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NO CURRÍCULO DA TV: SUBJETIVIDADE E PUBLICIZAÇÃO DA VIDA PRIVADA

GT: Currículo / n.12
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O tema abordado e desenvolvido neste artigo é de grande relevância para o campo da Educação, especialmente para as temáticas sobre Currículo. O artigo diz respeito ao poder midiático que, em sua forma curricular, interfere na formação da subjetividade na contemporaneidade.
Realizarei esta análise utilizando como material empírico as produções televisivas chamadas de programas-realidades (reality-shows), centralizando-me no Programa No Limite, veiculado pela Rede Globo de Televisão, em sua primeira edição-2000.
O referencial teórico de onde partirei e as ferramentas com as quais farei a tessitura desta produção serão retiradas do campo da Educação e da Psicanálise lacaniana. Procurarei suspender conceitos como o de visibilidade, de transparência total, e de publicização da vida privada, valores que têm sido intensamente propagados através destas recentes produções, bem como, o controle que estas exercem sobre os sujeitos. 
Na seção O que são os programas-realidade procurarei caracterizar estas produções televisivas, descrevendo-as em termos de gênero de programação: serão documentários, programas informativos, talk show a que categoria pertencem, qual o período de duração e quantos programas compõem estas produções. 	Após, na seção Deslocamento de fronteiras desenvolverei uma análise sobre o movimento dos meios de comunicação de massa na direção desta nova forma de divulgação das informações, de atuação e de realização de programação. Na seção seguinte, Sob a mira de um olhar esquartejador, demonstrarei, usando as lentes da Psicanálise, o exercício de uma posição de controle (exercida tanto sobre os integrantes desses programas, quanto sobre os telespectadores), que captura, sob a forma de um olhar onipresente, fundado desde uma posição especular, olhar poderoso que realiza um controle e instaura limites, um olhar, por assim dizer, fálico. Esse olhar se faz representado pelas dezenas de câmeras, que tudo detêm do qual nada (nem uma atitude ou movimento) consegue escapar. Na seção Considerações finais, retomo os principais conceitos abordados e procuro finalizar, propondo a continuidade de pesquisas sobre esta temática.

O que são os programas-realidade

Recentes produções cinematográficas, como o Show de Truman do diretor Peter Weir (1998, US) e Ed TV, do diretor Ron Howard (1999, US), tratam de um mesmo tema: a vida de sujeitos comuns que são filmados, observados nas 24 horas do dia, pelas câmeras de TV. Essas produções cinematográficas foram precursoras de uma tendência bastante recente na televisão, o gênero de filmagem chamado de televisão-realidade (reality-television). São programas que fazem parte de um estilo de produção, muito próximo dos chamados, e não menos atuais, games-show. Essas produções, são também divulgadas sob denominações de televisão-realidade, programas-realidade ou de produções interativas e, talvez, possam ser chamados de documentários, considerando que seus temas são fatos reais: a vida cotidiana levada à cena. Essas produções voltam a atenção dos telespectadores para a ação de cada sujeito, dramas de pessoas comuns que são filmadas durante horas e diariamente, num período de tempo pré-estabelecido. Permanecendo isolados ou em pequenos grupos (cada produção tem, aproximadamente, doze concorrentes), os competidores, realizam provas ou cumprem tarefas, como numa gincana, concorrendo a diversas formas de premiações, distribuídas ao longo das competições, e, no final, ao vencedor caberá o prêmio mais significativo, normalmente uma quantia em dinheiro, algo em torno de trezentos a quinhentos mil reais. 
Algumas dessas produções são realizadas em diversos cenários, desde acampamentos em locais isolados, tais como praias, reservas ecológicas, até espaços que reproduzem o ambiente doméstico, como uma residência completa ( nesse local não faltam os recursos necessários e facilitadores da vida cotidiana).
Estas produções costumam ter divulgação diária nos canais de TV a cabo, objetivando a possibilidade dos telespectadores interagirem via Internet, mandando recados para os participantes. Este recurso visa, ainda, a exclusão de alguns dos integrantes por meio de votação através do site que cada emissora coloca à disposição, bem como, de linhas telefônicas de acesso gratuito.
 Pela própria forma de organização estes programas estão se constituindo como verdadeiros laboratórios de relações humanas, pelas propostas que estão sendo colocadas, considerando que se priorizam as trocas grupais em detrimento das trocas com o exterior, pois, o contato com o mundo exterior é muito restrito, já que não há meios de comunicação (televisão, telefone, ou rádio) disponíveis aos integrantes. Assim sendo, estes programas estariam funcionando como uma espécie de fronteira, situando os que ficam de fora (os participantes excluídos) e os que permanecem dentro, retidos numa espécie de cercania simbólica, ou seja, os participantes que não sendo excluídos continuam integrando a produção até a próxima fase de exclusão. 
Esta cercania simbólica pode ser entendida como um limite imposto, ainda que de forma sub-repitícia a todos os participantes que se dispõem a participar dos programas-realidade. A este respeito, Turcheman (1999, p.58) acentua o deslocamento pelo qual a TV veio a se constituir num dos modos de comunicação para os que fogem dos padrões, lugar onde o grotesco adquire certos contornos. Será possível estender, neste sentido, a definição de grotesco, utilizando-a para definir o esquartejamento da vida privada que vem sendo realizado nessas produções? Talvez, se considerarmos a forma como a TV vem realizando suas novas produções-espetáculos, numa curiosa torção, ainda que estes novos espetáculos não sejam baseados nos moldes dos casuais espetáculos de castigo e morte que foram vistos nos ginásios gregos ou na Paris de 1250; é possível verificar uma relativa aproximação entre ambos. O diferencial entre aqueles e estes (os programas-realidade) é que, se naqueles tempos havia, nas garantias religiosas, certezas que justificassem o domínio dos corpos, pois acreditava-se que os corpos estavam possuídos pelo demônio e, assim, eram portadores de malefícios, o que respaldava as punições e os castigos a que os sujeitos eram submetidos por serem considerados como a única possibilidade de salvação para a alma, na atualidade, nos programas-realidade, é preciso investigar quais as certezas que estariam apoiando tamanho investimento em espetáculos da ordem de Survivor, No Limite e Big Brother. 

Deslocamento de fronteiras

Foram as inúmeras transformações ocorridas na paisagem cultural mundial na metade do Século XX que possibilitaram um deslocamento da posição do sujeito em relação a si mesmo e aos outros. Esses processos de mudança ocasionaram uma fragmentação das identidades consolidadas pela racionalidade moderna. O sujeito unificado, vivido anteriormente, passa por um mal-estar que denuncia uma crise. Esta crise aponta para as inúmeras possibilidades identificatórias que estão surgindo; as invenções, as descobertas e as crises são efeitos e condições do pensamento que está em suspenso.
Este é um panorama de incertezas históricas. Vivemos a chamada era da informação; será mesmo? Há autores, como Silva, (2001, p. 23), que afirmam estarmos vivendo, na atualidade, o apogeu do exibicionismo. Silva, argumenta que estamos enganados ao supor que o mote da sociedade pós-industrial é a informação. Seguindo esta vertente, pode-se pressupor que o espetáculo propiciado pela visibilidade seria a principal riqueza, organizando as posições de cada sujeito, ressignificando o espaço ocupado por cada um a partir do grau de visibilidade que possa vir a ocupar.
Certo é que o crescimento da mídia operou-se no âmbito de uma escala global e possibilitou o estabelecimento de inúmeras interconexões de forma muito mais breve e nos mais diversos pontos do planeta.
A mídia cresceu e reordenou-se propiciando a difusão das mensagens enviadas e transmitidas de forma simultânea e instantânea, fato que marca a importância das considerações sobre o potencial de alcance que os produtos televisivos possuem em relação a outros, principalmente, pelas características próprias da TV, como a possibilidade de levar o que é falado a milhões de telespectadores no aconchego de seus lares.
Dentro deste contexto de aproximação de culturas e de veiculação de informações, destaca-se, nos meios de comunicação, a mídia televisiva como uma das engrenagens do contexto econômico-social-capitalista-liberal-globalizado que corrobora com a obtenção de rentabilidade através de suas imagens e de sua programação. Num passado bastante recente, inclusive, a então chamada cultura de massas condicionava as percepções sociais, contudo, na atualidade há todo um movimento de transformação promovendo a fragmentação da informação das mídias, objetivando dar um caráter pessoal a cada sujeito. Verifica-se um super investimento na personalização; são os e-mails que chegam diariamente dirigidos no prenome de cada sujeito, são as campanhas de tele-marketing, são as formas de tratamento bancário onde cada cliente possui seu próprio gerente de conta e, no caso da TV, esta preocupação se estende a cada telespectador via Internet, conforme abordei  anteriormente referindo-me aos programas-realidade.
Todo o processo de transformação pelo qual a sociedade vem passando colaborou para uma nova forma de programação onde é prioritário o reconhecer-se. A mídia televisiva absorveu num ato, de certa forma antropofágico, a simulação do papel desempenhado por outras instituições, como a escola, a família e as agremiações, onde o sentimento de pertencimento podia ser vivenciado e estimulado. 	
Ainda que o material da mídia (seu assunto) seja a sociedade em todas suas formas e arranjamentos, verifica-se uma extensão da difusão de mercadorias imagéticas consumíveis e vendáveis, pois até há poucas décadas, os principais produtos comercializáveis se restringiam a marcas, grifes e objetos. Contudo, na atualidade, a mídia televisiva torna mercadoria, através do seu o poder de investimento, matérias- primas como o sexo, as relações interpessoais e até a publicização da vida privada, no caso dos programas-realidade. Neste movimento, é possível observar que, ao universo de circulação de produtos, foi incorporado o sujeito como o mais novo produto a ser divulgado e consumido. 
Neste novo panorama, nos defrontamos com a cultura da felicidade subjetiva, da satisfação do desejo e do prazer de forma autonomizada. Seguindo este mote, a mídia busca vender sua mais nova mercadoria aumentando seus níveis de audiência. Estamos na era da abundância de informações e do sensacionalismo, conseqüências da ausência de censura que proporcionou um excesso de liberdade na divulgação das informações e  afetou as próprias produções.
Outrora, havia um poder político que exercia um rígido controle sobre a informação da mídia, inclusive sobre a televisão, conforme Lipovesky (1994, p. 154), “Depois dos objetos, do lazer e do sexo, os bons sentimentos fizeram sua entrada na arena midiática”.
Adquirimos o direito de nos desculpabilizarmos através de todo e qualquer divertimento e, se ele puder vir via telinha até nossos lares, será ainda melhor. O voyerismo, a espetacularização do privado e a efemeridade do presente fazem parte deste deslocamento, que os meios de comunicação vêm passando. Os programas- realidade demonstram o quanto este tempo é de busca de dramas do cotidiano com os quais é possível o estabelecimento de alguma identificação, pois é muito mais fácil reconhecer-se nas mazelas de Pipa ou de Didi¹ do que na teatralidade das novelas ou dos filmes de ficção. Atualmente, há toda uma aspiração às dramatizações, aos feitos dos homens comuns. Isto porque, hoje, verifica-se, no discurso social, uma busca acirrada pela superação individual; há todo um investimento pessoal alimentado pela competitividade que faz com que todos queiram seu momento de glória ou simplesmente ter tido alguma participação nos fatos.
1  Pipa e Didi – apelidos dos participantes dos programas-realidade. Patrícia Diniz, participante da primeira edição (2000) do Programa No Limite exibido pela Rede Globo de Televisão, e Adriano, participante do atual programa Big Brother (2002) da mesma emissora de TV.


O cenário é de superação de limites dos sujeitos, seja pela via do poder de consumo ou seja pela via do poder de imagem. Contudo, interessa-me propor, a partir desta análise, como, no presente e neste lugar particular da sociedade, a mídia televisiva vem fazendo esta intensa discursividade sobre a vida dos sujeitos, dissecando, observando, vigiando, exercendo esta função do olhar que esquarteja. A partir das imagens televisivas que tudo dão a ver, os sujeitos, passam a ocupar diferentes posicionamentos para além do ser sujeito, aproximando-se da posição de objeto cultuado e passível de consumo. Essa é provavelmente; uma das cruciais razões da importância de realizarmos investigações nos aparatos culturais midiáticos, entendendo-os como mecanismos educativos, compreendendo-os tal como faz Giroux (1995, p.144): “representações da mídia  a fotografia, a televisão, a imprensa, o filme ou outra forma qualquer como produtiva não apenas de conhecimento, mas também de subjetividade”. Considerando-se que há Pedagogia onde se produz conhecimento, a partir da construção de verdades e da expressão de experiências, os textos televisivos apresentam-se como novas formas de relações pedagógicas. A questão a ser pensada é de que maneira a Pedagogia Cultural, representada também pelos textos midiáticos, possibilita a constituição de determinadas relações, produzindo subjetividades; como, em sua forma curricular, esse (entre outros textos), mobiliza emoções; de que forma as relações entre o sujeito e o seu corpo, o sujeito e o sexo são afetadas; que novas inscrições são propostas nesta Pedagogia televisiva; como, a partir de quais parâmetros, os comportamentos estão sendo moldados, influenciados por esta forma curricular. Enquanto um terreno de contestação, um local discursivo interferindo na formação dos sujeitos, a TV produz seu próprio currículo repleto de significantes e de significados², opera em níveis simbólicos, mobiliza, envolve e trabalha com as emoções, cria necessidades, desperta desejos e, acima de tudo, produz sentidos.
2 - Significantes e significados – termo retirado da lingüística, utilizado na Psicanálise lacaniana como elemento que compõe o discurso e se faz presente no nível consciente e inconsciente, representa e determina os sujeitos (atos, palavras e destinos).

3 -  Ethos midiático – conceito que pode ser compreendido como uma forma de “ser”, corpo curricular alternativo das produções da mídia. Vide o artigo de Rosa Fischer, “O Estatuto Pedagógico da Mídia: Questões de Análise, p.63 (v. biblio), neste artigo a autora faz referência a este conceito.
Podemos observar um relativo desequilíbrio que faz com que hoje o ethos midiático³ imprima sua marca na conduta humana. Esta marca mascara uma forma de controle, um exercício de poder que apresenta, em seu mecanismo, tanto restrições aos que dele ficam privados, quanto cria possibilidades aos que nele ficam incluídos. Todo esse movimento delineia zonas de interferência recíproca, que podem ser entendidas 


como uma zona marcada pela miscigenação das esferas pública e privada, sendo difícil estabelecer, na atualidade, uma distinção na caracterização do que é da esfera pública e do que é do domínio privado na programação da televisão.
Tomando a palavra lïmes, que é uma palavra de origem latina que designa limite, intervalo, margem, fronteira (AZEVEDO, 1955, p. 115) mas, que também pode ser traduzida como diferença, trincheira, uma espécie de borda (é daí que retirei a noção de cercania simbólica), podemos estabelecer relação com o movimento que, com efeito, tem sido égide de domínio, representação de inscrição de alguma fronteira, para qual é preciso assegurar a permanência e que se faz presente nas produções da televisão-realidade. Não é por nada que uma das versões nacionais dos programas-realidade foi intitulada de No Limite. Estarão esses programas articulando, constituindo uma borda? Então, a pergunta diz respeito a que linhas o programa No Limite, bem como seus clones, farão referência.
Estas constatações reforçam precisamente uma leitura deste panorama que se apresenta na contemporaneidade, indicando quão tênue situa-se a distância entre o espaço da esfera pública e o espaço da esfera privada. 
A centralidade da publicização da vida privada vem adquirindo cada vez mais espaço na mídia televisiva. Os domínios não são mais compartimentos herméticos, incomunicáveis, que estabelecem uma separação total e absoluta ao contrário, intercomunicam-se e, com freqüência constante, os espaços que em tempos atrás pertenciam à vida privada se encontram, na contemporaneidade, na esfera de domínio público, pela via da mídia.
As identidades de uma cultura pública e de uma cultura privada que faziam limites entre si, encontram-se, a partir de então, miscigenadas, constituindo-se como produto de um constante processo de transformação. Por essa razão, a re-contextualização e a re-particularização das identidades e das práticas estão nos conduzindo cada vez mais à reformulação das inter-relações amalgamadas por toda uma cultura global, alicerçada no consumismo, na cultura comercial e na mídia popular. Esses são basicamente os movimentos pelos quais a cultura de massa vem passando nas últimas décadas e tem contribuído significativamente para esta forma de deslocamento na própria programação da TV, voltada hoje para os programas-espetáculos. O problema que se faz presente, indiscutivelmente, é como operar numa sociedade consumista não mais salvaguardada em seus limites entre as esferas pública e privada.
Analisando o termo público, o mesmo suscita que o conteúdo das informações poderá ser acessado e divulgado para todos. É preciso considerar como a sociedade receberá este contingente de informações. Conforme Arendt (2001, p. 59), “O que é visto e ouvido pelos outros e por nós mesmos constitui a realidade”. A autora salienta que tudo que se mantém numa esfera privada, individualizada, vive uma existência incerta e obscura. Essa transposição, esse deslocamento para um domínio comum é que garantirá, de certa forma, um estatuto de realidade. A despeito da conotação que representa esse desvelamento de espaços, a televisão-realidade passa a ser sinônimo de garantia da realidade do mundo na forma como vem configurando seus programas.
A partir dessas pontuações, podemos conotar a esfera pública enquanto espaço de luz que recebe o que está imerso numa existência obscura, porém não se sabe ao certo o quanto esta visibilidade produz efeitos, alternando comportamentos, interferindo no código de conduta dos telespectadores e mesmo dos protagonistas. O efeito de aderência à própria natureza do espetáculo é uma das características deste tipo de show, onde o que importa é o que se vê, a imagem momentânea, a evidência dos papéis assumidos e desempenhados pelos participantes, possibilitando assim aos telespectadores uma certa viscosidade com as imagens veiculadas.

Sob a mira de um olhar esquartejador

A aposta das emissoras de TV nesses espetáculos pode ser analisada sob a lente do excesso, pois eles mesmos beiram à extravagância. Segundo Baudrillard (2000, p. 109), “A interatividade é o fim do espetáculo. Tudo começou com a abolição do palco e a imersão do espectador no espetáculo, (...) quando todos se tornaram atores, não há mais ação, não há mais palco, (...) o público é um ator integral”. Seria como dizer que, mostrando-se o verdadeiro, propicia-se um excesso de realidade. Gil (1994, p. 82) salienta que, para além da materialidade do que é visto, está o que se subentende dela. Este autor faz referência ao efeito que as aberrações provocam, mencionando que o monstruoso revela o oculto, o disforme, o visceral. É desta forma que se produz o fascínio, porque oferece ao olhar mais que qualquer outra coisa já vista. Neste sentido, o transbordamento de realidade, oferecido por tais programas, pode conferir-lhes uma relativa autenticidade, especialmente se pensarmos em cenas como as exibidas, por exemplo, no programa No Limite, nas quais os participantes tiveram que se submeter a uma dieta um tanto quanto exótica (do contrário sofreriam desclassificação). O cardápio consistia na degustação de aproximadamente vinte olhos (descontaminados e fervidos) provenientes de uma raça de cabras do nordeste brasileiro. A iguaria (ainda que de apetitoso este prato nada tenha!) foi servida sem que os participantes pudessem supor o que lhes aguardava. Após a sinistra refeição, os integrantes da competição expuseram seu sentimento ante à realização desta tarefa. Segundo eles, o mais assustador foi a impressão de estarem sendo observados pela própria comida. O olhar onipresente das câmeras se deslocou para a comida e os sujeitos que já se sentiam devassados na sua privacidade, viveram o sentimento persecutório de estarem sendo observados, praticamente dissecados por dentro, pela própria comida.
Esta nova forma de visibilidade exercida pela TV expõe escancaradamente a subjetividade dos integrantes. Numa espécie de nudez subjetiva inscrita a partir do modo como estas produções se conduzem (seu currículo), estes programas propiciam que se estabeleçam identificações4 entre os integrantes e os telespectadores. Seja pela via da otimização de potenciais, autenticidade, benemerência (auxilie seu próximo a ganhar o prêmio final) ou pela identificação com as condutas, os programas-realidade oferecem a possibilidade de cada telespectador espelhar-se5 em algum(ns) do(s) participante(s) através das imagens. 
Podemos utilizar alguns conceitos da Psicanálise lacaniana para entender a posição que a mídia vem exercendo ao intervir socialmente. Pensemos como na constituição de todos os sujeitos é preciso marcar para a vida, através de inscrições simbólicas, por exemplo, o bebê necessita do discurso de um Outro6, do seu olhar, para que, em sua prematuridade, possa vir a ser sujeito, pois, do contrário, não sobreviveria. É preciso que este Outro lhe faça inscrições, lance-lhe este olhar que diz: “Tu és”. Este Outro é o Grande Outro, Primordial.
Lacan define este momento do desenvolvimento como Estádio do Espelho e esclarece que ocorre neste momento, por parte do sujeito, uma alienação no Outro porque, na sua incompletude, a criança necessita totalizar-se na imagem do Outro (mãe). Após este momento inicial do desenvolvimento, os sujeitos passam a uma 

4 -   Identificações – expressão usada para definir o processo no qual o sujeito se constitui e se modifica tomando traços de outros sujeitos.

5 -   Espelhar-se – operação produzida a partir da identificação com a imagem do semelhante.

6 - Outro – (Grande Outro, Outro Primordial) conceito usado para definir o lugar simbólico (significante, linguagem, inconsciente) que determina o sujeito. Por ser um conceito significativo para Psicanálise, seria por demais extenso expor toda a teorização lacaniana a este respeito. A propósito disto, indico o que escreve Roudinesco em Dicionário de Psicanálise (v. biblio, p. 558).





segunda alienação, definida como “alienação simbólica” em que o sujeito humano toma distância deste Outro Primordial com o qual se identificou, seguindo em direção ao seu próprio ideal de ser  ideal de Eu. O sujeito humano deixa neste momento de ser todo (traço unário), pelo olhar constituinte do Outro, e passa a ser “alguma coisa”. 
Este processo estruturante, contudo, sustenta-se pela suposição de um desejo. É como se o olhar lançado sobre o bebê, endereçado sobre seu corpo, lhe fizesse inscrições e produzisse o efeito: “isto deseja algo de mim”. “Isto que deseja algo de mim” representa o lugar do desejo do Outro (no caso a mãe), que recobre e costura a insuficiência do pequeno sujeito com as marcas simbólicas. É desta forma que a criança responde desejando o que o Outro deseja nele e, após este momento o sujeito torna-se  sujeito de sua própria subjetividade inscrita a partir de uma identificação com o Outro. 
Resumidamente, tarefa nada fácil, procurei apresentar alguns conceitos vindos do campo da Psicanálise para realizar uma aproximação da problematização que me parece estar presente nas relações entre os sujeitos integrantes dos programas-realidade, câmeras e telespectadores.
Problematização lançada a partir do currículo da TV, currículo que se pode distinguir como alternativo, considerando o que ressalta Corazza (2001). por estar instituindo um sistema, indicando o que é bom e o que é mal, fazendo pensar e sentir, o currículo está estabelecendo parâmetros, apontando valores e regras para a conduta humana, e, assim, interferindo nas subjetividades, ainda que focalizando histórias sob uma nova ótica.
Então, podemos tomar os sujeitos integrantes dos programas-realidades e transpô-los para a posição dos bebês no momento da primeira alienação, conforme foi abordado anteriormente; as câmeras que os observam durante as 24 horas do dia, através de suas lentes, estariam funcionando como o Outro Primordial, e, assim, teríamos a  seguinte fórmula: integrantes=bebês, câmeras=Grande Outro (mãe). Todavia, nesta transposição, devemos entender que este grande Outro lança, não um olhar, mas vários olhares. Olhares dos quais não se pode escapar para vir a se constituir por si. O que ocorre é uma relação de espelhamento entre os integrantes dos programas, as imagens reproduzidas pelas câmeras e os telespectadores. Entretanto, este espelhamento se faz total, pois os participantes se oferecem numa posição de semblante como objetos a serem cultuados. Esta é uma posição que não abre a possibilidade dos telespectadores lançarem suas marcas, o seu próprio olhar, considerando que seu campo visual não é livre para escolher qual a direção focalizar, já que esta é estabelecida a partir da produção em sua estrutura de filmagem.
Ao contrário do Outro primordial, que cria uma marca, estabelece um traço unário, dá uma unidade ao bebê; as lentes da TV repartem, esquartejam e revelam a intimidade dos sujeitos nos mínimos detalhes através das imagens que veiculam. E os sujeitos telespectadores resta como consolo uma única posição possível de ser ocupada  a posição identificatória. 

Considerações finais

Nesta nova forma curricular, a TV estaria atuando através de imagens ideais, propondo padrões a partir de seu próprio planejamento, constituindo discursivamente formas de saber sobre o sujeito, práticas constituintes e constituidoras, investidas de poder nas quais se presentificam enunciados que interferem e produzem subjetividades. Os programas-realidades não se encontram isolados, mas fazem parte do discurso da TV que já vem operando no contexto social há algumas décadas. Acredito que, enquanto educadores e pesquisadores, precisamos investigar atentamente estas entre tantas outras produções televisivas. É necessário analisar esta forma curricular alternativa para poder compreender não só a maneira como estão sendo produzidos (os programas), seus objetivos; mas, também buscar entendimento para este desvanecimento de fronteiras entre as esferas de registro público e privado a partir do trabalho com estes textos, averiguar, principalmente seus efeitos sobre os sujeitos que vêm sendo capturados por estas imagens.
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