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Comunicação e práticas de consumo 
do professor universitário

Dayse Maciel de Araujo1

Introdução

Este artigo apresenta os resultados parciais de uma tese de doutorado 
em desenvolvimento que tem como objetivo investigar a identidade do 
professor universitário de diferentes campos do saber no ecossistema 
comunicacional contemporâneo, com foco nas práticas de consumo dos 
docentes. A partir das narrativas dos próprios docentes e embasando-se no 
processo de geração de dados empíricos para análise, pretende-se construir 
uma Teoria Fundamentada em Dados (TFeD), conforme o método 
concebido pelos sociólogos Barney Glaser e Anselm Strauss (1967), que foi 
detalhado por Massimiliano Tarozzi (2011) na versão em português: O que é a 
grounded theory: metodologia de pesquisa e de teoria fundamentada nos dados. 
Segundo Marília Levacov (online), a “Grounded Theory”, uma metodologia 
de pesquisa relativamente nova, é uma teoria indutiva baseada na análise 
sistemática dos dados. A professora relata que Glaser e Strauss forneceram 
uma concepção mais ampla para os pesquisadores em Ciências Sociais, além 
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de uma alternativa à técnica de testes hipotético-dedutivos (testar teorias, 
testar hipóteses), que era a prática mais utilizada, contudo não era adequada 
para geração de novos conhecimentos e consequente avanço das teorias. 

O pesquisador aproxima-se do assunto a ser investigado sem uma 
teoria a ser testada, mas com o desejo de entender uma determinada situa-
ção, como e por que seus participantes agem de determinada maneira, como 
e por que determinado fenômeno ou situação se desdobra deste ou daquele 
modo. Através de métodos variados de coletas de dados, reúne-se um volu-
me de informações sobre o fenômeno observado. Comparando-as, codifi-
cando-as, extraindo as regularidades, enfim, seguindo detalhados métodos 
de extração de sentido destas informações, o pesquisador termina, então, nas 
suas conclusões, com algumas teorias que emergem desta análise rigorosa e 
sistemática. Portanto, a “Teoria” é aquilo com que o pesquisador encerra seu 
trabalho e não com o que principia. Não é aquilo que vai ser testado (não é 
o problema), mas aquilo que se conclui depois de uma pesquisa e da análise 
dos dados dela resultantes.

Contrariamente ao que acontece normalmente na pesquisa social, 
que prevê um levantamento aprofundado da literatura científica sobre o 
tema estudado antes de iniciar um estudo empírico, a TFeD sugere ir ime-
diatamente ao campo para recolher e analisar os dados. Entretanto, esse 
procedimento foi criticado, pois o pesquisador nunca é uma “tábula rasa” 
a ponto de ser totalmente neutro e, além disso, corre-se o risco de emergir 
com uma teoria superficial ou de dizer coisas óbvias. Partindo desse pressu-
posto, as contribuições da literatura devem ser selecionadas com sabedoria 
e combinadas para confluir em um texto argumentativo. Esse processo foi 
desenvolvido e, com base em métodos qualitativos de investigação analisa-
dos e discutidos por autores como Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2002), 
Haguette (1999), Vilela (2006), foi elaborado um roteiro de entrevista para a 
primeira fase da coleta de dados.

Roteiro de investigação

A primeira fase da investigação foi realizada entre outubro de 2015 
e maio de 2016.  A amostra foi composta por 12 docentes: quatro de Ciên-
cias Exatas, quatro de Ciências Sociais e quatro de Artes. As “entrevistas em 
profundidade” abordaram tópicos relacionados ao perfil do entrevistado (ori-
gem, escolaridade, atividades profissionais, composição familiar e vínculos 
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sociais), e buscou-se conhecer a visão dos docentes sobre o consumo, tanto 
as relacionadas ao seu cotidiano pessoal quanto as do âmbito profissional.

Por que discutir as práticas de consumo hoje?

O antropólogo britânico Daniel Miller (2013), estudioso da cultura 
material, disse que grande parte do que nos torna o que somos existe não por 
meio da nossa consciência ou do nosso corpo, mas pela convivência com obje-
tos “invisíveis” e não mencionados. Contudo, estes encontram-se presentes no 
ambiente exterior, que “nos habitua e nos incita” (MILLER, 2013, p. 79). Mil-
ler usa a expressão “tão óbvio, que cega” para explicar que quando algo é evi-
dente demais, pode chegar ao ponto de não nos darmos conta da sua presença.

Carrascoza (2016) afirma que, por meio dos objetos, também nos 
comunicamos. “Tornamos comum”, por meio de nossa relação com os obje-
tos, o que pensamos e sentimos sobre o mundo e a nossa condição. E explica 
que, ao utilizarmos um objeto ou consumirmos uma mercadoria na qual 
é indissociável a sua materialidade e a sua dimensão simbólica, “estamos 
produzindo sentidos sobre nós, entre eles a nossa posição social” (CARRAS-
COZA, 2016, p. 57).

Para Wortman (2016), pensar na sociedade a partir do consumo im-
plica também abordar o plano produtivo em outra direção; já não em termos 
de estruturas determinantes, mas a partir da perspectiva dos atores, indivídu-
os, sujeitos, fazendo referência a uma mutação cultural contemporânea. A 
autora aponta que as formas de comunicação se modificaram radicalmente 
no século XXI, reorientando o vínculo produção-consumo, portanto o con-
sumo não pode mais ser pensado como instância secundária: “pensar as so-
ciedades a partir do consumo é fundamental para entender as relações na 
sociedade-rede” (WORTMAN, 2016, p. 8). Defende ainda que o consumo 
deve ser vivido como um direito, implicando se considerar uma diversidade 
de variáveis para pensar a questão de classe, uma vez que não é apenas a 
posse de objetos que determina a posição dos sujeitos na estratificação social, 
mas também “o acesso a outros espaços, muitas vezes associados a imaginá-
rios simbólicos e menos materiais” (WORTMAN, 2016, p. 12).

Para Tondato (2016, p. 155), é no consumo que diversos aspectos 
da vida em sociedade se integram, na medida em que “nele se realiza a 
apropriação e uso dos produtos, conforme as tramas de cultura que o sustenta, 
dando sentido até à condição de pertencimento e cidadania dos sujeitos”).
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No século XXI, vivemos em sociedades complexas, de futuro incer-
to e muito distante da previsibilidade idealizada pelos modelos apoiados em 
racionalidade e estruturas engessadas no que se refere a identidades sociais 
reinantes até poucas décadas atrás. Dessa maneira, buscar novas estratégias 
científicas para se compreender a realidade torna-se imperativo aos que dese-
jam estudar aspectos humanos contemporâneos.

Para Cogo e Peres Neto (2016), pensar o consumo é investigar a cul-
tura, e ressaltam que, por ser um traço distintivo da vida humana, pode-se vi-
ver sem produzir, mas dificilmente sem consumir. Considerando dois lados 
de um mesmo fenômeno, enquanto “a economia se culturaliza, a cultura se 
comercializa e na contemporaneidade estamos submetidos às culturas do 
consumo material, midiático e simbólico” (COGO; PERES NETO, 2016, 
p. 219). Observa-se que só mais recentemente o consumo tem sido discutido 
cientificamente no campo da Comunicação para compreender com mais 
profundidade os fenômenos de compra.  

Baccega (2014, p. 63) aponta que, no final do século XX, com os 
primeiros estudos sobre consumo e suas interligações com a Comunicação, 
passou-se a pensá-lo como um sistema de classificação, um código pelo qual 
se traduzem as relações sociais, e elucida que os significados são construídos 
culturalmente “a partir do uso dos produtos pelos indivíduos. O consumo é 
compreendido também como uma forma de diferenciação e inclusão social, 
além de um processo ritual”. 

Barbosa e Campbell (2006) lembram que, embora o consumo seja 
um pré-requisito para a reprodução física e social de qualquer sociedade 
humana, só se toma conhecimento de sua existência quando é classificado, 
pelos padrões ocidentais, como supérfluo, ostentatório ou conspícuo. Caso 
contrário, sua presença em nosso cotidiano passa inteiramente desperce-
bida ou é apreendida apenas como falta ou carência (BARBOSA; CAM-
PBELL, 2006). 

Entretanto, Baccega (2014, p. 64) ressalta que hoje a pesquisa das 
múltiplas interfaces entre Comunicação e consumo se desdobra em eixos 
temáticos variados, congregando um expressivo contingente de estudiosos:

Investiga-se a constituição do consumidor como agente social central 
no contemporâneo. Examinam-se ainda questões dos gêneros, das clas-
ses sociais e os aspectos geracionais relacionados com as práticas de 
consumo; as dimensões estéticas e éticas das narrativas do consumo; 
materialidades do consumo nas relações de comunicação e trabalho; as 
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inter-relações comunicação, educação e consumo; a sedução do entre-
tenimento e do consumo na atualidade, dentre outras trilhas de análise 
que perfazem esse instigante campo de estudos.

Consumo, Comunicação e Educação

Com o propósito de estudar os bens de consumo de diferentes gru-
pos sociais, a antropóloga Mary Douglas e o economista Baron Isherwood 
(2004) sentiram necessidade de ir além das classificações dos pesquisadores 
de mercado que definem as classes sociais a partir apenas dos hábitos de 
despesa dos consumidores, suas categorias ocupacionais e a sua renda. Argu-
mentam que, em períodos de restrição da renda, as pessoas podem contrair 
empréstimos para manter o seu padrão ou, em contrapartida, em momentos 
de maior ganho, podem economizar e também não alterarão o seu com-
portamento de consumo (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). Douglas e 
Isherwood (2004) se apoiaram no modelo de comércio internacional e classi-
ficaram três categorias sociais a partir do consumo de três conjuntos de bens. 
A categoria primária e a secundária correspondem, respectivamente, ao con-
sumo de gêneros de primeira necessidade, e a seguinte refere-se ao consumo 
dos aparatos tecnológicos (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004). E a terceira, 
que se enquadra em nosso objeto de estudo, trata-se de “um conjunto de 
informação, correspondendo ao setor terciário da produção” (DOUGLAS; 
ISHERWOOD, 2004, p. 239). O principal argumento dos autores é que, por 
esse critério, encontram o significado mais apropriado para cada conjunto 
de bens de cada grupo social, evitando a separação entre bens necessários e 
bens de luxo, estes carregados de julgamento de valor de ordem moral. Res-
salte-se que, para Douglas e Isherwood (2004, p. 240), a categoria de bens de 
informação não é “frívola ou imoral”. Advogam que tanto o acesso ao  teatro 
e a concertos como à literatura pornográfica contam como informação e 
que a Educação, por ser um assunto sério, inclui-se na categoria “compra de 
informação”, mesmo que se trate de aulas de “fundição de bronze à dança 
flamenca”. (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2004, p. 241).

Com relação à interface Comunicação e Educação, Citelli (2014) 
acentua que esta caminha para novas aberturas, como se verifica nas ressig-
nificações dos designativos educomunicação e educomunicador, termos cria-
dos por Mário Kaplún, no livro Una pedagogia de la comunicación (1998). 
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Ele observa que há uma maturação de uma área de pesquisa da intersecção 
dos dois campos que “identifica profundo vínculos entre afazeres educativos 
e comunicativos” (CITELLI, 2014, p. 69).

Análise dos dados coletados na primeira fase

O etnógrafo norte-americano James Spradley (1979, p. 201) acredi-
ta que“cultura é uma ferramenta para resolver problemas”. Os etnógrafos 
buscam descobrir como o conhecimento cultural de uma pessoa é utilizado 
para resolver um problema.

Com relação à amostra, a TFeD indica que não é necessário ser 
probabilística, pois não tem o objetivo de garantir a representação do grupo 
de sujeitos estudados em relação ao universo da população, e sim que seja 
estreitamente ligada ao processo de análise. A amostragem consiste na identi-
ficação de sujeitos para verificar se o esboço de teoria e as suas categorias “se 
sustentam” também em contextos diferentes daqueles já examinados.

No nosso caso, antes de começar a fase empírica, tínhamos a infor-
mação que, hoje, 87% dos cursos do Ensino Superior pertencem a institui-
ções privadas no Brasil. Por essa razão, iniciamos as entrevistas com profes-
sores de escolas particulares. Contudo, ao ouvir alguns dos docentes, perce-
bemos que não poderíamos deixar de entrevistar professores da rede pública.

Até março de 2016, foram entrevistados 12 professores universitários 
de diferentes áreas do saber:

Ciências Sociais: Profª. de Publicidade; Prof. de Direito; Prof. de 
Gestão de Empresas; Profª. de Criatividade.

Ciências Exatas: Profª. de Matemática; Prof. de Finanças; Prof. de 
Contabilidade; Prof. de TI.

Educação Artística: Prof. de Games; Prof. de Animação Digital; 
Profª. de Cinema; Prof. de Música.

Consumo material e consumo de experiências

Barbosa e Campbell (2006) advogam que a famosa afirmação sobre 
a crescente “comoditização” da realidade parece ser contrariada por dados 
empíricos sobre trabalho e atividades não remuneradas no mundo contem-
porâneo, o que deveria nos levar a pensar não em termos de consumo em 
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oposição à produção, de compras em oposição ao trabalho, de variáveis so-
ciais em oposição a culturais e simbólicas, mas em “como todos esses fatores 
se relacionam no contexto do mundo contemporâneo” (BARBOSA; CAM-
PBELL, 2006, p. 25). Observamos a adesão aos dispositivos eletrônicos para 
consumir informação tanto de cunho científico como de entretenimento. E, 
em paralelo, há também a produção de conteúdo:

Eu consumo muita internet, não tem jeito, e livros consagrados, arti-
gos. Até pouco tempo era livro físico, mas eu ganhei da minha esposa 
um Kindle. Gostei, muito bom, muito prático. Inclusive, agora tenho 
cinco ou seis livros lá no Kindle que estou lendo quase que simultanea-
mente, uns doisou três da área de TI e mais uns dois ou três de interes-
ses diversos, não especifi camente na área de TI (Prof. de TI).

Eu já escrevi muito assim, eu escrevi muito artigo já, eu escrevi um li-
vro também. Essa minha tese do TCC, esse TCC da GV, acabou virando 
um livro (Prof. de Direito).

Assim que eu terminei o mestrado, eu lancei um livro também sobre o 
tema de Redes e Roteadores. A primeira edição foi lançada em 2004, e 
a segunda edição em 2010 (Prof. de TI).

Eu assinei o Combo da NET [...] eu gostava muito do “The Good Wife”, 
claro que é sempre assunto de mulher, gênero me interessa também [...] 
aí eu comecei a descobrir o The Big Bang Theory2 (Profª. de Cinema).

Consumo como reflexo de valores e crenças pessoais

Como aponta Pierre Bourdieu (2007) em A distinção, o gosto 
é intrínseco ao ser humano e está interiorizado em habitus e disposições 
que delineiam os estilos de vida culturais. As possibilidades oferecidas pelo 
universo material para a constituição de grupos sociais e de subjetividades 
estão presentes em toda sociedade humana, contudo nem sempre foram 

2 The Big Bang Theory é uma série de comédia produzida pela televisão norte-americana 
CBS, que estreou em 22 de setembro de 2007.
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interpretadas como consumo. No cotidiano dos docentes, observa-se que as 
suas escolhas refletem seus valores e formas de associação a grupos sociais:

Em termo de consumo, eu sou muito simples com as coisas. Na verdade, 
o que eu sempre gosto de falar é o seguinte, você tem que consumir al-
gumas coisas que te façam bem. Não em questão de status; eu não ligo 
muito nisso, agora eu gosto muito de sair para jantar, sair para passear, 
sair para viajar, entendeu? Gosto muito dessas coisas, às vezes são coisas 
simples que eu gosto muito de fazer nesse aspecto, não sou muito de 
posses, marcas, status, não me ligo muito nesse ponto, não (Prof. de 
Finanças).

Eu gosto de assistir jogos de futebol, sou santista fanática, já dei en-
trevista para Tribuna de Santos[jornal] no jogo. [...] eu adoro filmes 
policiais, cinema não dá muito tempo de ir, para curtir, mas fora isso 
eu vou fazer minhas caminhadas no parque do Ibirapuera todo final de 
semana e fujo, de vez em quando, para uma prainha em Santos (Profª. 
de Matemática).

Consumo e a identidade profissional

Barbosa e Campbell (2006) lembram que a produção e o trabalho 
continuam desempenhando papel tão ou mais importante que o consumo 
ao constatar a quantidade de tempo dedicada a esses processos, a preocupa-
ção com a produtividade, o reconhecimento da importância da dimensão 
simbólica no universo organizacional e do surgimento e valorização de uma 
ética hedonista de trabalho, que o privilegia enquanto expressão da criativi-
dade e da individualidade de cada um. 

Procuro saber quais são os livros da biblioteca, porque, por mais que eu 
trabalhe com dez, 12 livros para essa disciplina, eu tenho que saber o que 
que eu posso indicar para o aluno. [...] eu me preparo bastante, sabe, eu 
vou pegar uma disciplina, então eu vasculho todos os livros que têm e 
alguns atuais. Peço à Editora. Se ela puder me ceder, né, dar como corte-
sia, ótimo, senão eu vou lá e compro (Prof. de Contabilidade).
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Consumo e a crítica ao consumismo

Barbosa e Campbell (2006) compartilham a visão de por que o con-
sumo é entendido como uso e manipulação ou como experiência. Para os 
autores, a ambiguidade começa na própria etimologia dos termos: 

Consumo deriva do latim consumere, que significa usar tudo, esgotar e 
destruir; e do termo inglês consummation que significa somar e adicio-
nar [...] Etimologicamente, o sentido negativo do consumo predomina 
sobre o positivo, o que pode explicar em parte a maneira pela qual, 
historicamente, o tema é tratado tanto por intelectuais e acadêmicos 
quanto pelo senso comum (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 22).

Assim como o livro da Zélia Gattai (Anarquistas graças à Deus) foi mui-
to marcante pra mim, “Vigiar e Punir” (Foucault) também foi muito 
marcante, porque fala desse absurdo que é a disciplina. Eu acho um 
absurdo a disciplina em sala de aula, não é lugar de ter disciplina, é 
lugar de ter indisciplina, as pessoas estão ali prá discutir, é isso que é o 
aprendizado, não é responder o que eu quero, não é responder aquela 
redação pra ser professor, que é a pessoa do RH que vai ler e vai dizer: 
“Ah! Essa pessoa é boa pradar aula aqui”. (Profª. de Publicidade).

Eu trabalhava em agência, dois anos como redatora, e aí eu percebi que 
eu não nasci para isso, porque eu não consigo concordar com... eu não 
gosto da palavra “manipular”, porque ela é cheia de significados, mas 
com a capacidade que o publicitário tem com uma série de ferramentas 
de fazer com que as pessoas consumam sem precisar (Profª. de Publici-
dade).

Citelli (2014) acentua que a questão do redesenho dos modelos 
educadores deve ser vista e entendida como decorrência das novas maneiras 
de perceber e mesmo sentir o mundo onde os processos videotecnológicos 
desempenham papel central. Entretanto, nem todos os docentes adotam ex-
clusivamente os aparatos digitais por escassez de recursos ou por preferência 
pessoal em relação à materialidade: 

Os alunos] eles têm que ter um telefone. Mais barato pra ele ler, estudar 
ali, do que ficar imprimindo, gastando tinta ou fazendo xerox. Os alunos 
ainda utilizam bastante a biblioteca [...] tem boa parte de alguns livros, 
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volumes básicos, então... Tipo assim, Direito de Processo. Boa parte dos 
livros não existem ainda [na forma digital]. Ou fica muito difícil pra-
eles ficarem adquirindo, né? Então, eles acabam utilizando a biblioteca 
(Prof. de Administração).

Eu leio livros. Eu não gosto de ler digital. Não tenho nem interesse em 
ler digital. Eu gosto do papel, eu escrevo nos livros, eu ponho marcador 
colorido... O livro, pra mim, é uma coisa viva. Ele tem que estar vivo. 
Eu gosto da minha estante com os meus livros (Profª. de Criatividade).

E são críticos quanto à sedução dos dispositivos móveis durante as aulas:

Todo mundo com celular na mão, ligado, obviamente, e aí o que é que eu 
faço? Eu tento pegar alguma coisa que está na rede [...] eu vou trabalhar 
hoje é um texto que está no Observatório da Imprensa, então acessem 
ele por favor. Então, automaticamente, o que me deixa triste é que nem 
todos acessam, tem alguns que são resistentes e querem acessar Facebook 
(Prof. de Game). 

Consumo de TICs pelos docentes e a Educação

Citelli (2014, p. 73) reconhece que os termos “Comunicação” e 
“Educação” se aproximaram bastante em nosso tempo, uma vez que o aces-
so a informações por meio de dispositivos eletrônicos, móveis ou não, faz-se 
sentir, inclusive, pela “não presença” em sala de aula, pois tanto as crianças 
como os professores vivem dentro de um espaço social midiatizado por men-
sagens televisivas, radiofônicas, jornalísticas, etc., “capazes de provocar alte-
rações nos comportamentos, criar referências para o debate público, influen-
ciar na tomada de decisões, além de revelar, muitas vezes, os próprios limites 
do discurso pedagógico”. O desafio que se apresenta é a decodificação das 
mensagens que mesclam diferentes linguagens e signos imagéticos, sonoros 
e textuais e o fenômeno de uma atividade de caráter apenas lúdico poder se 
tornar uma atividade profissional remunerada sem o suporte da educação 
formal:

Os 20 últimos livros que eu comprei, as 20 últimas coisas que eu adquiri 
de consumo cultural ou intelectual para o meu trabalho como professor, 
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12 devem ter sido e-books comprados sobre a área de teoria musical, não, 
de música para cinema, alguns de outras áreas ligados a música também 
(Prof. de Música).

Eu conheci um outro negócio,[...] drones, que agora está em alta, aí 
comecei em 2009, a gente não gosta desse nome, eu sou um militante, 
participo dos fóruns nacionais e internacionais, sou superativo. Como 
eu era antes da Animação, eu passei para isso agora. Se eu fizer um 
doutorado vai ser relacionado a isso, é uma coisa que eu virei um viciado 
e tem tudo a ver com imagem, porque é para fazer imagens aéreas. E é 
uma coisa assim, eu quero, eu sempre pensei em falar, a nossa sociedade 
é muito visual, muito baseada no visual. [...] Então, passei os dois anos 
só quebrando cabeça, gastando, investindo, e aí, em 2011 para frente, 
eu comecei a me divertir, me satisfazer com isso, e aí começou a surgir 
oportunidades de trabalho (Prof. de Animação Digital). 

Eu gostava de falar disso, ou tentava colocar alguma coisa na minha 
aula sobre games, e acabei levando isso depois para um mestrado, e de-
pois acabamos fundando um laboratório de pesquisa e desenvolvimento. 
[...] o meu hobby, a minha diversão, o meu principal entretenimento 
acabou virando o meu trabalho. [...] Hoje, os games eles estão na moda. 
Então, está se discutindo muito isso dentro de empresa, “gameficação”, 
etc. Para o treinamento, para [a]Educação do ambiente corporativo. Na 
Academia faz tempo que se pensa novas técnicas, metodologias ativas de 
aprendizagem, os games entram como uma dessas possibilidades (Prof. 
de Game).

Educação informal: consumo de informações para a carreira

Nas sociedades contemporâneas, contudo, o valor do trabalho é mo-
ralmente superior ao atribuído ao consumo. O trabalho é considerado fonte 
de criatividade, autoexpressão e identidade. O consumo, por outro lado, é 
visto como alienação, falta ou perda de identidade. Ninguém sente culpa 
pelo trabalho que realiza, só pelo que deixou de fazer, mas o consumo, es-
pecialmente daquilo que se considera bens supérfluos, é passível de culpa: 
“não trabalhar é um estigma, enquanto não consumir é uma qualidade, mo-
ralmente superior ao seu inverso” (BARBOSA; CAMPBELL, 2006, p. 21). 
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Viagem de estudo técnico possibilitou conhecer a cultura de todos os 
continentes, embora delimitado a países menos desenvolvidos, nunca me 
contive, me contentei sempre com o mínimo para passar, sempre busquei 
ser o melhor mesmo, isso é uma coisa pessoal minha. Então, essa foi 
uma grande viagem que teve para conhecimento, e não só conhecimento 
técnico, porque o lugar que a gente ficou lá era uma escola que a gente 
também ficava e dormia lá, tinham os quartos, tinha 100 quartos, então 
tinha 100 pessoas de países diferentes do mundo, 70 países representa-
dos, era uma torre de Babel, eu não sabia inglês, cada um da turminha 
falava a sua língua, tinha a turma dos latinos, a turma dos africanos, 
dos árabes, e sempre tinha festa e tinha toda essa troca cultural que 
era sensacional, então isso não tem preço, não paga, e o conhecimento, 
a bagagem que você obtém nessa troca cultural, você evolui e aprende 
bastante (Prof. de TI). 

Tudo que você absorve você consegue jogar para a sala de aula, então eu 
gosto muito dessa parte de conhecimento geral e acho que tudo aquilo 
que você conhece, de alguma maneira, você volta pra a aula (Prof. de 
Finanças).

Para ministrar aulas, eu sou um cara que eu fuço muito. Eu, por exem-
plo, eu estou dando aula de contabilidade pública, que é a minha exper-
tise. Eu tenho 10, 12 livros [...] hoje que estou no doutoramento, não dá 
para ficar imprimindo todos os artigos, então aí eu sou obrigado a fazer 
a leitura dos artigos no micro (Prof. de Contabilidade).

O que me interessa como viés pra abraçar o conhecimento é esse enten-
dimento das ciências cognitivas e da neurociência. Tudo aquilo que eu 
aprendi atuando no varejo também ajuda a moldar o meu conhecimento 
agora, o meu discurso, também, amplia [...] Então, misturar tudo isso 
me interessa bastante. E os alunos gostam, porque é uma forma de en-
tenderem o próprio comportamento e lidarem com os próprios dilemas 
[...]Consumo cultural é tudo que te acrescenta. Um conhecimento novo 
a cada experiência nova. Então, por exemplo, o cinema, pra mim, é a 
grande arte (Profª. de Criatividade). 

Eu morei na Itália picado, mas é assim, mas no doutorado, que é um 
período mais longo e mais...o consumo lá era um, e aqui era outro, obvia-
mente. [...] eu gosto de documentários [...] lá na Itália eu tinha as TVs 
públicas que eram razoáveis [...] lá eu tinha assim, não precisa dizer, se 
eu saísse na própria universidade, na esquina, na praça, em todo lugar 
tinha concerto, tinha peças, e tudo a um preço mínimo [...] você respira 
isso lá o tempo inteiro, você dá cotovelada em arte (Profª. de Cinema). 
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Diante do ecossistema comunicacional do século XXI, Citelli (2014) 
advoga que é imperativo situar a sala de aula na rota onde se cruzam as men-
sagens das mídias; as novas linguagens; as lógicas geradas por conceitos de 
ensino-aprendizagem que escapam à tradição quase única do enciclopedismo 
ainda em vigência nas escolas. Para o pesquisador, as linguagens audiovisu-
ais e as aberturas surgidas com a informática engendram “novas maneiras de 
aprender e dimensionar as relações espaço-tempo, assim como a possibilidade 
de exercitar lógicas não necessariamente sequenciais, lineares ou baseadas em 
sistemas explicativos por demais fechados” (CITELLI, 2014, p. 73).

Porque eu estudo isso aí e quero aprender coisas novas, eu acabo pegando 
muitos jogos que os alunos me recomendam, ou então que eu percebo 
que tem, que tá na moda, que está todo mundo querendo jogar, eu vou lá 
e experimento, mesmo que eu não goste daquilo. [...] é tudo pago.... Gas-
to. Gasto muito dinheiro com games [...] eu compro jogos de videogame, 
jogos de computador, jogos de tabuleiro e cartas, que algumas vezes eu 
uso em sala de aula (Prof. de Game).

A principal coisa que eu consumo é livro eletrônico, e-book, eu uso muito o 
Kindle para isso, então isso, na verdade, é desde sempre na minha vida, a 
primeira coisa que eu faço quando eu quero saber a respeito de alguma coisa 
é comprar um livro a respeito. [...] se eu mostrar o meu Kindle para você, você 
vai ver que tem uma produção acadêmica bastante razoável [...] a minha 
principal forma de consumo é essa.[...]esses livros que eu tenho no Kindle são 
coisas que nem sonhar que isso existia há 30, 20 anos atrás para um cara que 
trabalhasse com trilha sonora, você sabe tudo que tem para saber a respeito 
do assunto em três clicks, custa dinheiro, custa caro, eu acho, é uma coisa 
que eu gasto dinheiro, posso estar fazendo economia doméstica que for, mas 
[se]eu encontrar um livro que eu tenho que adquirir, que pode custar US$90 
dólares, que eu acho um preço caro, porque acho caríssimo, na verdade...
mas eu compro, porque eu tenho que adquirir esse livro para mim, porque é 
importante, que eu vou usar na aula (Prof. de Música).

Google, algumas bases assinadas [...] Uma coisa que tem me ajudado mui-
to hoje em dia é o Research Gate[...] o pessoal tem usado até o LinkedIn, 
pra tirar dúvida, essas coisas assim, o Messenger (Prof. de Administração).

Tem um blog enorme de 15 milhões de pessoas, ele escreve na Folha, na 
Veja também, então ele tem um programa lá das 6às 7horas, então esse 
também eu escuto bastante. Eu também... desde o ano passado que eu 
dei uma intensificada em leitura de livros (Prof. de Direito).
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Considerações finais

O método de codificação, conforme preconizado por Miles, Huber-
man e Saldaña (2014), permitiu categorizar os diálogos mais importantes das 
entrevistas, tanto no sentido de catalogação das informações básicas, como 
na primeira avaliação dos trechos mais relevantes para analisar as práticas 
de consumo de materialidades e de informações por parte dos professores 
universitários entrevistados. Este trabalho preliminar, ora executado e aqui 
apresentado, permite uma segunda imersão nos dados, para consolidação 
posterior.  Observamos, de antemão, que os objetos, bens e serviços compra-
dos são consumidos sem um sentimento de culpa e são utilizados de forma 
pragmática para o aporte de conhecimento, além de mediar relações sociais, 
conferir status, “construir” identidades e estabelecer fronteiras entre grupos 
e pessoas. O consumo de bens a serem incorporados no trabalho dos docen-
tes é fonte de criatividade e de autoexpressão e está em consonância com os 
novos processos de ensino e aprendizagem mediados pelas Tecnologias de 
Informação e Comunicação.
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