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Resumo — O presente texto apresenta algu-

mas reflexões acerca das relações existentes

entre mídia, educação e cidadania, tomando

por base uma leitura sociológica do capitalis-

mo industrial e pós-industrial como fontes da
sociedade de consumo e da sociedade midiá-

tica contemporânea. Evidencia a mercadoria
como objeto de desejo, fruto da ideologia ca-

pitalista que norteia as relações sociais na rea-

lidade atual, levando a um cotidiano marcado

pela ação da mídia, responsável pela transfor-

mação da cultura num fenômeno de massa. A

educação foi abordada como um instrumento

de ação do cotidiano, que compete com o mer-

cado de consumo e com a massificação da cul-

tura. Apresenta-se a necessidade de aprender

a ver TV como um mecanismo de defesa da

cidadania, para que o sujeito-cidadão não per-

maneça reduzido à condição passiva de mero

espectador-consumidor.

Abstract — The present text shows some

reflections concerning the existing relations

between media, education and citizenship,

taking as basis the sociological reading of

the industrial and postindustrial capitalism as

sources of the society of consumption and the

midiatic contemporary society. It evidences

the merchandise as desire object, fruit of the

capitalist ideology that guides the social relations

in the current reality, leading to a daily one

marked for the action of the media, responsible

for the rransformation of the culture in a mass

phenomenon. The education was boarded as

an instrument of action of the daily one, íhat

competes with the market of consumption

and íhe massífication of the culture. Therefore,
it is necessary to learn to watch TV as a

citizenship's defense mechanism, in order to

avoíd the citizen himself remains as a mere
spectator-consumer.
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Resumen - El actual texto presenta algunas

reflexiones referentes a Ias relaciones existentes

entre los médios, educación y ciudadania, to-

mando para Ia base una lectura sociológica dei

capitalismo industrial y pó st-industrial como

fuentes de Ia sociedad de Ia consumición y dei

contemporâneo de Ia sociedad dei midiática.

Evidencia Ia mercancia mientras que ei objeto

dei deseo, fruta de ía ideologia dei capitalista

que dirigen Ias relaciones sociales en Ia realidad

actual, conduciendo diária marcada para Ia

acción de los médios, responsable de Ia

transformación de Ia cultura en un fenômeno

total. La educación fue subida como instrumen-

to de Ia acción de Ia diária, eso compite con ei
mercado de Ia consumición y ei massificação de

Ia cultura. La necesidad se presenta para apren-

der considerar Ia TV a ella como mecanismo

de Ia defensa de Ia ciudadanía, de modo que ei

ciudadano no siga reducido a Ia condición

pasiva dei espectador-consumidor mero.

Palabras-llave - Médios, sociedad de Ia

consumición, educación, ciudadanía.

introdução ao tema

Eu percebo o con.nimismo diaria-

mente. A TV induz a criança a con-

sumir cada vez mais e as coisas nem

sempre são adequadas a ela. (depoi-

mento de professora do ensino fun-

damental).

O presente artigo é fruto de algumas
de nossas reflexões decorrentes da expe-
riência docente no ensino superior, na
qual ministramos a disciplina Sociologia
para os cursos de Comunicação Social,
Pedagogia e Direito. Para tanto, baseia-se
na busca de: 1) compreensão teórica do
poder exercido pela mídia num contexto
marcado pela presença da ideologia do
consumo, vista como um mecanismo de
poder; 2) uma reflexão acerca do neces-
sário papel dos agentes educacionais no
processo de descortinamento da mídia,
desmascarando o poder de sedução por
ela exercido; 3) questionamento sobre o
comprometimento do exercício da cidada-
nia em decorrência da estrutura de poder
estabelecida pela ideologia transmitida

pela mídia. Do entrecruzamento dessas
três frentes, compomos o conteúdo aqui
desenvolvido.

Consideramos pertinente desenvolver
estudos e reflexões acerca das relações
existentes entre mídia, educação e cidada-
nia e, para tanto, tomaremos por base uma
leitura sociológica do capitalismo indus-
trial e pós-industrial como fontes da socie-
dade de consumo e da sociedade midiática
contemporânea.

Nosso objetivo é evidenciar a mercado-
ria como objeto de desejo, fruto da alienação
e da ideologia capitalista que norteiam as
relações sociais na realidade atua!. A partir
deste enfoque, estaremos evidenciando um
cotidiano perpassado pela ação da mídia,
responsável pela transformação da cultura
num fenômeno de massa, transformada em
mercadoria. Desse modo, abordaremos a
educação como um conjunto de relações e
interações sociais produzidas no cotidiano,
competindo com o mercado de consumo e
com a massificação da cultura, em meio à
dinâmica da indústria cultural. A partir daí,



passaremos a refletir acerca da necessida-
de de aprender a ver TV como instrumento
de defesa da cidadania, para que o sujeito-

cidadão não permaneça reduzido à condi-
ção passiva de mero espectador-consumi-
dor.

1. Capitalismo e sociedade de consumo

Embora capitalismo e sociedade de
consumo não possam ser tratados como
sinônimos, eles, sem dúvida, implicam
noções fortemente ligadas entre si. As
sociedades capitalistas são, por excelên-
cia, as primeiras sociedades industriais.
A sociedade capitalista é marcada (como
sociedade industrial) pela presença de co-
merciantes, industriais, assalariados, bem
como de uma racionalidade técnica capaz
de acelerar a produção. A relação social
entre estes componentes encarna-se no sa-
lário e é garantida por um arranjo institu-
cional marcado por uma rígida hierarquia.

A organização capitalista possui
elementos históricos essenciais e co-
muns a todas as sociedades industriais,
caracterizando-se por ser uma sociedade
de classes, assentada sobre o lucro e a
acumulação de riquezas, o alto nível de
produtividade e. o conseqüente consumo
de massa. Isso favorece uma necessária
articulação entre produção padronizada e

estímulo ao consumo, o que se dá, espe-
cialmente, por meio da criação de neces-
sidades que os produtos a serem consu-
midos visam a satisfazer.

O trabalho, por sua vez, aparece neste
contexto vinculado ao1 ritmo da máquina,
e não do trabalhador, de modo que este
passa a produzir para outro, e não para
si mesmo, emergindo daí a diferença es-
sencial entre trabalho artesanal e trabalho
industrial, associado ao estranhamento
do trabalhador em relação ao produto do
seu trabalho.

Salientamos que, quando falamos em
capitalismo, estamos nos referindo a um
sistema, sendo importante salientar que to-
das estas características estão interligadas,
tendo conseqüências econômicas e sociais
globais. Com o objetivo de elucidar estas
articulações, uma superficial passagem
pela história dos últimos séculos nos mos-
tra os aspectos essenciais desse sistema
que iremos expor a seguir,

1.1. Breve histórico do capitalismo

A partir da Revolução Industrial, a
força física do homem foi sendo paulati-
namente substituída - em muitas de suas
atividades - pela energia das máquinas.
Tal transformação fez com que a socie-
dade pré-industrial sofresse modificações
profundas no processo de trabalho, bem
como na organização social e nas formas

de comportamento humano. O trabalhador
da manufatura, conhecedor de todas as eta-
pas da produção, fundamentado essencial-
mente na relação entre mestre e aprendiz,
passou a atuar no processo de hierarquiza-
ção da produção e de especialização das
etapas decorrentes da complexa divisão do
trabalho que marcava o sistema fabril.
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Emerge daí a dicotomia entre concep-
ção-execução do trabalho, tecendo as ba-
ses da divisão do trabalho, mais fortemente
intensificada no início do século XX, com
Henry Ford. Assim, o sistema de linha de
montagem da indústria automobilística
(fordismo) criou as bases para a teorização
de Frederick Taylor, centrado na raciona-
lização da produção (taylorismo), levando
ao aumento da produtividade com econo-
mia de tempo, supressão de gestos desne-
cessários e de comportamentos supérfluos
na produção, favorecendo a competição
e a especialização, forjando, enfim, um
homem reduzido a gestos mecânicos.

Como conseqüência, observamos
uma profunda mudança nos valores e ide-
ais da sociedade capitalista nascente. O
trabalho, que, desde os gregos, era visto
como algo penoso, lembrando a própria
origem do termo, segundo a qual tripa-
lium significa "instrumento de tortura",
passa a ser visto, no capitalismo, como
ni í l rumcnlo criador de toda a rique/.a.
Percebido a partir de então como uma vir-
tude, propiciou a eclosão da ética capita-
lista do trabalho, vista como caminho para
a salvação espiritual e para o êxito na vida
material (WEBER,-2004).

À medida que .o tempo passa, as for-
mas de violência direta vão sendo substi-
tuídas por outras mais sutis de controle do
trabalhador, tornando-o mais dócil e submis-
so, num processo que chega à própria mode-
lagem do corpo físico, através da interioriza-
ção de normas e de comportamentos.

Fundamentalmente, no século XX,
consolida-se a inversão da relação original
entre produção e demanda. A produção não
se desenvolve mais de acordo com a deman-
da por mercadorias, passando a pautar-se na
"sociedade da abundância", na qual os pro-
dutos disputam os consumidores. Tudo se
torna mercadoria. Asociedadepós-industrial
leva à descentralização da atenção que antes
estava voltada para a produção, passando a
ser mobilizada agora pela informação e pelo
consumo (inclusive da própria informação).
E nesse contexto que se constitui a chamada
sociedade de consumo,

Desse modo, podemos afirmar que
a industrialização da sociedade implica a
combinação das atividades de produção e
de consumo, de modo que, visando à maior
produtividade, a indústria se volta para a
produção em série (o que obriga o mercado
a investir como nunca em publicidade, dis-
putando intensamente os consumidores).

l .2. Produção de mercadorias e consumo alienado

O trabalho, como modo de produzir a
vida, está encarnado nas relações sociais
que estabelecemos em nosso cotidiano,
e, uma vez que a produção de mercado-
rias apresenta-se como produção alienada,
não há dúvidas de que o consumo também
passa a ser um consumo alienado, assim
como o lazer, o entretenimento, a informa-

ção, a educação e a cultura massificada. O
freqüente desprazer do trabalho repetitivo,
desprovido de criatividade e autonomia,
provoca um vácuo no trabalhador, que,
enquanto consumidor, busca suprir este
vazio por meio da aquisição de bens que
lhe garantam viver a fantasia do sucesso,
da realização, enfim, da crença na con-



quista de um estilo de vida socialmente
valorizado. Deste ponto de vista, é possí-
vel afirmar que, quanto mais se produzem
mercadorias, mais se produz a necessidade
do consumo de mercadorias, propiciando a
criação de necessidades artificiais e favo-
recendo diretamente o consumo alienado.

Neste aspecto, muito distante de
ser um fim, capaz de realizar e humani-
zar o homem, o trabalho passa a ser um
meio para a geração de um salário que
garanta a aquisição/consumo de bens/
mercadorias. Como conseqüência, con-
sumir, na sociedade do consumo, deixa
absolutamente de ser escolha, passando
a ser sutil imposição. Em oposição ao
consumo não alienado, que supõe esco-
lha, opção e consciência, o consumo alie-
nado se impõe como um fim em si mesmo
e, na maioria das vezes, estranho ao pró-
prio consumidor.

Visando a provocar artificialmente
a 'necessidade' da compra, o mercado
não só lança um produto (produzindo
mercadorias) como também 'produz' um
consumidor, além de um estilo de vida
que também deverá ser por ele consu-
mido. Isso ocorre, essencialmente, por-
que a própria força de trabalho, vendida
ou trocada pelo salário, é transformada
em mercadoria, o que leva o ser huma-
no - enquanto trabalhador - a perder a
condição de pertencer a si mesmo, pas-
sando a "pertencer a um outro", redu-
zindo-se também a mercadoria. Como
resultado, tem-se um "alheamento", que
provoca urna forma de desumanização
capaz de levar à mutilação da personali-
dade do trabalhador (ARANHA, 1998).

É a partir dessa percepção que pode-
mos entender a sociedade de consumo em

que vivemos, na qual o indivíduo, aliena-
do em sua essência - desde o processo de
produção de mercadorias -, vivência tam-
bém um cotidiano alienado.

Lembramos que a palavra aliena-
ção vem do latim alienare, alienus, sig-
nificando algo que pertence a um outro
(alius). Por dedução, alienar é transferir
para outro aquilo que é seu, é perder a ca-
pacidade de pertencimento, de modo que
o homem caminhe para o estranhamento
acerca de sua existência e vontade. Este
processo inicia-se na" produção de mer-
cadorias, quando o trabalhador não mais
percebe a mercadoria como produto de
seu trabalho, e esta torna-se, então, algo
que não lhe pertence.

Mas este processo não termina aí. A
alienação envolve o trabalhador, tornan-
do-o um ser humano que deixa de ser o
seu próprio centro, que já não pertence a
si mesmo. O ser alienado passa, com isso,
a ser comandado por "forças estranhas a
ele". Como conseqüência, a mercadoria
passa a ter um valor superior ao ser hu-
mano que a produz (e que a consome),
privilegiando-se as relações entre coisas
em detrimento das relações entre pessoas.
As formas que a mercadoria assume pas-
sam a mediar as relações sociais, levando
o próprio dinheiro a tornar-se uma relação
social. Há claramente um processo de rei-
ficação do humano, que ocorre simulta-
neamente ao processo de fetichização da
mercadoria (MARX, 1998).

A partir dessas considerações, pode-
mos afirmar que, se o consumo é a outra
face do próprio processo de produção,
as características que expressam a forma
de produzir expressam também a forma
de consumir. Em se tratando de produ-



cão alienada, podemos depreender que as
formas de consumo também o são. Isso
ocorre, segundo Wanderley Codo (1999),
à medida que a humanidade do trabalha-
dor vai sendo transferida para o produto,
"humanizando-o" (o produto), ao mesmo
tempo em que ocorre a reificaçào do ser
humano, paulatinamente transformado em

objeto, subjugado, aos desígnios da socie-
dade de consumo, ou seja, da sociedade da
mercadoria. De tal maneira, emerge o ca-
ráter "mágico" do consumo, por meio do
qual o consumidor parece buscar recupe-
rar sua humanidade através da apropriação
do produto, do consumo da mercadoria
(CODO, 1999).

2. O poder da televisão

Parece-nos que, ao falarmos do con-
sumo alienado, estamos indiretamente (ou
diretamente mesmo) falando da televisão e
dos mecanismos por ela utilizados para an-
gariar audiência. Isto porque a própria tele-
visão - mercadoria que vende mercadorias
- transforma-se num fetiche, a partir do qual
nós, seres humanos, somos transformados
em telespectadores, absorvidos à sua lógica
de mercado e de entretenimento.

Depreendemos com isso que, na re-
lação produção-consumo, o homem se
encontra profundamente absorvido por
manipulações determinadas pela lógica da
mercadoria, de tal modo que não percebe
a perda de sua própria liberdade e autono-
mia. Como conseqüência, por vezes, acaba
perdendo sua capacidade crítica e, deixan-
do de ser o centro de si mesmo, transfor-
ma-se no "homem unídimensional" de que
fala Herbert Marcuse (2002), submetido à
dimensão da mercadoria, da tecnologia, da
produção e do consumo em massa.

Contudo, em meio a tanta submissão,
questionamo-nos: por que, afinal, esta ló-
gica não é rompida? O que faz com que as
pessoas não se revoltem contra a alienação

a que estão submetidas? O que leva grande
parcela da população a se manter reduzi-
da ao desejo de consumir? O que faz com
que as desigualdades sociais, a exploração
da miséria, a subjugação de uns sobre os
outros possam ser aceitas, toleradas e até
"vendidas" pela mídia?

Não há dúvida de que existem
mecanismos na própria sociedade que im-
pedem a tomada de consciência acerca da
perversidade do mundo social. Estes meca-
nismos estimulam as pessoas a viverem a
ilusão de que, consumindo, estarão perse-
guindo o sonho de mudar de vida, acalen-
tando a fantasia da mobilidade social que a
sociedade capitalista defende e reproduz. É
exatamente esse o papel que a televisão de-
sempenha. Assim, ao invés de questionar o
sistema, os telespectadores passam a aceitá-
lo cada vez mais intensamente, legitimando
e justificando suas mazelas e contradições.
Esse processo é fortemente garantido pela
ação da ideologia na vida cotidiana, por
meio de inúmeros instrumentos favoráveis
à manutenção do sistema capitalista, dentre
eles, este sedutor poder da televisão, que
atua ideologicamente.

.ReyjstqJBE ii£aftj*MiuB



2.1. Ideologia e TV

O conceito de ideologia, tal qual está
sendo utilizado nesse artigo, é produto
das contribuições marxistas a respeito das
lutas travadas em nome da dominação de
idéias, necessária à dominação de classe.
Considerando a estrutura de classes da so-
ciedade capitalista, Marx afirmava que a
ideologia dominante numa dada sociedade
é sempre a ideologia da classe dominante
(MARX, 1996).

Desenvolvendo tal concepção, Mari-
lena Chauí (1982) conceitua que a ideo-
logia é um conjunto de idéias, representa-
ções, normas e valores que, de certo modo,
condiciona o indivíduo a pensar como se
espera que ele pense e, conseqüentemente,
a agir como se espera que ele aja. Valores
e representações vão sendo definidos pela
lógica dominante, a partir dos interesses
políticos e econômicos que sobressaem na
sociedade.

Uma vez que a ideologia assenta-se
na contradição de classes, seu objetivo
fundamentai é camuflar essa contradição
e justamente ai reside sua eficácia e seu
poder de dominação. Vale salientar que os
interesses de classe (da classe dominante)
assentam-se nos mesmos princípios que
estruturam o sistema capitalista (já deli-
neados). Daí decorre a ênfase ao consumo
e à acumulação, ideologicamente difundi-
dos e intensificados, em cuja atuação a te-
levisão e os demais mecanismos da mídia
têm participação essencial.

Enquanto a televisão trabalha com
imagens e ideais, favorece a difusão das
idéias dominantes (leia-se ideologia),
com seus símbolos e signos. Isso ocor-
re porque a ideologia atua por meio de

idéias aparentemente comuns a todos,
incorporadas ao senso comum e por ele
difundidas, de tal maneira que podemos
nos indagar, de modo aparentemente con-
fuso: quem atua primeiro, a TV ou o sen-
so comum? Tal confusão se dá justamente
porque a ideologia atua a partir de uma
base real, qual seja, as contradições con-
cretas de produção marcadas pela divisão
do trabalho e pela alienação, e se desen-
volve por meio de um mecanismo intelec-
tual que Chauí denomina de "universais
abstratos", responsáveis por transformar
as idéias da classe dominante em idéias
de toda a sociedade. As idéias dominan-
tes não exprimem a realidade real, e sim
a aparência social da realidade. Por meio
do processo de inversão, apresenta as re-
presentações do real como se fossem a
própria realidade.

É assim que a ideologia atua por meio
de uma ilusão - levando a prevalecer uma
lógica estrutural e comportamental volta-
da para o consumismo alienado, a partir
da qual também a informação passa a ser
mercadoria e, portanto, objeto de consu-
mo. É o que podemos perceber assistindo
aos telejornais que transformam a notícia
em mercadoria, colocando o telespectador
como um ser passivo, sufocado pela velo-
cidade e pelo ritmo da mídia, que acaba
até mesmo impedindo-o de pensar e de as-
similar os conteúdos transmitidos.

E não é isto que a televisão intensi-
fica a todo o instante? Por meio de suas
propagandas, do merchandising "des-
comprometido" em meio às cenas das
novelas, por meio dos noticiários que ba-
nalizam conteúdos a serem passivamente
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absorvidos e, segundo a vontade e o tem-
po da própria mídia, esquecidos, a tele-
visão e, demais instrumentos midiáticos
favorecem a submissão do telespectador
- outrora cidadão comum -. à lógica per-
versa do mercado, da política vulgar, da

estética arbitrária. Quanto menos vontade
própria o telespectador tiver, mais estra-
nho será a si mesmo e mais absorvido será
pela vontade da mídia e de seus tentácu-
los. Trata-se, portanto, de uma expressiva
forma de alienação.

2.2. Mídia, educação e cidadania

Defendemos a perspectiva de que,
para o real exercício da cidadania, torna-
se essencial uma educação voltada para o
aprender a ver TV, articulando escola e mí-
dia em torno da problemática do exercício
da cidadania. Este parece ser um caminho
necessário para que a escola e os agentes
educacionais desempenhem um papel es-
sencial, qual seja, favorecer a construção
de um olhar crítico sobre as diferentes lin-
guagens dos meios de comunicação.

Entendemos assim uma necessária
articulação entre o ensinar, o informar e o
conhecer, de modo que a escola e seus agen-
tes possam favorecer a construção de um
saber crítico, sistematizado e fortalecido,
capaz de realizar o discernimento e a refle-
xão crítica sobre os conteúdos midiáticos,
especialmente os televisivos. Isto se justifica
pelo fato de que o tempo que as pessoas em
geral, e especialmente crianças, passam na
frente da TV é sempre maior do que o tem-
po que passam nos bancos escolares. Como
conseqüência, muitas vezes se esquecem de
que não é na tela da televisão que a reali-
dade acontece, e sim na vida em sociedade,
no inundo cotidiano do qual fazemos parte e
não somos meros receptores passivos.

Parece-nos que ainda são poucos os
educadores que têm percebido a mídia
como um instrumento pedagógico, descon-
siderando a fundamental discussão entre

professores e alunos acerca da televisão e de
outros meios de comunicação, deslocando-
os ou mantendo-os distantes do cotidiano
escolar. Vale ressaltar que um instrumento
de essencial importância para o uso em sala
de aula, que é o jornal, ainda permanece
negligenciado pelos educadores, de modo
geral. A escola deve proporcionar um con-
tato efetivo do aluno com a notícia, veicula-
da por diferentes instrumentos midiáticos,
dentre eles a mídia impressa. Utilizar o jor-
nal para leitura, análise de discurso, contato
com notícias e fatos do cotidiano, permitin-
do formação de opinião e visão crítica com-
parativa entre jornal e televisão, parece ser,
a nosso ver, procedimento essencial para a
formação da cidadania.

Evidenciamos, assim, a necessidade
de uma realidade social e escolar voltada
para a prática de questionamentos cons-
tantes, que buscam alternativas criativas
pautadas numa "atitude investigativa"
acerca da realidade vivenciada. Trata-se,
portanto, de atitudes e compromissos que
devem ser assumidos por agentes educa-
cionais vistos como sujeitos de sua prática
profissional, e não meros reprodutores e
transmissores de conteúdos (muitas vezes
também contaminados pela ideologia di-
fundida pela mídia).

Entendemos que a educação atua,
sem dúvida, numa dimensão técnica, pela



qual ministra o saber formal. Mas este sa-
ber deve ir além da competência técnica.
O "saber docente", desse modo, deve im-
plicar também o domínio e o exercício de
vários saberes e, dentre eles, aqueles pro-
venientes da análise crítica dos conteúdos
televisivos/mi d iático s, que se manifestam
no cotidiano.

Assim, não há, em nosso entender,
como separar educação e cidadania.
Contudo, questionamos, como o faz José
Sérgio de Carvalho em seu ensaio sobre
ética e cidadania: "podem a ética e a ci-
dadania ser ensinadas?"(CARVALHO,
2002), ou será que a maior competência
dos educadores não repousaria na capa-
cidade de exprimirem valores por meio
de atitudes, e não por meio da mera
transmissão de conteúdos?!

Sustentamos, assim, a idéia de que
a sociedade deve ser capaz de dissemi-

nar uma educação compromissada com
o mundo em que vivemos. Assim, é cer-
to que o ensino passa pelo domínio e pela
transmissão de disciplinas específicas,
mas não se detém nisso, já que a ele cabe
também a responsabilidade pelo mundo, o
que implica educar para saber lidar com
os instrumentos midíáticos que fazem
parte desse mundo.

Cabe indagarmo-nos: qual tem sido a
nossa atitude frente a esses instrumentos
midiáticos? Como nos relacionamos com
eles no cotidiano? Quais são as predis-
posições críticas semeadas, capazes de
formar cidadãos responsáveis, verdadei-
ramente situados no mundo em que vi-
vem, e preparados para o discernimento?
Este é, a nosso ver, o grande desafio que
temos à nossa frente, quando apontamos
para a necessidade de se aprender a ver
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Fonte: Revista Matteria Primma, n. 1, p. 97-106, 2 sem. 2007.




