melhor subsidiar a escola no
trato deste vefculo informative, portanto, torna-se
necessaria melhor discutir o papel da televisao
perante a escola atual. Como a escola pode
contribuir para que os indivfduos possam melhor
utilizar e se posicionar frente a este vefculo?
TELEVISAO E ALUNO - PERIGOS E LIMITES DE
INFLUENCIA
Na tentativa de buscar elementos que
nos auxiliem a responder, ou melhor tentar entender
os caminhos que a questao colocada no final da
introduc;:ao aponta, vamos aqui seguir uma trilha que
visa discutir a relac;:ao escola/televisao, uma relac;:ao
conflituosa, mas de base pedag6gica, como forma de
integrac;:ao indivfduo/sociedade, que
estabelece
normas mfnimas de referenciais de conduta e
representac;:oes sociais.
"Nas sociedades atuais, a televisao
desempenha urn papel muito importante na
dimensao semantica do processo de
socializar;ao, fornecendo significar;oes (mitos,
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sfmbolos, representa96es), preenchendo o
universo simb6/ico das crian9as com imagens
irreais que pretendem representar o real, e
transmitindo o saber acumulado. Atraves
destas imagens a te/evisao apresenta as
crian9as e ado/escentes as normas da
integra9ao". (Belloni, 1992, p. 205-6).
Este e o principal perigo apontado
pelos estudiosos da questao quanto a influencia da
televisao a sociedade e, principalmente, em relayao
as geray5es nascidas a partir dos anos 70, que
tiveram, e terao, contato com a TV de forma mais
intensa e constante.
Felipe Fortuna em artigo publicado na
Folha de Sao Paulo, arrola que se "existe uma arte
da televisao e porque existe uma arte da mentira",
com isso ele quer apontar que na televisao a
informayao "desaparece para dar Iugar ao ambiente,
ao territ6rio da imagem e do som, onde a informayao
fica vinculada a reorganizayao fraudulenta do espayo
e tempo".
Exemplificando
esta
delicada
afirmayao, Fortuna resgata a participayao da mfdia,
mais especificamente do telejornalismo da CNN, no
registro da Guerra do Golfo, onde milhoes de
telespectadores podiam ver ao vivo os bombardeios
ao lraque por avioes americanos com imagens
"tomadas de dentro dos avioes e ate mesmo o trajeto
dos mfsseis", que desvirtuaram a capacidade de
melhor entendimento da guerra, bem como
deslocavam as informayoes dram<Hicas de uma
guerra "para um espetaculo high-tech de proeza".
Este exemplo aponta para as
caracterfsticas que as informayoes televisivas
tendem a tomar nos pr6ximos anos, o que permite
vislumbrar que a televisao permitira uma submissao
do telespectador a um registro dos acontecimentos
apenas imediatos, auxiliando na elaborayao de uma
memoria restrita a acontecimentos ocorridos nos
ultimos dias, 0 que fortalece a "perda da posse do
real e a ideologia do espetaculo" (Folha de Sao
Paulo, 06;06;93), ampliando a perda da capacidade
de memoria do indivfduo, num cfrculo de efeitos
tenebrosos.
Esta perspectiva apontada por Fortuna
leva a necessidade de
tomar medidas mais
profundas para que se consiga um comportamento
mais saudavel do indivfduo e da sociedade perante
os meios de comunicayao. 0 mundo de hoje nao
pode mais viver sem a televisao, mas nao pode ficar
passive perante os processes de produyao e
divulgayao de informayao via TV e os jogos de
interesses que atuam por tras da telinha. Mas sera
assim tao inevitavel e catastrofica o poder da
televisao em nossa sociedade?
Os avanyos cientfficos e tecnologicos
dos ultimos anos teem levado aa mudanyas
profundas nas relayoes culturais e dos ha.bitos
humanos na sociedade como um todo.
"A nova era da computa9ao esta
instituindo urn novo mundo, ou melhor, uma
rela9ao totalmente diferente do homem com
seu meio e com suas ideias. A/em de a/terar
o ambiente, o trabalho, as rela96es sociais e
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pessoais, ele introduz uma nova /6gica, uma
nova estrutura de pensamento". (M. Filho,
1988, p. 103).
A televisao faz parte de todo este
processo de transformay5es socio-culturais porque
passa a sociedade capitalista atualmente, tanto as de
economias e tecnologias "avanyadas", como as do
chamado mundo "subdesenvolvido",
em que os
efeitos destas transformay5es aguyam ainda mais as
series de contradiy5es socio-economicas. Dentro
deste quadro, a televisao e mais um componente
nesta serie de mudanyas e contradiyoes, do que
causa prioritaria que determina as transformayoes e
comportamentos, sendo que o efeito da TV sobre a
sociedade e muito mais consequencia da serie de
fatores socio-culturais-tecnologicos.
Visando ampliar e complexizar ainda
mais esta questao, citamos pesquisa realizada por
um grupo de cientistas ingleses (Himmelwert,
Oppenheim e Vince) quanto ao efeito da televisao
nas crianyas; os apontamentos foram os seguintes:
- Excesso de televisao permite uma "atividade mental
passiva".
- A televisao pode levar a crianya a uma "preferencia
pela vida fabricada, em prejufzo de sua propria vida".
- A televisao pode provocar uma postura de mero
espectador, levando a perda da iniciativa.
- A televisao pode incapacitar a·s "emoy5es
autenticas" (M. Filho, 1988, p. 108).
Apesar desta pesquisa apontar a
"tendencia" aos possfveis perigos que o excesso de
televisao pode causar as crianyas e indivfduos, esta
nao pode garantir que estes perigos vao ocorrer com
100% de acerto, pois inumeros outros fat ores
interferem
nesta
relayao
Televisao/crianya
(indivfduo). Dentre estes fatores, OS principais sao OS
dados socio-culturais e psicologicos que permitem
posturas diferenciadas e estruturas morais diversas
para cada indivfduo ou grupo familiar.
famma
apatica,
sem
"Numa
iniciativa, sem manifesta9ao de emo96es, a
crian9a
apresentara
esses
mesmo
comportamento
independente
da
TV.
lnversamente, a te/evisao nao encontrara
terreno em ambientes que por si estimulem
caracterfsticas positivas". (M. Filho, 1988, p.
108}.
Outra observayao importante a ser
feita, e que aqui ja foi apontada, e que a televisao
nao age sozinha, esta atua no interior de aspectos
socio-culturais que reforyam os processes de
deturpayao e interferencia excessiva da TV no
comportamento dos indivfduos.
"Cu/par a TV pelos desvios, pela
vio/fmcia, pe/a imora/idade e /imitar OS
resultados de uma investiga9ao: a TV e feita
por homens, em determinada epoca, com
deterrninados interesses e ideologia. Ela e
apenas seu instrumento de refor9o. Sem ir
buscar na sociedade que esta por tras de/a a
causa de todos os efeitos que aparecem pe/a
TV, jamais se ira chegar a alguma coisa". (M.
Filho, 1988, p. 108}.
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Desta forma tern de se ter claro que a
TV possui o poder de recriar o sentido original dos
fatos, tendo grandes possibilidades de influenciar na
elaboragao de valores e posturas, e que este poder e
maior quanto maior for o contato do indivfduo
desprovido de condigoes mfnimas para analisar e
comparar as informagoes da televisao. No entanto, a
crftica a este grau de influencia tern que ser
contextualizada a partir das condigoes economicas e
socio-culturais que permeiam determinado grupo
social e o indivfduo que dele faz parte.
Neste aspecto que o papel da escola
como instancia que tern as condigoes de produzir
uma reflexao sobre o uso da televisao, e propiciar
uma postura mais esclarecida do usuario perante o
sentido e efeitos produzidos por esta, torna-se de
vital importancia.
TELEVISAO E ESCOLA:
COMPLEMENTARIDADE

CONCORRENCIA

E

A escola nao pode incorrer no erro de
renegar a televisao, classificando a esta como
detentora de todo o mal da aprendizagem dos
alunos; e nem pode querer substituir a sua estrutura
de ensino-aprendizagem pela da televisao. Ambas
as posturas sao perigosas por nao trabalharem com
a devida clareza a relagao Televisao/educagao.
Esta dupla postura advem do fato da
televisao ter-se tornado uma grande concorrente da
escola.
"Em todo mundo contemporaneo
coexistem duas fontes de informa9ao e de
saber para crian9as e adolescentes: a escola
convencional, da escrita e do livro, com suas
disciplinas separadas e seus ciclos de
progressao; e face a eta, em torno de/a e em
todas as partes, a esco/a para/eta da mfdia,
cujas tecnicas, funcionamento, modos de
apresenta9ao e mesmo os conteudos sao
radicalmente diferentes dos da esco/a, e
exercem sobre a inteligencia, a afetividade e
a personalidade moral uma influencia
consideravel, nem sempre em consonancia
com os objetivos conduzidos pela escola".
(UNESCO apud Belloni, 1992, p. 208)
Certas pesquisas realizadas (Belloni,
1992, p. 208} apontam que os jovens brasileiros
chegam a ficar em media mais de 4 horas em frente
a TV, tempo maior que o permanecido em sala de
aula, e possuem uma opiniao muito positiva em
relagao a televisao enquanto meio de informagao,
aprendizagem e lazer.
As informagoes transmitidas pela
televisao sao estruturadas de tal forma que criam
condigoes favoraveis de recebimento destas por
parte
dos
telespectadores.
Quando
este
telespectador e urn aluno, a serie de informagoes
transmitidas em tom de espetaculo, atrai a atengao
deste que senta com prazer em frente a telinha, o
que nao ocorre na sala de aula. Nao sendo obrigado
a memorizar, nem a refletir mais profundamente
sobre as questoes e dados passados pela TV, as
informagoes sao aceitas com prazer e comodidade.

·~ · TV,
entao como meio de
transmissao de informa9oes, concorrendo
com a aula, vence-a por todos os motivos
apresentados: e mais agil, mais imaginativa,
e mais colorida e barulhenta, e veicu/adora
do novo, do que esta em ·moda, Iibera as
pessoas da submissao presenya ffsica do
educador, .. permite liberdade de esco/ha
supostamente maior, aparenta dar maior
informa9ao, preenche o imaginario com
signos
de
cultura,
da
espa9o
ao
individualismo, ao isolamento, ao nao me
amole (... ) exerce um fascfnio e uma atra9ao
que a aula nao consegue obter" (Cardoso, p.
105).

a

A concorrencia que a televisao
estabeleceu para com a escola, ampliou a crise da
educagao, levando a varios questionamentos e
crfticas quanto aos processes de transmissao e dos
conteudos trabalhados nas escolas - geralmente uma
serie de informagoes abstratas, distantes da vida do
aluno, meramente decorativas e mecanicamente
reproduzidas.

E claro que estas observagoes ja
vinham de Ionge, mas a televisao agugou os limites
destas praticas educativas, chamando a atengao dos
educadores para uma necessaria "renovagao" da
postura da escola e da educagao perante o aluno e
processo ensino-aprendizagem.
A partir desta constatagao, muitos
educadores optaram por imitar a televisao como
forma eficiente de aprendizagem, como e o caso da
"didatica de cursinho", onde os educadores
subsumem o conteudo ao espetaculo da sala de
aula, ou entao, como aconteceu em certas escolas,
substituem o professor pela televisao.
Ambas as posturas nao tenta resolver
concretamente o problema da melhoria do processo
ensino-aprendizagem. Primeiro porque nenhuma
"didatica espetaculo", por mais elaborada que seja ao
atrair a atengao do aluno, nao conseguira reproduzir
o fascfnio da TV, alem de, como na TV, reduz a
aprendizagem a uma sene de informagoes
superficiais, sem uma devida reflexao e profundidade
- nao instiga o aluno a pensar e a criar.
Em segundo, a · televisao nao tendo
contato direto com o aluno, nao tern condigoes
concretas de produzir urn conhecimento mais
elaborado, fruto de urn esforgo maior e coletivo.
Falta a televisao "a magia que o relato
oral oferece, pelo contato direto - forma de
comunicagao que s6 a atividade docente comporta"
(Cardoso, p. 106). Este contato direto professor/aluno
e que permite uma relagao mais humana e completa
de aprendizagem, nao s6 por trabalhar com o
inesperado, mas por permitir urn maior envolvimento
do aluno num processo mais eficaz e duravel de
ensino.
Cabe a escola, portanto, evitar a
posigao de negar qualquer valor a televisao, pelo fato
ja exposto aqui de que a "educagao, dentro de
poucos anos, estara fortemente( ... ) associada aos
meios de comunicagao" (Magaldi, 1986, p. 30}, se ja
nao estiver, o que torna impossfvel pensar num
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processo serio de ensino-aprendizagem sem o uso
da TV e demais recursos tecnol6gicos.

manusear a TV de forma a saber apreender os
limites e possibilidades desta perante o mundo.

A partir disso a escola nao pode, assim
como o educador, comeyar a introduzir a televisao e
recursos congeneres a sala de aula sem uma devida
analise destes, fazendo com que estes venham em
.auxflio de uma renovayao qualitativa do ensino e nao
como muitos pensam, venham substituir a a9ao
docente.

Para atingir tal objetivo, prop6e-se
aqui, partindo da leitura de Maria Luiza Belloni, uma
serie de atividades que a escola precisa desenvolver
conjuntamente e integradamente as novas condiy6es
que a sociedade apresenta:

Tarefa da escola hoje em dia passa a
ser a necessidade de trilhar mais este caminho, ou
seja, diante das inovac;:oes tecnol6gicas e tecnicas,
cabe a escola assumir estes novos padr6es de
comunicayao e de percepyao da realidade, fazendo
uma leitura destes segundo uma dupla perspectiva
de analise: 1°) Como instrumento pedag6gico; 2°)
Como objeto de estudo.

':4 integra9iio da mfdia a escola tern
necessariamente que ser realizada nestes
dois nfveis: enquanto objeto de estudo,
fornecendo as crianyaS e ado/escentes OS
meios de dominar esta nova linguagem. E
enquanto
instrumento
pedag6gico,
fornecendo aos professores suportes para a
melhoria da qualidade do ensino, altamente
eficazes por que adaptadas ao universo
infantil" (Belloni, 1992, p. 108-209).
Esses dois nfveis de atuac;:ao da escola
visam integrar a pluralidade de informay6es,
tecnologias e usos que a complexidade e dinamismo
de nossa sociedade fazem dos recursos e aparelhos
informativos atuais (televisao, vfdeo, computador,
etc}, de modo que o indivfduo que passe pela escola
tenha condi96es de melhor ler o mundo de hoje.
Nas decadas de 60 e 70, as crfticas
feitas a televisao e ao Mass-Mfdia, se atinham, em
grande parte, as relac;:oes destes com os interesses
ideol6gicos dos Estados e elites governantes,
identificando o carater de massificac;:ao e alienayao
presentes nestes vefculos. Atualmente, com a
diversidade de equipamentos e tecnologias (controle
remoto, TV a Cabo, TV interativa), a crftica e
analises feitas sobre vefculos nao pode mais se ater
aos identificados nos anos 60 e 70.

1. Aprofundar o conhecimento dos "aspectos tecnicos
da produ9ao e transmissao de mensagens televisuais
"
2. Exercitar a capacidade de distinguir elementos
reais e fictfcios da mensagem.
3. Compreender a montagem e os modos de
funcionamento das mensagens.
4. Compreender as diferentes formas de influencia
das mensagens televisivas sobre comportamento
humano.
5. Aprofundar uma postura crftica quanto a violencia
presente nas mensagens ficcionais e informativas.
6. Desenvolver a capacidade de percepyao perante
as diferentes formas de representayao dos eventos
sociais, economicos e politicos nas mensagens"
(Belloni, 1992, p. 209).
Mas estes objetivos e atividades s6
poderao ser satisfatoriamente implementados, caso a
analise e o entendimento dos processos simb61icos
com que a TV trabalha as informay6es, forem
adequadamente esclarecidos.
TELEVISAO E NfVEIS DE COMUNICAQAO SfGNICA
A sfntese das propostas de Maria L.
Belloni passa pelo necessaria entendimento da
pr6pria estrutura sfgnica presente nas formas com
que as informay6es e imagens sao montadas e
veiculadas pela TV. S6 na compreensao desta
estrutura simb61ica, enquanto meio e vefculo de
comunicayao, e que a desmistificayao da televisao
tornar-se-a possfvel.
Para melhor entender o que se esta
colocando aqui, optou-se tomar por base a Teixeira
Coelho (1980) que aponta a televisao trabalhando
aos processos de informac;:ao e comunicayao via tres
nfveis de signos:

- leone: que possibilita ao seu receptor conhecer o
Atualmente a mfdia e a televisao sao
pluralidades "incontrolaveis de mensagens que cada
urn usa e compoe como quer, com o controle remoto.
Nao que mude a liberdade do usuario, mas o que
muda com certeza e o modo como ele e ensinado a
ser livre ou controlado" (Eco, 1984, p. 179) perante o
mundo mediatizado pela TV.

objeto representado. Revela o novo, o desconhecido.
Desenvolve a Consciencia lconica. baseada na
intuic;:ao, na empatia, no "sentir com o objeto", opera
com o sentir e exige a contemplayao, daf ser
potencialmente alienante, mas ao mesmo tempo nao
e passfvel de controle, sendo uma consciencia em
aberto.

E no interior desse quadro muito mais
amplo e complexo que a escola deve se assumir para
permitir que o aluno, e nao s6 este, nao seja apenas
urn "operador de controle remoto", mas que saiba
reagir diante dos meios de comunicac;:ao de massa;
que consiga "discutir a mensagem . que esta
recebendo" e perceber seus diversos significados e
modos de interpretac;:ao.

- lndice: que possibilita reconhecer urn objeto ja c

Desta forma a escola dara subsfdios
para o aluno nao s6 ampliar sua capacidade de
leitura da televisao, mas dara a este condi96es de

onhecido. Desenvolve a Consciencia lndicial. que
procura formar jufzo de valor.
(certo/errado,
bom/ruim, etc), permitindo a constatayao dos fatos.
- Sfmbolo : permite conhecer o objeto representado

atraves dele (pela palavra}, possuindo urn potencial
revelador, ao mesmo tempo que nao garante
conhecer o objeto em sua inteireza. Desenvolve a
Consciencia Simb61ica, que investiga e produz
conveny6es e normas. E a fundamentayao do
proceSSO de logicizayaO da razao hurnana.
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A televisao trabalha com estes 3 nfveis
de signos, como aponta o trabalho de Heloisa Dupas
Penteado que, tomando como ponto de partida o
fcone televisivo, e o perigo da necessaria
contemplagao que ele exige da consciencia,
demonstra a capacidade de inovagao presente no
fcone, por exercitar os aspectos
subjetivos · e
sentimentais dos telespectadores - provocando urn
Consciencia em aberto, de diffcil controle dos
resultados por parte daqueles que emitem a
mensagem.
Para evitar esta "perda de controle da
mensagem", a televisao utiliza do sfmbolo, da
palavra, como meio de limitar a consciencia ic6nica
via a 16gica da razao dominante, produzindo uma
consciencia indicia!, ou seja valores e padroes de
comportamentos segundo uma determinada moral daf a televisao sempre trabalhar com os estere6tipos
de bern e mau, certo e errado, born e ruim, etc.
·~ imagem, 0 {cone, e importante na
comunica9ao porque atraente, arrebatadora
das aten96es. E preciso entretanto cerca-la,
de tal modo que ela arrebate e fascine os
espectadores no sentido do funcionamento
do sistema (...) No sentido de conquistar as
pessoas para agirem de tal forma, que o
sistema funcione enquanto tal.
"E principalmente atraves da fa/a
que o processo de redu9ao do poder
comunicador da imagem e reduzida para
dimensoes permitidas". (Penteado, 1991, p.
59).

Nesse ponto e que se resgata de novo
o papel da escola em relagao a televisao. Esta (a TV}
tende
a transformar
o
fcone . em
fndice
comportamental , via o sfmbolo cerceador da palavra,
que tenta limitar o potencial inovador e revelador da
imagem ic6nica, acentuando os aspectos de
contemplagao e de mero observador que o
telespectador possui frente a telinha; recheando esta
imobilidade com falas que tendem a indiciar formas
dominantes, pre-estabelecidas, de comportamento,
valores e ideias.
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No entanto, por partir do fcone, a
repetigao da imagem potencializa outras formas de
ver as coisas, daf o discurso da escola ter fungao de
romper
com
os
Indices
padronizados
de
comportamento atraves da utilizagao de sfmbolos
que apresentem formas outras de se entender a
mensagem, exercitando no aluno o ato de ler as
imagens de maneira nao passiva ou meramente
contempladora.

0 que se tern, portanto, e a capacidade
da escola em utilizar da "palavra" como forma de
ampliagao do conhecimento da realidade do
educando. Conclui-se daf que a escola tera que
readaptar-se e reeducar-se quanto ao uso da palavra
como fonte . de ampliagao dos horizontes, ·da
criatividade e da capacidade de analise crftica do
aluno perante o mundo e a televisao.
Na escola atualmente, o uso dos
signos nao visam a ampliagao do conhecimento,
mas "configura uma operagao mecanrca de
acoplagem do conhecimento escolar sobre o
conhecimento existencial do aluno" (Penteado, 1991,
p. 107) ou seja, e 0 mundo das palavras, dos livros
didaticos, que e imposto a memorizagao do aluno,
que devera incorporar, conjuntamente a estes
conteudos abstratos, as normas de conduta e
comportamento. Usa-se o fcone (o livro didatico, os
exemplos em aula) para se compreender o discurso,
a palavra, o sfmbolo em si, e nao ao contrario: fazer
uso do sfmbolo como forma de ampliar a
compreensao do fcone, a partir da comparagao deste
com a realidade vivida pelo aluno.
Eis a diffcil tarefa da escola, que tera
de adaptar"se as condigoes atuais em que os meios
de comunicagao e a sociedade como urn todo se
apresentam. Tera de saber melhor que sociedade e
esta, que mundo e este, como unica forma de
preparar o aluno para que tenha condigoes de melhor
analisar e responder a afirmagao do Sr. Roberto
Marinho colocada no infcio deste artigo. Que tenha
condigoes de distinguir e apreender a relagao que se
estabelece entre hist6ria e informagao televisiva.
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