A REFLEXÃO CRÍTICA DO SUJEITO FRENTE ÀS
PROGRAMAÇÕES TELEVISIVAS: DISCUSSÕES PERTINENTES1
RESUMO

Sendo a televisão, atualmente, o meio midiático mais frequente no contexto familiar de quase todas as
classes sociais, o presente trabalho aborda a respeito de como os indivíduos recepcionam as programações
de tal aparelho, se e como adotam posicionamento crítico ou reproduções fieis de tais elementos. Discorre
sobre alguns conceitos que valoram a discussão, ancorado em autores tais como White (1998), Certeau
(1994), Napolitano (2007), Oliveira (2003), Seligman (2008), entre outros. Traz ainda um diálogo sobre
diferentes pontos de vistas teóricos no que tange ao modo como as interações telemidiáticas são
recepcionadas; se estas são reproduzidas ou modificadas.
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ABSTRACT

With television being currently the most common medium in the familiar context of all social classes, this
work discusses about how the individuals receive the programming of said media apparatus, if and how to
adopt critical positioning or faithful reproductions of such elements. It talks on some concepts who value
the discussion, anchored in authors like White (1998), Certeau (1994), Napolitano (2007), Oliveira
(2003), Seligman (2008), among others. Still brings a dialogue on different theoretical viewpoints with
regard to how the media interactions are received; whether these are reproduced or modified.
Keywords: Television programming, critical reflection, mass, public.

“O homem precisa de uma tecnologia que tire o melhor partido da energia e da imaginação
pessoais, não de uma tecnologia que o avassale e o programe”. (Ivan Illich)

1. Introdução
Inseridos em uma sociedade onde circulam miríades de informações, é importante
questionar: seria a atual sociedade a sociedade do conhecimento? Como os indivíduos
processam as informações veiculadas pela mídia televisiva? Estas são analisadas de
forma crítica e consciente, ou apenas reproduzidas acriticamente?
Neste espaço, abordar-se-á o ato de assistir televisão como um tipo de leitura; uma
leitura de imagens, de falas, de som, de movimento. Dessa forma, o telespectador será,
em alguns momentos, chamado também de leitor. Considerando que a leitura sempre
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teve um papel social de grande interferência na sociedade, é evidente a importância de
se ponderar como o indivíduo lê as emissões televisivas.
Vivendo na sociedade da informação (e não do conhecimento como afirmam muitos
autores), tornou-se, para muitos, quase “desnecessário” o processamento mais apurado e
crítico das mensagens ubiquamente recepcionadas; uma vez que, com a banalização das
informações, é crescente a busca por artifícios prontos, conceitos copiados e
recopilados, fruto da comodidade a que cada vez se aprofunda o mundo atual, na era do
delivery.
Consoante Bonilla (2005), informação e conhecimento estão relacionados; relação esta
de suposição, nunca de redução. Informação é um dado organizado e comunicado, mas
indiferente aos significados. Segundo Marques apud Bonilla (2005), a informação é
exterior aos sentidos, é a circulação dos sentidos e, por isso, passiva de receber os
significados que lhe possam ser atribuídos. Em si mesmo, diz o autor,
Se constitui ela no grau zero do significado, que só passa a configurar-se nas
referências e no contexto de seus usos, por parte do usuário que se faz sujeito
singularizado dos significados que imprime aos estímulos externos, vale dizer, às
informações que busca, seleciona e reprocessa. (p.18).

Nesse sentido, a informação só adquire significado em um contexto humano; ou seja,
em si, esta não detém nenhum sentido, mas depende do emissor e do receptor para
dotar-se de significação.
As informações que o indivíduo recebe são acrescidas às que ele já possui, levando-o a
estabelecer relações entre estas e aquelas, num processo reflexivo, onde o produto final
das análises dos dados externos com os internos é chamado de conhecimento, que nada
mais é, senão o ato de atribuir significado às informações recebidas pelos meios
diversos.
Atribuir significado, segundo Marques apud Bonilla (2005), diz respeito a uma
determinada “maneira de considerar o que se nos apresenta de maneira derivada das
próprias vivências anteriores, das experiências prévias, constitutivas de nossos
esquemas de referências, de nossos prévios saberes” (p. 19).
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Dessa forma, concebe-se que o conhecimento é produzido na interação do sujeito com o
mundo, mediada pela linguagem. Podendo tal relação ser demonstrada da seguinte
forma: sujeito interagindo com o mundo e este com aquele ciclicamente. Nessa lógica
interativa, depreende-se que o conhecimento é concebido pelos sujeitos, modificado por
estes e, uma vez modificado, passa a modificar o sujeito que assim o fez. Tem-se, então,
uma estreita relação entre conhecimento e criticidade.
Criticidade, segundo Arduini (2002), deriva do grego e significa “discernir, interpretar,
julgar, distinguir entre verdade e erro”. Ou seja, ser crítico é ser consciente.
Nesse cenário, reflete-se o fator criticidade do indivíduo, considerando a família em que
está inserido, buscando refletir até que ponto esta interfere em seu posicionamento
crítico; visto que, tal indivíduo sendo membro de um contexto familiar, torna-se,
consequentemente moldável pelas interações e reflexões que tece em seu ambiente de
origem, tornando-se estas, em muitos casos, determinantes para as vivências e leituras
de mundo desse sujeito.
Segundo Seligman (2008), a leitura crítica pode ser influenciada pelos significados que
o leitor já havia construído, pelos saberes que já possui, bem como pelas leituras do
mundo afora que colaboram com a construção do mundo interior do leitor.
Assim, pode-se afirmar que a família tem, sim, papel importante na construção da
posição crítica do indivíduo e de sua identidade frente às programações do aparelho
televisivo.
Desde o momento em que o sujeito nasce, tem as relações com sua família como um
artefato gerador de conhecimento; ainda que não tenha adquirido o aprendizado da
leitura, certamente adotou alguma forma de comunicar-se, de ver o mundo em sua volta.
A partir de então, este é inserido em um contexto de relações, de comunicações, de
leituras com a sociedade, o qual lhe possibilitará que construa seus conhecimentos a
partir dessas relações.
Doravante, o indivíduo poderá construir para si seus próprios conceitos, tornando-se
livre. Assim, de acordo com Freire (2005), sem a leitura crítica do mundo, ninguém será
autônomo e, portanto, livre. Segundo o autor, “ninguém é autônomo primeiro para
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depois decidir. A autonomia vai se construindo na experiência de várias, inúmeras
decisões que vão sendo tomadas”. (p.107).
Entende-se, então, que a reflexão crítica produz no interior do indivíduo uma
“desestabilização” sendo aquilo que, consequentemente lhe trará dúvidas e anseios por
mudanças, por solucionar tais indagações.
De início, ocorre a inquietação, depois são provocados alguns ajustes no mundo interior
do sujeito por meio da reflexão para, finalmente, ocorrer a prática consciente (ou
autônoma) que consiste no resultado do novo ser transformado, porém não concluído.
Afinal, outras visões de mundo serão lidas e relidas.
O papel principal da televisão é divertir, entreter; porém esta também educa e, portanto,
“forma” opiniões, participando da constituição da subjetividade do indivíduo, seja em
âmbito familiar ou fora deste. Convém tratar, então, como o sujeito lida com as
informações que recepciona e, acima de tudo, como este lê as programações televisivas
a partir dos seus diversos significados.

2. A reflexão crítica do sujeito frente às programações televisivas: Discussões
pertinentes

A respeito da temática de discussão que aqui se tece, trabalhos de pesquisa já foram
produzidos, dos quais resultaram posicionamentos diversos sobre o tema. Destes, alguns
seguem o posicionamento de que a TV influencia o indivíduo, sendo este um usuário
passivo; outros defendem o oposto. Aqui, abordar-se-ão ambas as visões: tanto a que
afirma ser o telespectador reformulador dos conteúdos televisivos adaptando-os a seu
contexto, como também a que atesta a influência televisiva na vida das pessoas.
Para o desenvolvimento da problemática aqui proposta, são utilizados como suporte
teórico, Citelli (2000), que problematiza a influência imposta pela televisão à vida das
pessoas; Napolitano (2007), que discute o uso da televisão em sala de aula e como esta
influencia tanto a vida dos alunos como a vida das pessoas em geral; Oliveira (2003),
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que analisa as atitudes e comportamentos coletivos frente aos meios de comunicação de
massa e outros autores.
Como contra-argumento, apresentam-se Certeau (1994), abordando os comportamentos
individuais com relação à absorção das programações televisivas e, tendo como tema
central de sua obra, a antidisciplina; White (1998), analisando o fato de que os usuários
das mídias televisivas não são seres passivos.
Para Certeau (1994), os usuários/consumidores fabricam, produzem, mas não marcam o
que produzem por falta de um espaço apropriado para tal e também porque a extensão,
sempre mais totalitária, não permite. Diante disso, tais sujeitos constroem seu cotidiano
“com mil caças não autorizadas”(p.28), sendo “caça não autorizada” a forma que
alguém utiliza para expressar-se nos conceitos de outrem. Segundo o autor,

É preciso interessar-se não pelos produtos culturais oferecidos no mercado dos
bens, mas pelas operações de seus usuários; é mister ocupar-se com „as maneiras
diferentes de marcar socialmente o desvio operado num dado por uma prática‟.
(p. 13)

Assim, Certeau (1994) acredita que os usuários (entenda-se aqui também os
telespectadores) modificam, com autonomia, as informações que recebem, adaptando-as
a seu contexto.
Não obstante, uma gama de sujeitos se vê, a cada instante, bombardeados por
informações de todos os tipos que, de forma incessante, os impulsionam a estarem
submetidos a um sistema de domínio da mídia televisiva, do qual cabe aos usuários
(telespectadores) educarem o olhar e os sentidos para que, de forma crítica, recepcionem
tais mensagens, questionando-as, refletindo-as; o que produz uma sociedade cada vez
mais consciente em seus modos de pensar, agir, sentir, querer. Essa consciência torna o
indivíduo livre das amarras do controle das massas, pois sendo ele um ser pensante,
crítico-reflexivo, é, consequentemente, um ser autônomo.
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Sublinha-se aqui, porém, a autonomia não como denotação de um fazer sem regras,
mas, consoante Freire (2005), como qualidade de libertação de um sujeito das opressões
que limitam seu livre arbítrio, suas decisões.
Não existe libertação com indivíduos passivos, é necessária a conscientização e a
intervenção no mundo. A autonomia diz respeito à liberdade de pensar por si, assim
como à idoneidade para guiar-se por diretrizes que estejam de acordo com a própria
razão e com a habilidade de concretizar; o que, para tanto, se faz necessário um homem
consciente e ativo, contrário ao homem passivo.
Tal passividade, tende a tornar o indivíduo dependente do sistema que o dominou.
Nesse contexto, tem-se que as programações veiculadas pela televisão podem alienar o
modo de agir dos receptores, a menos que os tais sejam dotados de uma postura
questionadora.
White (1998), seguindo uma linha de raciocínio convergente com a de Certeau (1994),
destaca que os leitores/telespectadores não são mais tratados como consumidores
passivos dos meios de comunicação. São abordados, agora, como receptores capazes de
ter leituras próprias, diferenciadas e plurais das mensagens veiculadas, buscando
sentidos convergentes às suas experiências de vida.
Para Napolitano (2007), no entanto, o indivíduo sofre, sim, o domínio da mídia;
pontuando que, algumas vezes, tal indivíduo é influenciado pelas informações dessa
tecnologia que sequer se apercebe do poder pelo qual é dominado; porém, avalia que:
É preciso pensar a influência da mídia em nossas vidas, reconhecendo não só
suas características escapistas, alienantes ou conformistas, como aprendendo
suas diversas facetas e os resultados de sua influência sobre a sociedade. (p. 13)

Segundo o autor, há pessoas que se portam de forma terminantemente contrária à
programação televisiva, mas são fortemente influenciadas por esta, se entregando
acriticamente a tais programas, estando, em muitos casos, despercebidas sobre o
fenômeno que os acorrentam. Tal fenômeno ocorre por conta do que chama de
midiabilidade. Para ele,
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A midiabilidade implica a existência de um campo social dominado pela mídia,
(...), catalisando um conjunto de experiências e identidades sociais. (...). O
fenômeno da midiabilidade implica a dificuldade em estabelecer fronteiras
definidas entre a experiência enraizada nas relações sociais mais tradicionais
(vividas no bairro, no trabalho, na escola ou na família) e aquela vivida „através‟
da mídia, incorporando valores e comportamentos dos seus tipos e personagens.
(p. 12)

Desse modo, os indivíduos leitores dessas programações, são inseridos num contexto
dentro do qual são incapazes de delimitar fronteiras entre a realidade e a ficção,
assumindo, conseqüentemente, a subjetividade do personagem televisivo, em
detrimento da sua própria identidade, adotando para si falas, pensamentos, atitudes e
outros aspectos subjetivos e identitários daquele.
Diante disso, e, para tornar os programas televisivos como possíveis meios de
construção do conhecimento, Napolitano (2007) propõe uma espécie de “alfabetização”,
a qual deve cumprir dois objetivos: a) estimular uma reflexão crítica acerca dos
conteúdos transmitidos pela TV e b) incorporar parte dos seus conteúdos e programas
como fonte de aprendizado, articulando conteúdos e habilidades. (p. 13).
Para a „alfabetização‟ proposta pelo autor, é importante salientar que não se trata de
dissipar a influência da mídia na vida das pessoas, mas deixar claro que tanto a escola
como a família podem trabalhar essas programações, fomentando a discussão sobre
como desenvolver pressupostos críticos, sem desvalorizar os conceitos natos que o
indivíduo já possui.
Citelli (2004), por sua vez, traz as teorias da recepção segundo as quais, o que se busca
é alcançar no receptor a internalização daquilo que se quer que este internalize.
Para tanto, os produtores de tais programas possuem artefatos que tornam possível a
recepção de suas informações por parte dos telespectadores de forma acrítica. Esses
artefatos são denominados, consoante Certeau (1994), estratégias. Os quais podem ser
analisados como uma forma de poder exercido sobre os telespectadores.
As relações de poder foram, conforme o passar do tempo, se aperfeiçoando e se
tornando cada vez mais veladas e astuciosas, levando o indivíduo a incorporá-las,
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mesmo que não se dê conta de sua existência. Tais relações de poder, segundo Focault
(1997), não é uma instituição e nem uma estrutura, não é uma certa potência de que
alguns seriam dotados (p.89).

O poder se forma a partir das relações que se

desenvolvem na sociedade, uma vez que este faz parte de uma rede de relações
intencionais e, por isso, está em toda parte.
Assim, segundo a ótica do autor, as propagandas transmitidas pela televisão são
pensadas de forma que o telespectador se sinta coagido a inserir-se no domínio da
mídia, para que não seja excluído do seu grupo social. Este, muitas vezes despercebido,
responde às estratégias apresentadas de forma concordante.
Nesse diapasão, ao assistir a um programa televisivo (entenda-se qualquer programação
veiculada pela TV, inclusive as propagandas), o que está em jogo não é o conteúdo
específico do produto programático, mas um consumo; um consumo de uma mercadoria
simbólica, numa relação imbuída de um poder dominador, que reafirma o usuário como
parte de uma sociabilidade massificada e o torna indivíduo integrado ao sistema
capitalista.
Consoante às teorias de recepção, White (1998) converge com o pensamento de Citelli
(2004), porém prefere denominá-las de teorias da interpretação da audiência. A
denominação “recepção” abarca um sentido mais geral do processo comunicativo,
enquanto que “interpretação da audiência” especifica o campo midiático de
comunicação. Para o autor, no entanto, a audiência participa ativamente da construção
da cultura, adaptando suas apreensões e depreensões ao seu contexto.
É importante destacar algumas considerações norteadoras das discussões aqui tecidas.
Dentre as quais, os tipos de comportamentos coletivos e seus conceitos. Segundo
Oliveira (2003), há três tipos de comportamentos coletivos: a multidão, a massa e o
público.
A multidão é a forma mais primitiva de comportamentos coletivos. Para que seja
formada, seus indivíduos precisam manter-se em contato físico, não sendo determinante
o fato de se conhecerem. A massa, por sua vez, constitui-se sem a proximidade física.
Uma de suas principais características é o pseudo-pensamento, onde os sujeitos
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acreditam que pensam, quando, na verdade, apenas reproduzem o que os meios de
comunicação lhes transmitem. Por fim, mas não menos importante, tem-se o conceito de
público; o qual é composto por indivíduos que defendem sua individualidade não se
deixando manipular e que são dotados de argumentos racionais, frutos de indagações
interiores.
Dentre as teorias abordadas por Oliveira (2003), é interessante expor aqui dois deles; a
saber: A teoria “hipodérmica da mídia” e a metáfora da “aldeia global”, de McLuhan.
A teoria “hipodérmica da mídia” tem origem na ideia behaviorista de que toda resposta
corresponde a um estímulo. Aqui, os indivíduos são tomados como células que fazem
parte de um corpo maior, a massa, criada pelos meios de comunicação. Assim, segundo
essa teoria, a mídia seria a agulha que injeta em seus receptores as informações e os
produtos que lhe convém, sem encontrar óbices.
A metáfora da “aldeia global”, de McLuhan, é discutida por Oliveira (2003) e também
por Belloni (1999). Foi uma forma de representar os efeitos das técnicas eletrônicas de
comunicação sobre os modos de produção e reprodução da vida humana. Para
McLuhan, o homem age sobre a natureza criando extensões do seu próprio corpo. Com
isso, as tecnologias midiáticas seriam extensões dos homens; as quais acabam sendo
mais dignas de confiança do que seus próprios pensamentos. Segundo o autor, tais
sujeitos:
(...) confiarão nos caracteres escritos e exteriores e não se lembrarão de si
mesmos. (...); eles serão ouvintes de muitas coisas e nada terão aprendido; darão
a impressão de ser oniscientes e, em geral, nada saberão, serão uma companhia
fastidiosa, com aparência de sabedoria, sem a sua realidade. (McLuhan, 1977ª,
p.49 apud BELLONI, 1999, p.15).

Tal fato decorre por ser a informação, em si mesma, desprovida de significação, e,
portanto, nada tem a ver com conhecimento, o qual só é obtido através do
processamento consciente pelo sujeito que recepcionou a informação. Caso contrário, o
indivíduo, será, conforme mencionado alhures, apenas um ser homogeneizado, ansioso
por obedecer aos ditames da massa na qual está inserido.
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3. Considerações finais
As exposições dos diversos autores a respeito da capacidade individual de refletir
criticamente sobre aquilo que recepciona das programações televisivas tornam-se cada
vez mais pertinentes na medida em que são também observadas as construções de vida
dos sujeitos, relacionadas com aquilo que o aparelho midiático propõe e/ou impõe.
Ratifica-se que, em muitos casos, conforme aborda Certeau (1994), há as chamadas
caças não autorizadas por meio das quais, o indivíduo recebe o que lhe é oferecido
amoldando ao seu contexto, configurando às suas próprias percepções, e, consoante
White (1998), construindo novos modos de pensar, não sendo estes, seres passivos.
A despeito disso, há que se considerar a parcela de indivíduos que reproduzem
fielmente aquilo que absorve da programação, capturando e introjetando modos
previamente produzidos e que não condizem com sua vivência. Segundo Napolitano
(2007), tais indivíduos catalisam características alienantes e conformistas, perdendo, em
razão das quais, a capacidade de delimitar a fronteira entre a sua realidade e aquilo que
passa na “telinha”.
Analisando os pontos de vista propostos, percebe-se que, apesar de serem divergentes
em vários aspectos, ambos trazem uma questão de grande valia para a reflexão sobre a
influência da programação televisiva e o pensar crítico: a televisão sempre terá, de uma
forma ou de outra, certa influência na vida das pessoas; a diferença se estabelece,
portanto, no modo como os sujeitos serão influenciados, se de forma passiva,
reprodutora e alienante, ou, de maneira ativa e crítica. Esta última é, sem dúvida, a
vertente ideal, uma vez que estará sempre configurada em um viés autônomo,
questionador e, portanto, transformador.
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