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Resumo

O presente artigo busca discutir sobre os processos de recepção ao discurso da mídia e analisar suas implicações na produção de subjetividades de gênero, a partir de algumas constatações advindas de pesquisa
desenvolvida junto a sujeitos educativos da EJA. Os resultados obtidos da articulação de texto ficcional com os relatos de entrevista permitiram confirmar a hipótese de que no discurso televisivo se pratica uma
pedagogia cultural, revelada na produção de sentidos, e sujeitos sociais e que tem implicações no cotidiano dos sujeitos. A escola enquanto espaço educacional precisa se posicionar como um espaço de
re-leitura, de re-conhecimento e de análise crítica da linguagem da mídia. Pois, a TV tem se caracterizado pela ampliação dos espaços em que nos informamos em que de alguma forma se aprende a viver, a
sentir e a pensarem sobre si mesmos.
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PEDAGOGIES CULTURE: AN ANALYSIS OF THE SOAP OPERA PRODUCTION AND GENDER SUBJECTIVITIES

Summary
This article discusses about the process of receiving the media discourse and analyze its implications in the production of subjectivities of gender, from some findings arising from research developed on
educational subjects of EJA. The results of the joint text with fictional accounts of interview possible to confirm the hypothesis that the televised speech is practiced cultural pedagogy, revealed in the production
of meaning, and social subjects, and that has implications for people&39;s everyday lives. The school as an educational space needs to position itself as a space for re-reading, re-knowledge and critical analysis
of media language. Well, the TV has been characterized by the expansion of the spaces in which we inform you that somehow you learn to live, feel and think about themselves.

Keywords: Subjective. Cultural Pedagogy. Soap Opera

INTRODUZINDO A QUESTÃO

“Eu quero voltar a estudar, seria bom, mas, não pode ser em outro horário Nesse horário tem minha novela” Frases semelhantes a esta nos chamaram a atenção por sua recorrência na fala de mulheres que
estavam sendo consultadas para a formação de turma de alfabetização de adultos, em um bairro da região metropolitana do Recife.

Chama à atenção o fato de a telenovela constituir-se em um dos produtos midiáticos de maior permanência no cotidiano de homens e mulheres, produz e reinventa discursos, dentre os quais os sobre a mulher e
a feminilidade, com ampla visibilidade e acesso em nossa sociedade. Tornando-se difícil negar que os espaços da mídia constituem-se também como lugares de formação – ao lado da escola, da família, das
instituições religiosas.

Tal questão tem se constituído em objeto de preocupação e investigação em estudos no campo da educação sob a abordagem dos Estudos Culturais, os quais têm como ênfase a analise do conjunto da produção
cultural de uma sociedade – seus diferentes textos e suas práticas – para entender os padrões de comportamento e a constelação de ideias compartilhadas por homens e mulheres que nela vivem. (NELSON, et
al., 1995; HALL, 2000; SILVA, 1995). Em seus desdobramentos, os EC investem intensamente nas discussões sobre a cultura, colocando a ênfase no seu significado político; estão profundamente preocupados

Pág.1/8



com a relação entre cultura, conhecimento e poder (GIROUX, 1995).

Nesta perspectiva, investimos nos últimos anos em uma aventura investigativa com vistas a indagar sobre a existência de uma intersecção entre o currículo cultural da mídia televisiva e o currículo da escola na
cotidianidade e implicados com a produção de subjetividades de gênero.

Na atualidade o espaço escolar tem sido de fato, um lugar onde alunos e alunas, em diferentes momentos, sob a forma de comentários ou jargões, recorrem à/a linguagem, personagens, questões veiculadas na
TV e na telenovela e também a visibilidades dos produtos da indústria cultural que permeiam o entorno da telenovela – revistas da TV, produtos estéticos, moda, etc. Estamos falando de processos educativos, de
formas de pensar objetos e a si mesmo, portanto formas de subjetivação.

No campo de estudo do currículo, investir na problematização de questões que interseccionam mídia, gênero e educação e da análise do discurso na perspectiva dos Estudos culturais, possibilitaram-nos constatar
uma grande incidência de elementos da mídia televisiva no vocabulário, no comportamento, no cotidiano de sujeitos educativos como um saber/poder.

Tais elementos atuam como um componente de grande força em relação a outras dimensões da experiência do cotidiano, como, por exemplo, o fato de várias mulheres, ao serem sondadas para a formação de
uma turma de alfabetização de adultos, apresentarem como problemático a aula ser no horário que coincide com a programação televisiva, ou seja, com o horário das novelas.

Em investigação desenvolvida em 2008 com o título: Mídia, gênero e educação de jovens e adultos: a telenovela e processos de subjetivação, os relatos das professoras e das alunas entrevistadas revelaram que
há uma espécie de aproximação de fatos da vida real com a trama novelística, associados aos desejos particulares, na medida em que expressavam o significado deste gênero televisivo para essas espectadoras
ou estabelecendo uma relação com a realidade, com seu cotidiano (FERNANDES et al., 2008).

A atividade investigativa que deu origem ao artigo em tela seguiu uma sistemática de trabalho por meio de procedimentos em conformidade com a sua especificidade. Assim, escolhemos trabalhar com uma
pesquisa de abordagem qualitativa, por nos possibilitar, como afirma Gonzaga (2006, p. 70), fazer uma descrição da complexidade de uma determinada situação, compreender e classificar processos dinâmicos e
experimentos por diferentes grupos sociais, apresentar contribuições no processo de mudança de determinado grupo e permitir, em maior ou menor grau de aprofundamento, as particularidades dos
comportamentos ou atitudes dos indivíduos.

Esclarecemos que estamos cientes da complexidade em definir uma metodologia de investigação diante de uma pesquisa de abordagem qualitativa, por se tratar de uma pesquisa de gênero, a qual representa
um vasto campo na análise sociológica que ainda não foi completamente explorado. Segundo Terragni (2005), pesquisas relativas a gênero dizem respeito ao masculino e feminino, porém, em sua maior parte
implica numa reflexão sobre as mulheres, sua identidade, trabalho e família.

Esta constatação nos possibilitou a escolha por uma metodologia de perspectiva feminista, por se tratar de uma pesquisa de gênero, a qual as experiências do cotidiano para o entendimento das relações de
poder se constituem no ponto de partida. Segundo Terragni (2005):

A pesquisa feminista é, principalmente, uma pesquisa de tipo qualitativo. O que não significa dizer que sejam postas de fora ou que não se faça uso de dados agregados (...), mas por um
conjunto de razões, que em parte podem ser deduzidas, a pesquisa feminista se orientou para o uso de entrevistas em profundidade, observação participante, pesquisa intervenção, coleta
de materiais biográficos, histórias de vida (TERRAGNI, 2005, p. 148).

Um aspecto que se apresenta como integrante de uma pesquisa de análise feminista, é ‘a experiência das mulheres’, por se tratar de um elemento inerente a todos os indivíduos; por possibilitar compreender as
relações de poder e opressão; por poder ser usada como um indicador da realidade onde as hipóteses são submetidas à verificação. Neste sentido, a análise dos dados acontece paralelamente na medida em que
se reflete sobre ela.

Desta forma ganhou relevância nesta pesquisa o uso da entrevista como instrumento compatível com a proposta de uma pesquisa feminista, a qual se refere explicitamente à tradição oral das mulheres
(TERRAGNI, 2005, p.152). Utilizamos a técnica de entrevista em profundidade, por percebermos que, “na entrevista a relação que se cria é de interação, havendo uma atmosfera de influência recíproca entre
quem pergunta e quem responde. Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há a imposição de uma ordem rígida de questões” (ANDRÉ & LÜDKE, 1986, p. 33). As entrevistadas
discorreram sobre o tema proposto com base nas informações que elas detêm e que no fundo se constituía na verdadeira razão da entrevista.

Sob a inspiração do conceito de “dispositivo pedagógico da mídia” (FISCHER, 2002a) elegemos os aspectos a serem investigados, os quais dizem respeito à receptividade dos sujeitos em questão. As respostas
foram gravadas mediante a permissão por parte das entrevistadas. A escolha da novela a partir de um levantamento de caráter informal sobre quais as novelas mais assistidas pelo público feminino no período
que estava ocorrendo às entrevistas. As turmas foram escolhidas por terem sido anteriormente visitadas e observadas por ocasião de atividades curriculares e extracurriculares. Estas atividades se constituíram
nas observações da prática pedagógica como exigência da disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica no curso de Pedagogia e em outra ocasião, para a formação de uma turma de alfabetização ligada ao Programa
Brasil Alfabetizado.

Para procedermos à análise das cenas de telenovela, nos inspiramos nos princípios postulados da análise microgenética, Meira (1994). Realizamos o recorte por meio da gravação videográfica das cenas exibidas
durante o período de quatro semanas, pois concordamos que esta é “uma ferramenta importante de investigação, que possibilita resgatar a densidade de ações comunicativas e gestuais da telenovela escolhida”
(MEIRA, 1994, p.60).

Após esse processo iniciamos a construção de um índice de investigação, Meira (idem), constituído sob as categorias definidas na metodologia mediante pesquisa realizada por Fischer (2002a) anteriormente
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mencionada, sob os quais elencamos: geração, estética, personalidade, ocupação, classe social, comportamento.

Na referida pesquisa foram examinados dois tipos de materiais: o texto ficcional da telenovela Paraíso Tropical e relatos de entrevista em profundidade com professoras e alunas da Educação de Jovens e Adultos.
Os episódios selecionados de um total de 281 cenas da telenovela “Paraíso Tropical” da Rede Globo, exibidas no período entre 08/09/2007 a 28/09/2007. Sua análise empreendeu perceber a receptividade das
mulheres sobre o discurso midiático e suas representações nas personagens femininas das telenovelas; e a necessidade de analisar em que medida na prática pedagógica há algum espaço de reflexão sobre as
questões de gênero considerando essa cultura da imagem.

Neste estudo, os relatos das professoras e das alunas entrevistadas revelaram uma espécie de aproximação de fatos da vida real com a trama novelística, associados aos desejos particulares, na medida em que
expressavam o significado deste gênero televisivo para essas espectadoras ou estabelecendo uma relação com a realidade, com seu cotidiano. Tal relação entre a trama e a cotidianidade, a qual em discussão no
texto em tela, diz respeito aos modos pelos quais a mídia existe em nosso tempo. Dizendo com Fischer (2002, p. 1),

São instauradores de uma nova ordem, segundo a qual as tecnologias produzem modos de existência, estilos, se apresentam como naturais, como imediatos. Sugerindo que a familiaridade
das imagens televisivas e das páginas de jornal e revistas se imponha como garantia de verdade, de afetuosa partilha de verdades, de cotidianos, e não de jogo de interpretação.

Dentre os achados foi possível perceber que essa familiaridade entre os espectadores e a telenovela se estabelece no cotidiano exatamente porque “a telenovela tem uma narrativa estruturada de maneira
cronológica com uma regularidade progressiva em sua forma e estrutura” (LOPES, 2002).

Fischer (2001, p. 2) nos lembra de que na sociedade contemporânea a mídia tem se firmado como veículo de entretenimento, de informação e também como lugar de aprendizagem e de “criação, reforço e
circulação de sentidos para a formação de identidades individuais e sociais”. Onde a telenovela tem se constituído, neste panorama, em um dos produtos midiáticos de maior permanência na cotidianidade, que
produz e reinventa discursos com ampla visibilidade e acesso em nossa sociedade.

Sobre a produção de discursos de gênero, Swain (2001, p. 68) propõe que a televisão, as telenovelas, os romances, as revistas, os jornais e a internet, em seu espaço de recepção e interação, veiculam
representações sobre as mulheres, os homens, a sociedade. E afirma que a mídia, em tempos de globalização, segundo esta autora, pretende a homogeneização da condição feminina e a recuperação da imagem
da “verdadeira mulher”, aquela feita para o amor, a maternidade, a sedução, a contemplação do homem, costela de Adão reinventada. Para a autora, é preciso se contrapor a essa forma de inscrição da mulher
como ser feminino.

No que se refere à escola, Costa (2005), postula que os currículos escolares, as normas, os procedimentos de ensino, teorias, linguagem, materiais didáticos, procedimentos de avaliação constituem-se no que
estamos caracterizando como dispositivos concretos da pedagogia.

O currículo “fala”, conta histórias e saberes que se pretendem universais, fala de alguns sujeitos e não de outros por meio de mecanismos imperceptíveis e naturalizados ou normalizados/normalizantes; a
linguagem institui e demarca lugares, pelo ocultamento ou silêncio do gênero, mas também pelas adjetivações atribuídas aos sujeitos em relação ao comportamento.

No contexto das pedagogias culturais, é preciso dizer que a mídia televisiva como um dispositivo pedagógico, se configura em “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, enunciados científicos, proposições filosóficas” (FISCHER, 1976, p. 96). E, por sua vez, a telenovela recorta, nesse conjunto discursivo, um elenco de
enunciados que interage num dado momento, num lugar de fala que nos traz o discursivo e o não discursivo como objetos sociais e históricos elaborados no social, segundo códigos e significados pré-construídos;
por outro lado, são, também, produtores de representações instituidoras da sociedade.

Tais afirmações parecem sugerir um empobrecimento da dimensão da experiência como uma violência invisível que atinge as classes sociais, quase todas as culturas contemporâneas. Dizendo com Kehl (2002, p.
166), “a televisão é sedutora porque devolve ao receptor um princípio atemporal, da não mediação, do prazer, o código da realização dos desejos”, permitindo uma espécie de “linguagem de sonho” permanente.

Estas questões têm relação com o modo como se articula o seu discurso e não necessariamente com seus conteúdos.

Em uma leitura pós-moderna, isso significa que a racionalidade é o aqui e agora da realidade e que os signos não são mais representação, são o real, o próprio simulacro se torna realidade.

Sob este enfoque, mas, abordando sobre a cultura e o cotidiano, Martin-Barbero (2008), afirma que a televisão tem ocupado um lugar estratégico nas dinâmicas da cultura cotidiana, constituindo-se no mais
sofisticado dispositivo de moldagem do cotidiano e dos gostos populares. Além de se configurar em uma matriz narrativa, gestual e cenográfica do mundo cultural, entendido como a hibridação de certas formas
de enunciação, de certos saberes narrativos, de certos gêneros novelescos e dramáticos do Ocidente com as matrizes culturais de nossos países.

As demandas postas parecem apontar para a necessidade de se analisar o modo como estão implicados os enunciados dos dispositivos concretos do currículo da escola e do currículo cultural da mídia na
produção de discursos de gênero aprendidos ou reaprendidos cotidianamente por homens e mulheres.

Isto implica em uma problematização tanto da mídia televisiva, neste caso, da telenovela, como do currículo propriamente escolar nas suas práticas discursivas, significa considerá-los como sistemas de
significação implicados na produção de identidades e subjetividades no contexto de relações de poder (SILVA, 1995, p. 142).
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A RECEPÇÃO DA TELENOVELA: SENTIDOS E SIGNIFICADOS

Considerando que pensar sobre recepção ao texto televisivo significa dizer que na sociedade contemporânea “a TV é parte integrante e fundamental dos complexos processos de veiculação e de produção de
significados, de sentidos, os quais por sua vez estão relacionados, a modos de ser, de pensar, conhecer o mundo e de se relacionar com a vida” (FISCHER, 2002, p.154).

Fazemos uso do conceito de recepção aqui sendo entendido como um processo e não um momento que acontece no ato de ver televisão, tendo em vista o que afirma Lopes (2002, p. 40) compreendendo este
como “o sentido primeiro apropriado pelo receptor é por ele levado a outros cenários em que costumeiramente atua”.

Isto significa dizer que há uma na recepção que os sujeitos fazem do texto televisivo uma relação que estes fazem com suas e outras experiências e/ou cenários da cotidianidade.

Estes cenários são na verdade o seu cotidiano, sua história, suas relações e seu comportamento que se entrelaçam com as informações produzidas e veiculadas na e pela TV.

Através da trama da telenovela, o espectador e a telespectadora podem estabelecer uma relação de familiaridade na medida em que se reconhecem através de uma teia “maniqueísta”: de amores proibidos,
pobres e ricos, amor e ódio, sem deixar de sinalizar para “a realidade por meio de personagens que representam os grupos minoritários e os discriminados da sociedade, campanhas de cunho nacional e da
introdução de problemáticas sociais” como propõe Fischer (1976, p.70).

Este ponto aparece nos relatos das entrevistadas ao falarem sobre seus desejos e identificação, as professoras e alunas estabelecem uma espécie de aproximação de fatos da vida real com a trama da novela,
associados aos desejos particulares, na medida em que expressavam o significado deste gênero televisivo para essas espectadoras[2]:

– A novela é uma representação da vida, do cotidiano das pessoas, da sociedade [...] Porque não é um retrato do que mais ou menos na sociedade Apenas eu acho assim, que, essas
intrigas que fazem parte, não existe só assim não [...] que todo mundo tivesse um final feliz, assim, não é (P1)

– É muito isso, [a novela] retratando a realidade [...], trazendo para o mundo de hoje, não é (A7)

Essa proximidade com a realidade, com o cotidiano, associado aos desejos das espectadoras, presentes nos relatos, nos conduziu ao que Sarlo (2004) chama de “televisibilidade”. Este fenômeno diz respeito a
estilo-padrão dos produtos televisivos sob um discurso seriado e uniforme, que caracteriza cada produto da TV e sua relação com o público, pois, “os estilos televisivos trazem, muito claramente, as marcas de
um discurso serializado (...) que remetem a um estilo padrão. Assegura que as imagens pertençam a um mesmo sistema de apresentação visual, e as torna imediatamente reconhecíveis” (idem, p.66-67).

A telenovela se configura, assim como aponta Fischer (1976, p. 70), em um texto de ficção que pode em alguns momentos dirigir-se ao telespectador por meio de várias narrativas. No caso na novela da Rede
Globo, exibida às 21 horas e convencionalmente chamada de “Novelas das Oito” ou das nove, esta, traz em sua trama muitos elementos da realidade atual que são nomeados pelas entrevistadas.
Aproximando-as de uma noção de proximidade da ficção com a realidade na medida em que esses “sinais de realidade” se atualizam a cada nova novela.

Percebe-se que esta familiaridade se estabelece no cotidiano das espectadoras, exatamente porque a telenovela se apresenta como uma narrativa estruturada de maneira cronológica, regular e progressiva.

Esse conjunto de fatores parece formar uma “teia”, uma teia afetiva sob uma idéia de continuidade e acompanhamento diretamente associados aos desejos, aos sentimentos e à familiaridade com fatos da
realidade, manipulados na ficção.

Ao continuar relatando a respeito de sua identificação com a trama, as receptoras afirmam:

– [...] Não que todo mundo tivesse um final feliz assim, não é[...] Geralmente a novela sempre tende a [...] tende a [...] ter um final feliz. (P2)

– Eu tinha como se fosse eu. Ela era muito boa, ela tomou contou até de uma menina, que ela só vivia drogada. Uma morena! E parecia comigo porque minha menina também viva
drogada [...], eu tinha como se fosse eu! O que ela fez ali tudinho foi [...] Como tava passando ali na novela e tava como se fosse minha casa. (A5)

Neste sentido, nos referindo ao fato de que as entrevistadas mesmo quando se reportavam aos textos de novelas assistidas já há alguns anos, (novelas de época ou novelas contemporâneas), os elementos de
construção das tramas são recorrentes, trazendo à tona certo sentimento de familiaridade da receptora com relação ao texto. Constatamos ainda que, enquanto assistem à TV, as espectadoras estabelecem certa
relação entre as suas experiências e as verdades veiculadas, constituindo-se em novos modos de ser e de estar em sua cultura:

– Essa novela agora, não é Ela descobriu ai que, que ele tem uma amante. Eu acho que isso acontece na vida real. Você em um... Eu não confio em homem nenhum, porque não tem
nenhum fiel, já tira pela novela! [...] Eu vou falar pra senhora, eu acho assim, na novela e na vida real também, eu acho que um amor é importante! (A3)
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Sobre estas questões de vinculação aos acontecimentos das experiências afetivas, chama a atenção que no trecho a seguir, da telenovela Paraíso Tropical, da Rede Globo dos autores Gilberto Braga e Ricardo
Linhares, exibida entre março e setembro de 2007 no horário das 21 horas. Em um dos capítulos finais, a personagem Camila, chama os pais, Nely e Heitor, para informá-los sobre a sua vida afetiva. Fala sobre
seu casamento com o jovem executivo Fred, sobre seu processo de separação e sobre o namoro com outro rapaz, Mateus:

Camila: - Eu quis que vocês soubessem logo, e por mim. Eu não procurei nada, aconteceu, mas, o que eu sinto pelo Mateus é muito forte. Eu num queria segredo, fofoca e a gente estar
namorando mesmo. É isso.

Heitor: - Você parece que está feliz

Camila: - Estou!

Heitor: - É isso que importa.

Camila: - Estou sim pai. Claro que a gente não tem, assim, plano pro futuro, mas, estou feliz, sim. Ainda mais sabendo que eu esclareci tudo com o Fred. Eu estou separada.

Nely: - Eu estou do seu lado pra o que você precisar. Vou te apoiar em qualquer decisão que você tomar. Camila é como o Heitor disse: Ti ver bem é a única coisa que importa pra mim.

Camila: - Mas, ainda tem uma coisa meio chata pra resolver, que é legalizar a separação. Eu gosto muito do Fred, eu sou muito grata por tudo que ele fez, mas...

Heitor: - (completa a fala da filha) – A gente não manda no que sente.

Camila: - È, eu amo o Mateus, mas ter vocês do meu lado é o que mais importa pra mim agora. (Se despede afetuosamente dos pais e vai para o quarto)

Heitor: - Você está sendo muito bacana, e eu acho que ela tá precisando mais do seu apoio do que do meu. Mãe é mãe, não é

Nely: - Eu acho que ela está sofrendo, sim. Ela não diz, mas está.

Heitor: - Acho que é impossível se separar sem sofrer. A gente tem que ficar mais junto dela do que nunca.

Nely: - Eu estou.

Heitor: - Eu sei! E eu fico bem mais tranquilo por isso. Bom, tenho que ir.

(http://paraisotropical.globo.com/)

No diálogo que se apresenta nesta cena, os aspectos ligados ao comportamento, a ética, as relações entre gerações e a família aparecem num diálogo entre as personagens Camila, Nely e Heitor de forma
passiva e despretensiosa. Não sendo possível perceber algum tipo de conflito de gerações ou algum questionamento por parte dos pais sobre as decisões em relação a sua vida afetiva.

Na cena em questão, Camila, que vive uma crise no casamento, inicia o diálogo com palavras que, de certa forma, demonstram certo respeito aos seus pais por informá-los sobre seu envolvimento com outro
rapaz: “eu quis que soubessem logo, e por mim. Eu não procurei nada, aconteceu” (http://paraisotropical.globo.com/).

Durante a conversa, a mãe não interfere ou questiona a decisão da filha, concordando passivamente e faz um comentário com o ex-marido de que entende os sentimentos da filha: “Eu acho que ela está
sofrendo, sim. Ela não diz, mas está!” (idem.).

Ao responder, Heitor, o pai, parece estar se reportando a si mesmo e não ao fato que está acontecendo com a filha, pois, o casal está separado há algum tempo: “Acho que é impossível se separar sem sofrer... A
gente tem que ficar mais junto dela do que nunca” (op.cit.).

E no final do diálogo ele passa a responsabilidade para a mãe: “mãe é mãe, não é”. Como uma confirmação sutil de uma definição social de papéis de gênero nas relações, onde o cuidado fica reservado ao
feminino na relação, logo, a mãe neste caso, está cumprindo seu papel. O diálogo termina no momento em que a jovem se levanta e vai para o quarto.

Vale lembrar, que o que está sendo nomeada por Lopes (2002), como “uma família subjetiva”, retratada nas telenovelas, faz parte do imaginário geral de família: como sendo um núcleo protetor e de refúgio
seguro, tem como tarefa principal suprir as carências e as necessidades de seus membros, a partir da apresentação de uma relação de amor e lealdade entre eles.

Tal reconhecimento por parte dos sujeitos se dá pelo fato da novela, além de ter uma narrativa que mais parece um “novelo”, veicula e retrata a realidade sob uma planície familiar, expondo a intimidade na tela
(CAMPEDELLI, 2001, p. 42). Gerando assim uma teia imaginária onde aparecem também os objetos do desejo e da realidade das pessoas, alimentando o interesse em acompanhar as cenas ou gerando desejos:

– A novela é como se fosse minha família, entendeu Eu acho assim, uma novela pra mim é como se fosse a minha família. É uma família como se eu tivesse acompanhando, não é Assim, o
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menino é desobediente, o menino que quando a gente cria, aí quando é no final, ai ele começa a ficar um pouco ruim, está entendendo Eu já assisti a uma novela que é mesmo assim [...],
quase a vida do meu menino. (A7)

– Ah, só se fosse tudo se resolver assim, as mil maravilhas, porque na novela tudo, todo mundo termina bem e feliz não é Que na minha vida também fosse assim, terminasse bem feliz.
Se bem que eu não me considero uma pessoa infeliz não! [...] Quem não tem problemas Tem na novela! A vida já é uma novela, não é (P2)

Ao articular uma trama da vida social, mesmo se definindo com ficção, a novela, segundo a autora, mantém uma tênue ligação com o que é familiar à vida das espectadoras sob uma variedade de elos
discursivos e não discursivos que a compõe.

As respostas das alunas apontam para uma ligação direta da ficção com fatos de sua realidade e de seus desejos e, sem nenhum tipo de pudor, afirmando-se como espectadoras de novelas e de outros produtos
midiáticos, os enunciados das falas das professoras se mostram estruturados de forma que os fatos da ficção sejam colocados distantes da realidade.

Na narrativa das professoras os elementos de subjetivação presentes na trama, aparecem estruturados de maneira a não se confundirem com a vida real, como se as entrevistadas se posicionassem com certo
distanciamento, longe de qualquer envolvimento com a trama televisiva:

- Assisto muita televisão! Só durante o dia e durante a tarde quando eu estou trabalhando, eu prefiro assisti novela. Se eu pudesse, eu entraria na novela. Gosto muito de novela! Porque é
muito mistério! Acontece muita coisa na novela, muito suspense que acontece com o ator. [...] Gosto da história mesmo que acontece. (A4)

– A gente torce pelas coisas boas, a gente torce pra que a trama dê certo. A gente se envolve, não é Aí eu não acho que a novela é negativa não! (P1)

Essa estrutura discursiva se aproxima do que Foucault (2006) classifica no discurso como interdição, que se configura no pensamento foucaultiano como um elemento de exclusão. E este por sua vez é
evidenciado pela descontinuidade discursiva, como se “não fosse possível expressar tudo sobre qualquer coisa e de qualquer jeito em qualquer circunstância” (FOUCAULT, 2006, p.9). Aparecendo através da
existência de uma negação à assistência e possível envolvimento afetivo com a história no decorrer do diálogo:

– Novela, novela eu assisti alguns capítulos de “Páginas da Vida”, porque eu tinha tirado licença prêmio nessa época, e meu marido ligava pra vê, porque ele fica em casa pra vê, porque
ele fica em casa vendo. Mas pra mim mesmo, me sentar pra ver uma novela. Não gosto. (P4)

Na medida em que o diálogo se estende, logo aparecem as suas impressões e opiniões sobre a novela, apresentando uma descontinuidade discursiva. Estas questões ficam evidentes na medida em que ao
mesmo tempo em que está presente a negação sobre a assistência à novela, aparece à afirmação de que este produto midiático está presente no seu cotidiano, porém mediada de justificativas. Apenas na fala de
uma das quatro professoras aparece a afirmação de que assiste e aprecia a novela, no entanto, a construção discursiva é semelhante a das demais professoras:

– Olhe todo mundo assiste televisão, não é Nem que seja assim de relance, Eu assisto! [...] Mas, não assisto muito não, pouquíssimo! Eu uma vez ou outra quando eu assisto. (P3)

Ao apontarmos a descontinuidade discursiva presente na fala das professoras entrevistadas, não parece existir uma intencionalidade em camuflar a verdade, mas tal descontinuidade demonstra que há na
construção do discurso a presença do que Foucault (2006) chamou de procedimentos de exclusão, dentre os quais está a interdição, no jogo de controle dos discursos.

Sendo assim possível entender que há nas sociedades um controle, seleção, organização e redistribuição da produção de discursos, ou seja, existe um discurso da professora considerado normal, permitido e
esperado, enquanto identidade social historicamente construída.

Nosso intuito com esta exposição foi de alguma forma contribuir para pensarmos sobre o que significa educar para o século XXI, na medida em que não é possível ignorar multiculturalismo, raça e etnia,
identidade, poder, conhecimento, ética, trabalho, sexualidade e gênero como questões que exercem um papel importante na definição do significado e propósito da educação numa sociedade do consumo e da
mídia.

E o currículo visto, não apenas como um elenco de conteúdos, mas, como o resultado de uma construção social implicado nas relações de poder e resistência. Mas, por todos os artefatos culturais que dizem dos
sujeitos e da participação desses sujeitos fazedores de cultura.

Os resultados obtidos nos aproximam do cerne da nossa hipótese de que há no discurso televisivo se pratica uma pedagogia cultural, revelada na produção de sentidos, significados e sujeitos sociais e que tem
implicações no cotidiano dos sujeitos educativos da EJA. Nos relatos de alunas e professoras, o texto televisivo aparece ligado aos modos de ser e estar no mundo: comportamento, cotidiano e como
entretenimento.
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Neste sentido, concordamos com Fischer (2002, p. 158), ao afirmar que, o trabalho pedagógico precisa inserir-se no exercício da discriminação cotidiana dos artefatos culturais, incluído desde uma franca
abertura à fruição: programas de auditório, comerciais, criações em vídeo, filmes veiculados pela TV, até um trabalho detalhado e generoso sobre a construção desta linguagem e sobre a ampla gama de
informações reunidas nesses produtos. Pois, a mídia televisiva, em especial a telenovela, tem se caracterizado pela ampliação dos espaços em que nos informamos em que de alguma forma se aprende a viver, a
sentir e a pensarem sobre si mesmos.
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