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ApresentAção

A Universidade de Brasília é um projeto utópico com 
uma premissa importante: praticar a indissociabilidade en-
tre ensino, pesquisa e extensão, isto é, pensar o conheci-
mento onde a vida mais pulsa, nos desafios locais, além dos 
muros e laboratórios. Uma das mais antigas faculdades da 
UnB, a Faculdade de Comunicação, em seu Programa de 
Pós-Graduação (PPG-FAC/UnB), abraça esse princípio ao 
acolher estudantes de todo o Brasil, aberta à grande diver-
sidade temática de dissertações e teses que buscam dialogar 
com as demandas, expectativas e anseios da sociedade.

Na obra “Em busca da consciência metodológica: 
limites e possibilidades da pesquisa em comunicação”, a 
utopia fundadora também está presente. A proposta surge 
em sala de aula, da iniciativa do estudante Cristiano Anun-
ciação, e ganha vida num exercício de inteligência coletiva. 
O objetivo é mostrar como se faz pesquisa no momento 
em que a pesquisa está nascendo – o charme dos temas, a 
dificuldade de recortar os objetos, o árduo caminho me-



todológico, o encontro com teorias que movimentam, tu-
multuam, interpretam e iluminam as descobertas. 

Aqui não há textos acabados ou fechados. Aqui se valoriza 
o processo. Os estudantes  explicam como se tornam estudio-
sos, mostram como viram pesquisadores e reconhecem as pró-
prias limitações. Toda etapa é construída. Nem sempre os ob-
jetos se deixam calmamente recortar. O desejo de abarcar tudo  
é enorme. É necessário ter humildade para reconhecer as con-
tribuições anteriores e ousadia para propor  caminhos diversos. 

Sobretudo, nestes relatos, reflete-se sobre o pertenci-
mento ao campo comunicacional. O que é fazer pesquisa 
numa área em que outras áreas se encontram, em que 
é sedutor acolher contribuições diversas, mas também é 
imprescindível delimitar o próprio espaço? 

O tempo é outro protagonista deste livro. Os autores/
pesquisadores/estudantes o temem. Será que dá tempo? 
Afinal, há vários tempos... o de construir parcerias criativas 
com o orientador, o de amadurecer o objeto, o de propor 
caminhos e estratégias de aproximação e abordagem, o de 
ir a campo, o de apaixonar-se por e romper com as teorias. 
Tempo de escrever, de defender, de terminar.

Neste livro, resgatam-se no jogo da pesquisa vários cená-
rios, atores e desafios. O cenário utópico da UnB, o cenário em 
ebulição/crise da Comunicação. Os atores-pesquisadores com 
experiência diversificada no ofício. O desafio de produzir uma 
dissertação ou tese. O desafio de compartilhar esse desafio.

Sejam bem-vindos e boa leitura!

Thaïs de Mendonça Jorge 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

Comunicação da UnB.



prefácio

Este livro é fruto da disciplina Metodologia de Pes-
quisa em Comunicação, ministrada aos estudantes de pri-
meiro semestre de mestrado e doutorado do Programa de 
Pós-graduação em Comunicação da Universidade de Bra-
sília. Os objetivos da disciplina foram promover uma dis-
cussão sobre as especificidades do pensamento científico; 
abordar os limites e possibilidades da comunicação como 
ciência; mostrar a construção do objeto comunicacional e 
apresentar vários métodos e técnicas de pesquisa com os 
prováveis ganhos e perdas envolvidos em sua adoção. 

A disciplina se propôs a conjugar inquietudes epis-
temológicas e metodológicas. Dessa forma, os estudantes 
refletiram sobre seus temas de estudo à luz das grandes 
questões colocadas pela ciência: os limites do conheci-
mento; a legitimação do objeto científico, o diálogo da 
pesquisa com outras que a precederam. Não ficaram de 
fora preocupações constitutivas dos estudos comunica-



cionais, como a possibilidade, a viabilidade e a oportu-
nidade da inter e da transdisciplinaridade e o relaciona-
mento entre teorias e práticas profissionais. 

Mais importante do que dominar conceitos ou me-
morizar técnicas, em uma dimensão informativa, esti-
mulou-se a busca da consciência metodológica, isto é, da 
reflexão, durante todo o processo de pesquisa, de que os 
objetos não são dados, mas construídos. Eles se constro-
em durante um doloroso processo de recorte, em que o 
pesquisador abre mão da perspectiva generalizante para 
outra menor, mais exequível e igualmente relevante. Esse 
objeto possível é lido em um cenário, apreendido em um 
contexto e sintetizado em uma ou mais perguntas que 
norteiam o estudo. Para resolver essas questões são defi-
nidas etapas, feitas escolhas, estabelecidos caminhos, de-
finidas estratégias metodológicas. 

O método se faz ao pesquisar, o caminho se faz ao 
caminhar? Sim, de certa forma, mas não arbitrariamen-
te. Determinados objetos pedem determinados métodos 
mais eficientes e eficazes. No entanto, o pesquisador tam-
bém tem suas preferências que implicam escolhas. Não se 
pode ignorar a tradição de pesquisa de uma área, na qual 
um ou outro método, uma ou outra técnica é prevalente.

Neste livro, registra-se o caminho de jovens pes-
quisadores, divididos em três diferentes momentos de 
construção da consciência metodológica. Alguns vivem 
a sedução de seus objetos, mesmo que tais objetos nem 
sempre sejam dóceis, pois estão em movimento, fogem, 
reconfiguram-se. Outros experimentam as incertezas e 
os riscos das escolhas de técnicas e métodos: não estão 



imobilizados, mas se movem lentamente, de forma pon-
derada. E há os que se lançam, jogam-se mesmo, com 
ousadia e determinação, pois as dúvidas pulsam e há um 
problema a ser resolvido.

Ao compartilharem os seus diários de pesquisa, os 
autores defendem um dos valores fundamentais para a 
consciência metodológica: a ciência não está pronta. O 
conhecimento emerge ao ser compartilhado.

Boa leitura!

Elen Cristina Geraldes
Organizadora



sumário

cApítulo i ........................................................................... 17

sobre o objeto e suAs ArtimAnhAs ............................. 17

GenealoGia e análise de discurso: desafios metodolóGicos 

para estudar as subjetividades e a cultura do corpo ... 17

Angélica Fonsêca de Freitas

o dispositivo e a análise fílmica na investiGação da porno-

Grafia ................................................................................... 31

Bruno Ramos Craesmeyer

a (in)comunicação portuGal-brasil raízes do estranha-

mento ................................................................................... 44

Carlos Alberto Gonçalves Fino



opções e inquietudes metodolóGicas na pesquisa sobre 

estratéGias transmidiáticas para a comunicação radiofô-

nica pública no brasil ........................................................ 59

Elton Bruno Barbosa Pinheiro

a busca por um arGumento comunicacional em noam 

chomsky: formulação e reflexão ..................................... 76

Hadassa Ester David

caminhos metodolóGicos para a construção de uma pes-

quisa sobre saúde e qualidade de vida no trabalho do 

jornalista ........................................................................ 91

Juliana Bulhões Alberto Dantas

o retorno a memórias de infância pela tv e o praGmatiscis-

mo  ...................................................................................... 107

Lorena Silva Bicalho Rodrigues

politizados pelo virtual: a construção de um objeto de 

pesquisa sobre os usos e as apropriações do facebook 

pela audiência no que tanGe à política............................ 122

Mariana Fagundes Ausani

notas para estudar teoria, rádio e comunicação ......... 138

Mauro Celso Feitosa Maia

percurso metodolóGico para pesquisa sobre o impacto da 

pressão do tempo na qualidade do trabalho e na vida dos 

Webjornalistas ................................................................. 149

Sarita González Fernandes



falas do sertão: história oral como procedimento meto-

dolóGico em comunicação ............................................... 162

Viviane dos Santos Brochardt

cApítulo ii ........................................................................ 177

nA incertezA e no risco ................................................ 177

método científico versus método jornalístico: as pesquisas 

eleitorais nas análises dos comentaristas políticos ..... 177

André Luis Soares Fontenelle

comunicação e arte: o processo de uma converGência 

através da arte urbana ................................................... 193

Cláudia Vasconcelos Baccile

jornalismo, Guerra e quadrinhos: os caminhos que levam 

à narrativa de joe sacco ................................................. 205

Djenane Arraes Moreira

multiculturalismo e audiovisual nos pontos de cultura: 

desafios de aproximação ao objeto ............................... 220

Felipe Canova Gonçalves

o paradiGma jornalístico e o tipo ideal: dificuldades e pos-

sibilidades para o estudo do jornalismo anarquista  .... 238

Fernando Figueiredo Strongren

tradição cultural e recepção: as histórias de vida em uma 

perspectiva hermenêutica ................................................ 253

Gabriella Nunes de Gouvêa



diário de pesquisa: considerações iniciais sobre a delimita-

ção de um objeto de estudo ............................................ 269

Giselle Dias Galindo Pecin

opções metodolóGicas para análises sobre ouvidorias da 

radiodifusão pública em brasil e portuGal ................... 283

Jairo Faria Guedes Coelho

primeiras discussões metodolóGicas: em busca de uma his-

tória dos pensamentos sobre a fotoGrafia no brasil ... 299

Kaíque Agostineti

constructos metodolóGicos nos estudos comunicacio-

nais mediáticos associados à infância ............................ 315

Kátia Balduíno de Souza

o objeto em construção: políticas de comunicação no 

mercosul ........................................................................... 331

Mônica Nubiato Matos

audiovisual neGro: por uma reconstrução da modernida-

de a partir dos direitos autorais  ................................... 344

Pedro Andrade Caribé

“todo começo é difícil”: considerações de uma pesquisado-

ra iniciante acerca do estudo sobre coberturas de pro-

testos no brasil ............................................................... 362

Vanessa Beltrame



cApítulo iii ....................................................................... 377

A AventurA do conhecimento ..................................... 377

transparência das informações como reGra e siGilo como 

exceção - o modelo mexicano de instância recursal de 

provimento de acesso às informações públicas ........... 377

Ana Beatriz Lemos da Costa

reflexões iniciais sobre postura epistemolóGica: uma to-

mada de consciência ......................................................... 394

Camilla Vidal Shinoda

comunicação móvel e cidadania: o desafio da análise de 

aplicativos Governamentais ............................................. 410

Cintia Caldas Barcelar de Lima

a história como percurso metodolóGico para a pesquisa 

em jornalismo .................................................................. 423

Cristiano Pinto Anunciação

análise das denúncias como conteúdo do noticiário 

político .....................................................................436

Diana Fernandes Silva Antonelli

fotoGrafia e comunicação: uma reflexão fenomenolóGica 

do fotoGráfico na comunicação. .................................... 449

Duda Bentes



EM BUSCA DA CONSCIÊNCIA 
METODOLÓGICA: 
LIMITES E POSSIBILIDADES DA 
PESQUISA EM COMUNICAÇÃO



ApresentAção

A Universidade de Brasília é um projeto utópico com 
uma premissa importante: praticar a indissociabilidade en-
tre ensino, pesquisa e extensão, isto é, pensar o conheci-
mento onde a vida mais pulsa, nos desafios locais, além dos 
muros e laboratórios. Uma das mais antigas faculdades da 
UnB, a Faculdade de Comunicação, em seu Programa de 
Pós-Graduação (PPG-FAC/UnB), abraça esse princípio ao 
acolher estudantes de todo o Brasil, aberta à grande diver-
sidade temática de dissertações e teses que buscam dialogar 
com as demandas, expectativas e anseios da sociedade.

Na obra “Em busca da consciência metodológica: 
limites e possibilidades da pesquisa em comunicação”, a 
utopia fundadora também está presente. A proposta surge 
em sala de aula, da iniciativa do estudante Cristiano Anun-
ciação, e ganha vida num exercício de inteligência coletiva. 
O objetivo é mostrar como se faz pesquisa no momento 
em que a pesquisa está nascendo – o charme dos temas, a 
dificuldade de recortar os objetos, o árduo caminho me-



todológico, o encontro com teorias que movimentam, tu-
multuam, interpretam e iluminam as descobertas. 

Aqui não há textos acabados ou fechados. Aqui se valoriza 
o processo. Os estudantes  explicam como se tornam estudio-
sos, mostram como viram pesquisadores e reconhecem as pró-
prias limitações. Toda etapa é construída. Nem sempre os ob-
jetos se deixam calmamente recortar. O desejo de abarcar tudo  
é enorme. É necessário ter humildade para reconhecer as con-
tribuições anteriores e ousadia para propor  caminhos diversos. 

Sobretudo, nestes relatos, reflete-se sobre o pertenci-
mento ao campo comunicacional. O que é fazer pesquisa 
numa área em que outras áreas se encontram, em que 
é sedutor acolher contribuições diversas, mas também é 
imprescindível delimitar o próprio espaço? 

O tempo é outro protagonista deste livro. Os autores/
pesquisadores/estudantes o temem. Será que dá tempo? 
Afinal, há vários tempos... o de construir parcerias criativas 
com o orientador, o de amadurecer o objeto, o de propor 
caminhos e estratégias de aproximação e abordagem, o de 
ir a campo, o de apaixonar-se por e romper com as teorias. 
Tempo de escrever, de defender, de terminar.

Neste livro, resgatam-se no jogo da pesquisa vários cená-
rios, atores e desafios. O cenário utópico da UnB, o cenário em 
ebulição/crise da Comunicação. Os atores-pesquisadores com 
experiência diversificada no ofício. O desafio de produzir uma 
dissertação ou tese. O desafio de compartilhar esse desafio.

Sejam bem-vindos e boa leitura!

Thaïs de Mendonça Jorge 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

Comunicação da UnB.



prefácio

Este livro é fruto da disciplina Metodologia de Pes-
quisa em Comunicação, ministrada aos estudantes de pri-
meiro semestre de mestrado e doutorado do Programa de 
Pós-graduação em Comunicação da Universidade de Bra-
sília. Os objetivos da disciplina foram promover uma dis-
cussão sobre as especificidades do pensamento científico; 
abordar os limites e possibilidades da comunicação como 
ciência; mostrar a construção do objeto comunicacional e 
apresentar vários métodos e técnicas de pesquisa com os 
prováveis ganhos e perdas envolvidos em sua adoção. 

A disciplina se propôs a conjugar inquietudes epis-
temológicas e metodológicas. Dessa forma, os estudantes 
refletiram sobre seus temas de estudo à luz das grandes 
questões colocadas pela ciência: os limites do conheci-
mento; a legitimação do objeto científico, o diálogo da 
pesquisa com outras que a precederam. Não ficaram de 
fora preocupações constitutivas dos estudos comunica-



cionais, como a possibilidade, a viabilidade e a oportu-
nidade da inter e da transdisciplinaridade e o relaciona-
mento entre teorias e práticas profissionais. 

Mais importante do que dominar conceitos ou me-
morizar técnicas, em uma dimensão informativa, esti-
mulou-se a busca da consciência metodológica, isto é, da 
reflexão, durante todo o processo de pesquisa, de que os 
objetos não são dados, mas construídos. Eles se constro-
em durante um doloroso processo de recorte, em que o 
pesquisador abre mão da perspectiva generalizante para 
outra menor, mais exequível e igualmente relevante. Esse 
objeto possível é lido em um cenário, apreendido em um 
contexto e sintetizado em uma ou mais perguntas que 
norteiam o estudo. Para resolver essas questões são defi-
nidas etapas, feitas escolhas, estabelecidos caminhos, de-
finidas estratégias metodológicas. 

O método se faz ao pesquisar, o caminho se faz ao 
caminhar? Sim, de certa forma, mas não arbitrariamen-
te. Determinados objetos pedem determinados métodos 
mais eficientes e eficazes. No entanto, o pesquisador tam-
bém tem suas preferências que implicam escolhas. Não se 
pode ignorar a tradição de pesquisa de uma área, na qual 
um ou outro método, uma ou outra técnica é prevalente.

Neste livro, registra-se o caminho de jovens pes-
quisadores, divididos em três diferentes momentos de 
construção da consciência metodológica. Alguns vivem 
a sedução de seus objetos, mesmo que tais objetos nem 
sempre sejam dóceis, pois estão em movimento, fogem, 
reconfiguram-se. Outros experimentam as incertezas e 
os riscos das escolhas de técnicas e métodos: não estão 



imobilizados, mas se movem lentamente, de forma pon-
derada. E há os que se lançam, jogam-se mesmo, com 
ousadia e determinação, pois as dúvidas pulsam e há um 
problema a ser resolvido.

Ao compartilharem os seus diários de pesquisa, os 
autores defendem um dos valores fundamentais para a 
consciência metodológica: a ciência não está pronta. O 
conhecimento emerge ao ser compartilhado.

Boa leitura!

Elen Cristina Geraldes
Organizadora



sumário

cApítulo i ........................................................................... 17

sobre o objeto e suAs ArtimAnhAs ............................. 17

GenealoGia e análise de discurso: desafios metodolóGicos 

para estudar as subjetividades e a cultura do corpo ... 17

Angélica Fonsêca de Freitas

o dispositivo e a análise fílmica na investiGação da porno-

Grafia ................................................................................... 31

Bruno Ramos Craesmeyer

a (in)comunicação portuGal-brasil raízes do estranha-

mento ................................................................................... 44

Carlos Alberto Gonçalves Fino



opções e inquietudes metodolóGicas na pesquisa sobre 

estratéGias transmidiáticas para a comunicação radiofô-

nica pública no brasil ........................................................ 59

Elton Bruno Barbosa Pinheiro

a busca por um arGumento comunicacional em noam 

chomsky: formulação e reflexão ..................................... 76

Hadassa Ester David

caminhos metodolóGicos para a construção de uma pes-

quisa sobre saúde e qualidade de vida no trabalho do 

jornalista ........................................................................ 91

Juliana Bulhões Alberto Dantas

o retorno a memórias de infância pela tv e o praGmatiscis-

mo  ...................................................................................... 107

Lorena Silva Bicalho Rodrigues

politizados pelo virtual: a construção de um objeto de 

pesquisa sobre os usos e as apropriações do facebook 

pela audiência no que tanGe à política............................ 122

Mariana Fagundes Ausani

notas para estudar teoria, rádio e comunicação ......... 138

Mauro Celso Feitosa Maia

percurso metodolóGico para pesquisa sobre o impacto da 

pressão do tempo na qualidade do trabalho e na vida dos 

Webjornalistas ................................................................. 149

Sarita González Fernandes



falas do sertão: história oral como procedimento meto-

dolóGico em comunicação ............................................... 162

Viviane dos Santos Brochardt

cApítulo ii ........................................................................ 177

nA incertezA e no risco ................................................ 177

método científico versus método jornalístico: as pesquisas 

eleitorais nas análises dos comentaristas políticos ..... 177

André Luis Soares Fontenelle

comunicação e arte: o processo de uma converGência 

através da arte urbana ................................................... 193

Cláudia Vasconcelos Baccile

jornalismo, Guerra e quadrinhos: os caminhos que levam 

à narrativa de joe sacco ................................................. 205

Djenane Arraes Moreira

multiculturalismo e audiovisual nos pontos de cultura: 

desafios de aproximação ao objeto ............................... 220

Felipe Canova Gonçalves

o paradiGma jornalístico e o tipo ideal: dificuldades e pos-

sibilidades para o estudo do jornalismo anarquista  .... 238

Fernando Figueiredo Strongren

tradição cultural e recepção: as histórias de vida em uma 

perspectiva hermenêutica ................................................ 253

Gabriella Nunes de Gouvêa



diário de pesquisa: considerações iniciais sobre a delimita-

ção de um objeto de estudo ............................................ 269

Giselle Dias Galindo Pecin

opções metodolóGicas para análises sobre ouvidorias da 

radiodifusão pública em brasil e portuGal ................... 283

Jairo Faria Guedes Coelho

primeiras discussões metodolóGicas: em busca de uma his-

tória dos pensamentos sobre a fotoGrafia no brasil ... 299

Kaíque Agostineti

constructos metodolóGicos nos estudos comunicacio-

nais mediáticos associados à infância ............................ 315

Kátia Balduíno de Souza

o objeto em construção: políticas de comunicação no 

mercosul ........................................................................... 331

Mônica Nubiato Matos

audiovisual neGro: por uma reconstrução da modernida-

de a partir dos direitos autorais  ................................... 344

Pedro Andrade Caribé

“todo começo é difícil”: considerações de uma pesquisado-

ra iniciante acerca do estudo sobre coberturas de pro-

testos no brasil ............................................................... 362

Vanessa Beltrame



cApítulo iii ....................................................................... 377

A AventurA do conhecimento ..................................... 377

transparência das informações como reGra e siGilo como 

exceção - o modelo mexicano de instância recursal de 

provimento de acesso às informações públicas ........... 377

Ana Beatriz Lemos da Costa

reflexões iniciais sobre postura epistemolóGica: uma to-

mada de consciência ......................................................... 394

Camilla Vidal Shinoda

comunicação móvel e cidadania: o desafio da análise de 

aplicativos Governamentais ............................................. 410

Cintia Caldas Barcelar de Lima

a história como percurso metodolóGico para a pesquisa 

em jornalismo .................................................................. 423

Cristiano Pinto Anunciação

análise das denúncias como conteúdo do noticiário 

político .....................................................................436

Diana Fernandes Silva Antonelli

fotoGrafia e comunicação: uma reflexão fenomenolóGica 

do fotoGráfico na comunicação. .................................... 449

Duda Bentes



EM BUSCA DA CONSCIÊNCIA 
METODOLÓGICA: 
LIMITES E POSSIBILIDADES DA 
PESQUISA EM COMUNICAÇÃO



ApresentAção

A Universidade de Brasília é um projeto utópico com 
uma premissa importante: praticar a indissociabilidade en-
tre ensino, pesquisa e extensão, isto é, pensar o conheci-
mento onde a vida mais pulsa, nos desafios locais, além dos 
muros e laboratórios. Uma das mais antigas faculdades da 
UnB, a Faculdade de Comunicação, em seu Programa de 
Pós-Graduação (PPG-FAC/UnB), abraça esse princípio ao 
acolher estudantes de todo o Brasil, aberta à grande diver-
sidade temática de dissertações e teses que buscam dialogar 
com as demandas, expectativas e anseios da sociedade.

Na obra “Em busca da consciência metodológica: 
limites e possibilidades da pesquisa em comunicação”, a 
utopia fundadora também está presente. A proposta surge 
em sala de aula, da iniciativa do estudante Cristiano Anun-
ciação, e ganha vida num exercício de inteligência coletiva. 
O objetivo é mostrar como se faz pesquisa no momento 
em que a pesquisa está nascendo – o charme dos temas, a 
dificuldade de recortar os objetos, o árduo caminho me-



todológico, o encontro com teorias que movimentam, tu-
multuam, interpretam e iluminam as descobertas. 

Aqui não há textos acabados ou fechados. Aqui se valoriza 
o processo. Os estudantes  explicam como se tornam estudio-
sos, mostram como viram pesquisadores e reconhecem as pró-
prias limitações. Toda etapa é construída. Nem sempre os ob-
jetos se deixam calmamente recortar. O desejo de abarcar tudo  
é enorme. É necessário ter humildade para reconhecer as con-
tribuições anteriores e ousadia para propor  caminhos diversos. 

Sobretudo, nestes relatos, reflete-se sobre o pertenci-
mento ao campo comunicacional. O que é fazer pesquisa 
numa área em que outras áreas se encontram, em que 
é sedutor acolher contribuições diversas, mas também é 
imprescindível delimitar o próprio espaço? 

O tempo é outro protagonista deste livro. Os autores/
pesquisadores/estudantes o temem. Será que dá tempo? 
Afinal, há vários tempos... o de construir parcerias criativas 
com o orientador, o de amadurecer o objeto, o de propor 
caminhos e estratégias de aproximação e abordagem, o de 
ir a campo, o de apaixonar-se por e romper com as teorias. 
Tempo de escrever, de defender, de terminar.

Neste livro, resgatam-se no jogo da pesquisa vários cená-
rios, atores e desafios. O cenário utópico da UnB, o cenário em 
ebulição/crise da Comunicação. Os atores-pesquisadores com 
experiência diversificada no ofício. O desafio de produzir uma 
dissertação ou tese. O desafio de compartilhar esse desafio.

Sejam bem-vindos e boa leitura!

Thaïs de Mendonça Jorge 
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em  

Comunicação da UnB.



prefácio

Este livro é fruto da disciplina Metodologia de Pes-
quisa em Comunicação, ministrada aos estudantes de pri-
meiro semestre de mestrado e doutorado do Programa de 
Pós-graduação em Comunicação da Universidade de Bra-
sília. Os objetivos da disciplina foram promover uma dis-
cussão sobre as especificidades do pensamento científico; 
abordar os limites e possibilidades da comunicação como 
ciência; mostrar a construção do objeto comunicacional e 
apresentar vários métodos e técnicas de pesquisa com os 
prováveis ganhos e perdas envolvidos em sua adoção. 

A disciplina se propôs a conjugar inquietudes epis-
temológicas e metodológicas. Dessa forma, os estudantes 
refletiram sobre seus temas de estudo à luz das grandes 
questões colocadas pela ciência: os limites do conheci-
mento; a legitimação do objeto científico, o diálogo da 
pesquisa com outras que a precederam. Não ficaram de 
fora preocupações constitutivas dos estudos comunica-



cionais, como a possibilidade, a viabilidade e a oportu-
nidade da inter e da transdisciplinaridade e o relaciona-
mento entre teorias e práticas profissionais. 

Mais importante do que dominar conceitos ou me-
morizar técnicas, em uma dimensão informativa, esti-
mulou-se a busca da consciência metodológica, isto é, da 
reflexão, durante todo o processo de pesquisa, de que os 
objetos não são dados, mas construídos. Eles se constro-
em durante um doloroso processo de recorte, em que o 
pesquisador abre mão da perspectiva generalizante para 
outra menor, mais exequível e igualmente relevante. Esse 
objeto possível é lido em um cenário, apreendido em um 
contexto e sintetizado em uma ou mais perguntas que 
norteiam o estudo. Para resolver essas questões são defi-
nidas etapas, feitas escolhas, estabelecidos caminhos, de-
finidas estratégias metodológicas. 

O método se faz ao pesquisar, o caminho se faz ao 
caminhar? Sim, de certa forma, mas não arbitrariamen-
te. Determinados objetos pedem determinados métodos 
mais eficientes e eficazes. No entanto, o pesquisador tam-
bém tem suas preferências que implicam escolhas. Não se 
pode ignorar a tradição de pesquisa de uma área, na qual 
um ou outro método, uma ou outra técnica é prevalente.

Neste livro, registra-se o caminho de jovens pes-
quisadores, divididos em três diferentes momentos de 
construção da consciência metodológica. Alguns vivem 
a sedução de seus objetos, mesmo que tais objetos nem 
sempre sejam dóceis, pois estão em movimento, fogem, 
reconfiguram-se. Outros experimentam as incertezas e 
os riscos das escolhas de técnicas e métodos: não estão 



imobilizados, mas se movem lentamente, de forma pon-
derada. E há os que se lançam, jogam-se mesmo, com 
ousadia e determinação, pois as dúvidas pulsam e há um 
problema a ser resolvido.

Ao compartilharem os seus diários de pesquisa, os 
autores defendem um dos valores fundamentais para a 
consciência metodológica: a ciência não está pronta. O 
conhecimento emerge ao ser compartilhado.

Boa leitura!

Elen Cristina Geraldes
Organizadora
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cApítulo i
Sobre o objeto e SuaS artimanhaS

GenealoGia e análise de discurso: 
desafios metodolóGicos para estudar as  

subjetividades e a cultura do corpo
Angélica Fonsêca de Freitas1

1. o desafio da definição do problema de pesquisa

A aprovação em um processo seletivo de mestrado 
é uma conquista memorável na vida de qualquer gradu-
ado. A seleção envolve provas de conhecimentos espe-

1 Mestranda do Programa de Pós Graduação em Comunicação da Uni-
versidade de Brasília (UnB), linha de pesquisa Imagem, Som e Escrita. 
Publicitária pela UnB, especializada em Administração e Marketing; 
pesquisadora do Grupo de Pesquisa Imagem, Tecnologia e Subjetivida-
de, linha visibilidade e subjetividade contemporânea. E-mail: angelica.
fonseka@gmail.com.
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cíficos e idiomas, entrevista e, claro, a apresentação de 
uma proposta de projeto de pesquisa. Para o estudante, 
ser aprovado é a legitimação que o projeto de pesquisa 
apresentado é pertinente para a área e viável. Essas cer-
tezas acabam logo após a primeira semana de aulas2 em 
que as questões relacionadas ao problema de pesquisa 
e construção do objeto são discutidas ostensivamente.

A busca pela consciência metodológica em projetos 
de comunicação é a inspiração desse artigo. A proposta 
é apresentar o processo de amadurecimento metodoló-
gico alcançado até o presente momento neste projeto, a 
partir de uma reflexão a respeito dos métodos e técnicas 
de pesquisa em comunicação.

Para isso, é interessante compartilhar as observações 
iniciais que permitiram a consolidação do projeto de pes-
quisa. A partir do mapeamento e análise de conversações 
na Internet e pautas amplamente difundidas em jornais, 
revistas, programas televisivos, percebeu-se o destaque 
para temas relacionados à “vida saudável” e “boa forma”. 
Concomitantemente, observou-se que pessoas comuns 
ganhavam notoriedade e se apropriavam de discursos 
profissionais – preparadores físicos, médicos, nutricionis-
tas e esteticistas – pois conquistaram o corpo “perfeito”. 
Esses atores destacados inicialmente no projeto são reco-
nhecidos como “Fitness”, as mulheres comumente defi-

2 No caso do curso de Pós Graduação em Comunicação da Univer-
sidade de Brasília, as disciplinas obrigatórias no primeiro semestre 
são “Teorias da Comunicação” e “Metodologia de Pesquisa em Co-
municação”. 
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nidas como Fit-Girls3 ou Fitness Girls. Consideradas por 
seus “seguidores” especialistas quando o assunto é boa 
forma, atividade física e motivação, encontraram em seus 
estilos de vida, verdadeiras profissões. 

Esse movimento de ganhar notoriedade na Internet 
e se transformar em um fenômeno em diversos meios de 
comunicação não é novo, mas evidencia a tentativa de 
pautar o que vem a ser de interesse comum. Conteúdo 
que é entregue em nossas casas, alcançando esferas pri-
vadas, evidenciando a “função” de intermediário entre 
espaços públicos e privados, principalmente das celebri-
dades fitness. As Fit-Girls utilizam as plataformas sociais 
e expõem suas intimidades e hábitos diários, juntamente 
com mensagens motivacionais e dicas de alimentação. 
Tornar público espaços e atividades diárias reafirma as 
lógicas de consumo e espetáculo. Essa relação entre ato-
res e espectadores, seguidores e seguidos, destaca a opor-
tunidade de entender a intimidade contemporânea e os 
regimes de visibilidade.

3 A origem do termo Fit-Girls é desconhecida. Na internet, o uso 
da expressão é amplamente difundido em sites, notícias e perfis de 
mídias sociais para definir essas mulheres especialistas em boa for-
ma. Devido ao caráter desse estudo, propõe-se conceituar a expressão 
a partir da apropriação do termo“It-Girls” que é utilizada para se 
referir a mulheres, normalmente muito jovens, que criam tendên-
cias e despertam o interesse das pessoas em relação ao seu modo de 
vestir andar, pensar ou ser. Elas são consideradas “incomuns”, pois 
destacam-se dos seres ordinários e provocam interesse, tornando-se 
referência. Elas ditam o modo de vestir, falar e agir, legitimados pelo 
olhar das “pessoas comuns”. Dessa forma, as Fit-Girls engendram 
sentidos e legitimam comportamentos, por meio de seus modos de 
vida, evidenciando a relevância que elas possuem para compreensão 
do contexto midiático relativo ao corpo feminino.
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A construção das subjetividades contemporâneas 
está intimamente relacionada com as práticas e conteú-
dos difundidos nas plataformas de redes sociais na Inter-
net. Mais do que entender quem são as pessoas que legiti-
mam esse discurso, mostrou-se interessante compreender 
a crescente penetração da esfera privada na cena pública, 
suas motivações, o que representa essa vigilância do outro 
e porque é tão requisitada. Estas inquietações direciona-
ram a proposta de pesquisa inicial ao delimitar como as 
questões da visibilidade e vigilância reconfiguram as rela-
ções sociais contemporâneas, tendo em vista a exposição 
da intimidade e dispersão de discursos sobre corpo e vida 
saudável, engendrando valores que impactam a constru-
ção das subjetividades. 

A partir desse breve detalhamento sobre as evi-
dências empíricas observadas, formaliza-se as primeiras 
motivações para o problema de pesquisa. Como os con-
teúdos produzidos na Internet são apropriados por seus 
seguidores reconfigurando as concepções quanto ao 
corpo feminino? Como se configuram as engrenagens 
mercadológicas desse novo modelo de negócio que pro-
duz e difunde conteúdos por meio da criação de laços 
de proximidade e reforça a cultura do corpo? De que 
forma esses discursos sobre o padrão estético da “boa 
forma” e “vida saudável” agregam novos significados 
aos modos que as mulheres se veem e são vistas? De 
que maneira a exibição da vida cotidiana das Fit-Girls 
no Instagram impacta a construção das subjetividades e 
narrativas cotidianas das mulheres em diferentes etapas 
da vida? Como esse regime de visibilidade engendra a 
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cultura do corpo e constrói as subjetividades das mulhe-
res contemporâneas?

A fim de compreender como os discursos produzi-
dos pelas Fit-Girls, seus repertórios imagéticos e simbó-
licos, engendram modos de ser e novos padrões estéticos 
femininos, e permitem mapear determinadas mudanças 
em curso quanto à cultura do corpo, formulou-se o se-
guinte problema: “De que forma as subjetividades e o 
corpo feminino são reconfigurados a partir dos discursos 
sobre boa forma, no âmbito das narrativas engendradas 
pelas Fit-Girls no Instagram?”. 

Diante desta pergunta-síntese, o corpus selecionado 
era composto por três perfis de Fit-Girls no Instagram 
- @bela.falconi; @gabrielapugliesi; e, @blogdamimis - 
que deveriam ser analisados. Tais perfis foram selecio-
nados devido ao maior número de seguidores e repre-
sentatividade em diversos meios de comunicação. Para 
a análise descritiva, como técnicas foram propostas a 
Análise de Conteúdo (AC) (BAUER, 2002) e a Análise 
de Discurso (AD) pelo Viés da Escola Francesa, princi-
palmente Foucault (2005, 2009). No entanto, por meio 
de reuniões de orientação e aprofundamento teórico no 
campo dos procedimentos metodológicos, algumas fra-
gilidades do projeto tornaram-se evidentes. Com o in-
tuito de formalizar e compartilhar o processo de busca 
de consciência metodológica, os pontos de superação 
são expostos e as novas perspectivas quanto à metodolo-
gia são apresentadas, em seguida.
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2. em busca da consciência metodológica: limites 
e possibilidades

Conforme exposto, na proposta de projeto de pes-
quisa delimitou-se um corpus a partir de evidências empí-
ricas, por considerar a seleção uma amostra significativa 
da produção midiática. No entanto, a delimitação desse 
corpus pode ser destacada como a primeira fragilidade do 
projeto. A seleção do corpus deve seguir determinados 
critérios, categorias temáticas dos assuntos abordados, 
datas aleatórias de seleção dos registros das publicações, 
observando a interação dos seguidores com os conteúdos 
produzidos. No que tange às técnicas de coleta de infor-
mações e dados da pesquisa, o objeto é empiricamente 
construído por meio de dados primários, registros textu-
ais acerca da dimensão visual e verbal do corpus seleciona-
do, e dados secundários obtidos em jornais, revistas, sites 
e publicações estatísticas. 

Dessa forma, observa-se que inicialmente o corpus 
foi construído de forma pouco estruturada teoricamente, 
limitando o potencial de corroboração quanto aos ob-
jetivos e às possíveis conclusões. Conforme Luiz Marti-
no (2000), um fenômeno humano é interdisciplinar e 
depende da abordagem, ele nos dá diferentes chaves de 
interpretações e efeitos limitados. As evidências empíri-
cas devem ser compreendidas por meio de um enqua-
dramento teórico que as viabilizem. Assim, mais que 
considerar as Fit-Girls como cerne da pergunta-síntese e 
determinar o valor expressivo dos discursos difundidos 
por esses perfis nas mídias sociais, novamente, foi neces-
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sário observar os fenômenos sociais relacionados à “boa 
forma” para reestruturar o objeto de pesquisa.

Além disso, outro ponto de atenção quanto aos pro-
cedimentos metodológicos diz respeito à pertinência da 
AC em relação ao problema de pesquisa.De acordo com 
Martin Bauer (2002), a AC possibilita a investigação do 
corpus de texto produzido, a partir do registro e seleção 
dos materiais, tanto em sua dimensão visual como ver-
bal. Essa técnica é interessante para classificar, ordenar e 
caracterizar os dados empíricos coletados, com foconas 
frequências dos códigos selecionados - temas, palavras e 
ideias - estabelecidas para o estudo do corpus proposto. 
Diante disso, superar a AC como técnica para esse pro-
blema de pesquisa é viável, pois o fundamental para o 
objeto não é categorizar, ordenar e verificar frequências 
dos discursos de forma quantitativa, e sim entender os  
significados desses conteúdos com os contextos.

Dessa forma, a partir das duas superações apresenta-
das, a necessidade de definição de novos procedimentos 
metodológicos para o desenvolvimento da pesquisa tor-
nou-se latente. Apesar da AD continuar como técnica de 
análise descritiva, duas inquietações ficaram evidentes: a 
necessidade de uma abordagem adequada para a constru-
ção de contextos e se o corpus continuava coerente com 
os objetivos da pesquisa. Seria suficiente analisar as Fi-
t-Girls para compreender sentidos e valores socialmente 
construídos quanto ao corpo feminino no âmbito fitness?

Por meio desse impasse, buscou-se na abordagem ge-
nealógica desdobrada por Foucault no século XX, o méto-
do que considera sentidos, valores e crenças compartilhados 
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como também os modos de se configurar as subjetividades 
como produção histórico-cultural. Todos os sentidos advêm 
de certas condições de existências, de certas pulsões e são 
“inventados” por meio de apropriações socialmente cons-
truídas. Foucault (1980) afirma que todas as relações de 
poder tem um objetivo. Por isso, toda tática e estratégia re-
fletida em práticas e discursos que atravessam o tecido social 
possuem intencionalidade. Análise que corrobora a impor-
tância de compreender os discursos, identificando como se 
exercem e de que maneira seus mecanismos são processados 
a fim de engendrar nossas crenças, corpos e modo de ser.

Além disso, no capítulo Método (Foucault, 1980) 
infere-se que o trabalho genealógico deve ser operado 
seguindo a lógica efeito-instrumento, principalmente no 
âmbito da comunicação e tecnologias. A construção de 
novos modos de ser e consolidação da cultura do corpo 
por meio de discursos midiáticos remetem a um comple-
xo campo histórico-cultural do qual ao mesmo tempo 
são expressões e instrumentos. Diante disso, a perspectiva 
genealógica torna-se essencial para a presente pesquisa, 
pois estabelece paralelos entre vários efeitos marcados na 
história, gerando novos campos de problematização fun-
damentais para se perceber as articulações dos regimes de 
visibilidade e subjetividades contemporâneos. 

Associada ao método genealógico, a AD é utilizada 
em sua vertente Francesa. Considerando-se o discurso 
como a produção de sentido determinada por posições 
ideológicas que estão encravadas em um processo histó-
rico, pretende-se estudar a semântica do discurso da co-
municação, levando em conta os cenários, os elementos 
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visuais e verbais, os processos de recepção com os auto-
res sociais. Com a AD tem-se o intuito de compreender 
como os discursos são historicamente construídos, não 
necessariamente um olhar detalhado de textos falados e 
escritos, mas sim para os contextos socialmente constru-
ídos. Não de forma generalizante, pois o discurso não 
pode ser considerado totalizante, ele evidencia as pistas e 
efetivos movimentos em curso na história e cultura.

Outra limitação da AD é que ela pode ser entendida 
como uma interpretação, por isso esse tipo de análise deve 
ser bem fundamentada em uma argumentação sólida e uma 
atenção detalhada ao corpus selecionado, pois não existe 
apenas uma forma de interpretar um recorte de análise. As 
limitações metodológicas reforçam a inquietação quanto à 
coerência do corpus. Ao buscar novos métodos para o de-
senvolvimento da pesquisa, a reflexão sobre as condições de 
construção dos discursos e o processo genealógico da “boa 
forma” aumentaram o desconforto quanto a representativi-
dade do corpus perante o problema de pesquisa.

Diante disso, novamente observou-se a emergência 
de novos fenômenos relacionados ao contexto fitness com 
intuito de perceber regimes de subjetividade e visibilidade 
nas sociedades contemporâneas. Alguns fatos como a emer-
gência de “musinhas fitness”4 e “família fitness”5 entraram 

4 Perfis no Instagram - @musinhafitnessemamae e @thaissa_fitness - 
de meninas de 07 a 12 anos que frequentam academia, praticam mus-
culação, fazem uso de suplementos alimentares e participam de even-
tos de body building, dividem opiniões nos meios de comunicação. 
5 O modelo de família encontrado nesse âmbito foi de pai, mãe e 
um casal de filhos. Em todos os casos, as meninas, mesmo crianças, 
estavam inseridas em contextos de dietas, exercícios físicos e exibi-
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no mapeamento. Assim como a gravidez de uma das mais 
relevantes celebridades fitness fitness – @bellafalconi – que 
modificou @bellafalconi – que modificou os discursos em 
seus perfis quanto aos hábitos de alimentação, mas desen-
cadeou a exposição da “barriga chapada na gravidez”6, fe-
nômeno em que modelos e a própria Bella Falconi divul-
gam suas barrigas “saradas” mesmo em estágios avançados 
da gravidez. A partir desse cenário surgiu a inquietação a 
respeito de como as subjetividades e cultura do corpo fe-
minino estavam sendo engendrados por meio de discursos 
midiáticos em diferentes estágios da vida da mulher. Seria 
relevante compreender como o discurso da “boa forma” é 
percebido de forma diferente dependendo da faixa etária e 
experiências de vida da mulher? Além da mídia, seria o ho-
mem ainda um grande influenciador da cultura do “corpo 
perfeito”, que por meio de discursos normatizados tem o 
poder de modelar os padrões estéticos das mulheres?

Essa nova imersão em busca de fenômenos relaciona-
dos ao contexto fitness desencadeou mais inquietações do 
que respostas. Devido ao caráter inicial da pesquisa, ainda 
é possível uma reflexão mais detalhada sobre essas novas 
possibilidades de corpus. No entanto, é importante desta-
car que além do aprofundamento metodológico, o amadu-

ção dos corpos. Enquanto, nos conteúdos difundidos, os meninos só 
aparecem em situações de lazer com a família. Não demonstrando 
nenhuma relação com o contexto da “boa forma”. Por isso, surge a 
dúvida, mesmo na infância, o padrão de beleza do corpo fitness já é 
uma demanda variante entre os gêneros?
6 “Grávida, Bella Falconi mostra barriga chapada” <http://glo.
bo/1eccC24>. E, “Modelo grávida de 8 meses exibe barriga trincada” 
<http://bit.ly/1FI40q6>.



27 

recimento teórico torna-se fundamental para o desenvol-
vimento do projeto de pesquisa. Para construir o quadro 
teórico do presente trabalho, é fundamental buscar o en-
tendimento sobre a cultura contemporânea pelo viés da 
intimidade, corpo, gênero, visibilidade e vigilância, então, 
recorre-se inicialmente às teorias de Miriam Goldenberg 
(2007), Alain Ehrenberg (2010), Paula Sibilia (2008) Fer-
nanda Bruno (2013) e Teresa de Lauretis (1994).

3. considerações finais

O objetivo desse artigo foi compartilhar as inquieta-
ções e possibilidades quanto aos procedimentos metodo-
lógicos adotados até o presente momento nesta pesquisa. 
Por meio da apresentação das reflexões e impasses meto-
dológicos procurou-se explicitar métodos e técnicas que 
podem ser utilizados para o desenvolvimento de traba-
lhos no campo da comunicação.

Este trabalho apresentou inicialmente duas incon-
sistências relacionadas à metodologia: a coerência do 
corpus e a superação da AC como técnica de análise des-
critiva. Por meio da compreensão dos desafios impostos 
pela pergunta-síntese, justificou-se a adoção do método 
genealógico e a técnica da AD. 

Além das evidências já apresentadas quanto à apli-
cabilidade e pertinência do método genealógico, outra 
corroboração quanto ao contexto da “boa forma” ser so-
cialmente construído, é perceber que o vocabulário espe-
cífico relacionado ao fitness alcançou diversas dimensões. 
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Expressões como dietas super proteicas, receitas low-carb7, 
fase da hipertrofia, comidas detox8, exercícios para o core9 
estão engendradas nos discursos cotidianos, indicando 
uma expansão da cultura desses saberes por meio de um 
vocabulário antes restrito a discursos médicos e especiali-
zados. É importante destacar que toda metodologia possui 
suas limitações e que é um exercício diário do pesquisador 
reavaliar as técnicas e os métodos selecionados a fim de 
construir um problema de pesquisa consolidado.

Quanto à questão do corpus, buscar novos fenôme-
nos de análise despertou outras perspectivas e possibili-
dades empíricas para a pesquisa. Pretende-se até o final 
do próximo mês definir com exatidão o corpus dessa pes-
quisa. Esse tipo de amadurecimento e seleção só é possí-
vel por meio do aprofundamento teórico, metodológico 
e reuniões de orientação. Da mesma forma, apenas por 
meio da crítica e análise dos estudos já realizados com 
a mesma temática proposta é que a contribuição par o 
campo da comunicação torna-se evidente.

É importante destacar que as questões apresentadas 
nos últimos parágrafos, motivadas pelas novas evidências 
empíricas, são apenas inquietações iniciais. Ressalta-se 

7 O termo low-carb é uma expressão em que “low” é o termo de 
língua inglesa para o adjetivo “baixo” e “carb” é uma abreviação da 
palavra “carboidrato”, ou seja, relaciona-se as receitas e dietas com 
baixa quantidade de carboidratos.
8 Detox é uma abreviação para o termo desintoxicante, normalmen-
te, associado aos sucos, sopas e alimentos que limpam o organismo, 
eliminando as impurezas. Assim, facilitando a perda de peso.
9 Os exercícios para o core são aqueles que estabilizam o quadril, especifi-
camente, atuando no abdômen e na coluna lombar.
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que tanto o problema de pesquisa quanto as metodologias 
adotadas podem não ser suficientes para responder essas 
novas dúvidas, caso seja considerado viável desenvolver as 
análises. Por exemplo, a questão da diferenciação quanto 
às cobranças de padrões estéticos por questões de gênero 
já foi amplamente estudada. No entanto, no âmbito da 
“boa forma” poderia ser interessante realizar entrevistas 
com homens para tentar perceber nos discursos signifi-
cados e valores que podem engendrar novos modos de 
ser e reforçar a cultura do corpo? Por fim, é interessante 
perceber que a consciência metodológica é um processo 
que precisa de constante aperfeiçoamento, pois analisar 
movimentos históricos-culturais em pleno curso causam 
insegurança, desmoronamentos e também possibilitam 
novas abordagens para o projeto de pesquisa.
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o dispositivo e a análise fílmica na investiGação da 
pornoGrafia

Bruno Ramos Craesmeyer10

In place of a hermeneutics we need an erotics of art. 
Sontag, Susan. 1964

1. introdução

Ainda carentes de plena validação acadêmica, cer-
tos objetos de pesquisa, mesmo no diverso campo dos 
estudos em comunicação, sempre que eleitos, são alvo 
de um atento escrutínio crítico. Um destes objetos que 
pleiteiam um lugar entre os clássicos do campo é a por-
nografia, tema cujo interesse na última década tem-se 
consolidado e crescido, tanto no Brasil quanto em ou-
tros países11. A pornografia é temática vasta, desde a cha-
10 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Universidade de Brasília – UnB; jornalista pela Universidade de Brasí-
lia; E-mail: bruno.craesmeyer@gmail.com
11 Em 2014 foi lançado o primeiro periódico acadêmico que tem por 
objeto exclusivo a Pornografia, Porn Studies é editado pelo Grupo 
Taylor & Francis. O conselho editorial do Journal conta com pesqui-
sadores de instituições como o Royal College of Art, a Università di 
Pisa e a Middlesex University. Desde seu lançamento, Porn Studies 
foi alvo críticas e a editora chegou a receber um manifesto contra a 
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mada pornografia amadora, até a alternativa, lésbica, ou 
ainda feminista de perspectiva militante, passando por 
subculturas urbanas, manifestações marginais e ilegais. 
Apenas a chamada indústria adulta global realiza uma 
diversidade vastíssima de produtos e movimenta valores 
que, no ano de 2007, estimava-se em cerca de US$ 10 
bilhões apenas nos Estados Unidos da América, de um 
total mundial de aproximadamente US$ 20 bilhões12. 
Estudos de tráfego, ainda que controversos, apontam 
que até 30% de todo o volume de dados da internet diz 
respeito a material pornográfico13.

Uma “pornologia”, portanto, investiga um objeto 
grande demais que, tal qual um sol, pela luminosidade 
explícita de sua obscenidade, pode cegar o observador 
que se dedique a olhar sem o adequado ferramental 
metodológico. Seria como Perseu a encarar Medusa 
sem o escudo polido. Diante do risco de se tornar pe-
dra ou da cegueira, é tentador entregar as costas ao 

publicação. O documento pedia a alteração do conselho editorial ou 
ainda que a publicação fosse renomeada para Critical Porn Studies. 
Uma petição online foi preparada pelo grupo Stop Porn Culture e 
os integrantes do conselho editorial da publicação chegaram a ser 
tratados como apologistas da pornografia: “Porn apologists dressing 
up personal convictions to look more objetivo by attaching the word 
“studies” to the title of their journal”. Antes mesmo de ser lançada, 
a publicação já era acusada de ser um think tank, um lobista, da 
Indústria Pornográfica.
12 Disponível em < Covenant Eyes - Pornography Statistc2 - 20113 
Edition - http://blog.clinicalcareconsultants.com/wp-content/uplo-
ads/2013/12/porn_stats_2013_covenant_eyes.pdf >, acessado em 
01/06/2015.
13 Disponível em <http://www.bbc.com/news/technology-23030090>, 
acessado em 01/06/2015
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objeto e observar, ainda que sem ingenuidade, os en-
tornos mas, neste caso, o risco que o pesquisador cor-
re é o de ver apenas a projeção, sombra e penumbra, 
de si mesmo. O que pleitearei é que, portanto, para 
incluir a diversidades de dimensões e estratégias que 
atravessam o objeto pornográfico - em especial tendo 
em conta o contraste entre a pornografia industrial e 
a pornografia amadora e, no limite, a pornografia de 
vingança - e resgatar algumas das inscrições que o po-
der modula em cada um destes é proveitoso escolher 
a análise fílmica entre e técnicas empregadas nas pes-
quisas que tenham por temática a pornografia como 
integrada ao dispositivo da sexualidade, ou seja, que 
sigam o legado que nos deixou Foucault. 

A noção de dispositivo nos termos de Foucault, 
em esforço de síntese empreendido por Agambem, é 
assim sistematizada:

a. É um conjunto heterogêneo, linguístico e não-linguís-
tico, que inclui virtualmente qualquer coisa no mesmo 
título: discursos, instituições, edifícios, leis, medidas de 
polícia, proposições filosóficas etc. O dispositivo em si é 
a rede que se estabelece entre estes elementos.
b. O dispositivo tem sempre uma função estratégica 
concreta e se inscreve sempre numa relação de poder.
c. Como tal, resulta do cruzamento de relações de poder 
e de relações de saber. (AGAMBEN, 2009, p.29)

Se o dispositivo, e sua positividade, ganha alcance de 
episteme em Foucault e chega às grandes temáticas; poder, 
saber, sexualidade, disciplina, Parente (2007) irá lembrar 
que, na condição de conceito, surge entre os estruturalistas 



34

franceses na década de 1960, em especial com Jean-Louis 
Baudry, a noção de dispositivo como uma definição para 
a disposição específica que caracteriza a condição do es-
pectador de cinema. “Estes efeitos não dependem tanto 
dos filmes como organização discursiva (ou linguagem 
na ótica da semiologia do cinema), mas do dispositivo do 
cinema considerado em seu conjunto (câmera, moviola, 
projetor, etc.) bem como das condições de projeção (sala 
escura, projeção feita por trás do espectador, imobilidade 
do espectador, etc.)” (PARENTE, 2007. p. 6).

Pensar nestes termos, por consequência, coloca em 
destaque as articulações e atravessamentos constitutivos 
de um dispositivo e não devota crédito apenas àquilo que 
possa emergir da análise interna aos objetos de estudo 
fílmico. Uma pesquisa de tal ordem não exclui a dimen-
são fílmica, pois, antes, também a questiona sob muitas 
frentes, inquirindo as estratégias múltiplas empregadas 
pelo poder nos dispositivos. Se, nos termos da tradição 
foucaultiana, a análise fílmica - talvez em grande medida 
pela acumulação desta categoria de análise - se mostrou 
dispensável ou marginal na reflexão sobre as imagens, a 
técnica, ainda que insuficiente, nos parece condição ne-
cessária quando se pensa a pornografia contemporânea.

Assim, antes de avançar, é preciso detalhar que, se de 
uma parte o espaço físico, arquitetural e coletivo do cinema 
não é, há algumas décadas, mais o exclusivo local de consu-
mo da forma-filme, se o projetor e a tela já não mais mono-
polizam a experiência do espectador de filmes desde a massi-
ficação do VHS - passando em rápidas sucessões pelo DVD, 
Blu-Ray e os serviços de streaming - de outra parte, as salas 
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de cinemas ainda existem - menos espaços culturais, mais 
shopping centers - e são lucrativas, uma realidade da Indús-
tria Cultural. O mesmo, todavia, não se pode dizer da por-
nografia em salas de cinema. Espaços dedicados ao gênero 
entraram em crise desde a invenção do VHS e virtualmente 
desapareceram em todo mundo desde que a emergência da 
internet14 permitiu o consumo definitivamente privado e 
doméstico da pornografia. Se os interessados na experiência 
da masturbação grupal masculina dos cinemas pornográfi-
cos podem ter se deslocado para as saunas, casas de swing, 
ou outros estabelecimentos do gênero, os “espectadores”, se 
encerraram em casa, na esfera privada.

Ao passo em que se alteraram e se alternaram os dis-
positivos nos quais se experimenta a pornografia também 
se transmutaram os discursos da, e sobre, a pornografia. 
Willians (1999), em seu Hardcore: Power, Pleasure, and 
the “Frenzy of the Visible” divide a história da pornografia 
audiovisual em três grandes períodos. Um primeiro pe-
ríodo marginal ou “underground” (que dura dos irmãos 
Lumiére até ao menos a década de 1960), no qual a por-
nografia era não-narrativa e cuja exibição se dava apenas 
em clubes masculinos e bordéis, um segundo período “te-
atral”15 (que se desenvolveu ao longo da década de 1970), 

14 A respeito da “comodidade” no consumo de pornografia online, logo 
no início de um artigo publicado em Porn Studies com o título de Anti/
pro/critical porn studies, Attwod e Smith recuperam o mecanismo do 
“triplo A” na internet: “accessible, affordable and anonymous (Cooper 
1998).” (Ver Bibliografia)
15 Nota de tradução: Willians emprega “theatrical”, como em língua 
inglesa a sala de cinema é “movie theater”, também seria razoável, 
como alternativa, traduzir como cinematográfico.
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período também denominado de porno-chique, ou era de 
ouro, em que a pornografia pareou-se à forma-filme do 
longa-metragem e criou um novo gênero cinematográfi-
co, e uma terceira configuração (que vai das década 1980 
até a segunda metade da década de 1990), em que a por-
nografia passa a ser consumida em casa, mas também, em 
muitos casos, é produzida em casa graças à popularização 
das câmeras amadoras, analógicas, de início, e digitais, ao 
fim deste período. Nos quinze anos que se seguiram até 
hoje, surge um quarto desdobramento, promovido pela 
emergência da circulação e produção de pornografia na 
internet. A riqueza da categorização de Willians (1999) 
reside no fato de que ela aponta para um conjunto com-
plexo de mudanças, no qual efeitos e instrumentos desses 
câmbios se embaralham; alterações nos meios de produ-
ção, de escala e alcance na indústria pornográfica, no es-
paço arquitetural do consumo (do coletivo ao privativo) 
e nos suportes e equipamentos empregados. São eventos 
e processos que deixam marcas e se inscrevem nas articu-
lações indissociáveis entre os conteúdos e as estratégias 
narrativas e formais da produção pornográfica, seja na 
pornografia industrial ou nas experiências caseiras. Os 
discursos hegemônicos acerca da pornografia, ainda que 
território em disputa, neste período também cambiaram, 
passaram de problema social (a ser combatido), a prática 
cultural (a ser compreendida). 

Portanto, escavar os rastros das perambulações, ao 
longo da história, deste heterogêneo conjunto de ele-
mentos que constituem a pornografia é sobremaneira 
importante, tal como é bom procedimento para a análise 
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dos produtos pornográficos, assenhorar-se dos embrica-
mentos entre conteúdos, estratégias narrativas e estéticas 
destes registros fílmicos, uma vez que, objetos de rara 
atenção até recentemente, não se nota qualquer esgota-
mento analítico e crítico das obras pornográficas. Pistas 
preciosas das trajetórias, ideologias, suportes e temáticas 
da pornografia - sua arqueologia e genealogia - podem 
ser encontradas ao analisar as agências que vivem nestas 
imagens contemporâneas destinadas à momentânea satis-
fação de pulsões.

2. consciência metodológica, limites e possibili-
dade da análise fílmica na pornografia

A pretensão de pesquisar a pornografia a um só tempo 
como dispositivo e integrante de um dispositivo, não nega, 
mas ao contrário, realça a necessidade inescapável de des-
construir analiticamente os filmes, para então reconstruir e 
assim pensar alguns aspectos do pornográfico. É assim que 
Manuela Penafria (2009) diferencia, logo de início, dis-
cursos sobre filmes e a crítica de cinema da análise fílmica:

Analisar um filme é sinónimo de decompor esse mes-
mo filme. E embora não exista uma metodologia uni-
versalmente aceite para se proceder à análise de um fil-
me (Cf. Aumont, 1999) é comum aceitar que analisar 
implica duas etapas importantes: em primeiro lugar 
decompor, ou seja, descrever e, em seguida, estabele-
cer e compreender as relações entre esses elementos 
decompostos, ou seja, interpretar (Cf. Vanoye, 1994). 
A decomposição recorre pois a conceitos relativos à 
imagem (fazer uma descrição plástica dos planos no 
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que diz respeito ao enquadramento, composição, ân-
gulo,...) ao som (por exemplo, off e in) e à estrutura do 
filme (planos, cenas, sequências). O objectivo da Análi-
se é, então, o de explicar/esclarecer o funcionamento de 
um determinado filme e propor-lhe uma interpretação. 
Trata-se, acima de tudo, de uma actividade que sepa-
ra, que desune elementos. E após a identificação desses 
elementos é necessário perceber a articulação entre os 
mesmos. (PENAFRIA, 2009, p. 1)

Mais a frente no texto, Penafria (2009) irá expor 
uma sugestão de decomposição do filme em cinco eta-
pas, se a proposta da pesquisadora vale para a tradição 
cinematográfica, talvez não consiga atender às ques-
tões que um estudo comparativo entre a pornografia 
amadora frente à pornografia industrial apresentam. É 
justamente a esta altura que cabe notar como algo foi 
negado à pornografia; trata-se da análise sobre a produ-
ção pornográfica, em seus próprios termos, no espaço 
público. Foi negada à necessária - já que constitutiva 
- explicitude da pornografia o também necessário - por-
que político - explícito debate. Não há acaso quando, 
hoje, as mais sólidas e numerosas reflexões sobre porno-
grafia estejam lastreadas nas tradições do pensamento 
de gênero16, pois, se “o pessoal é político”, então, um tal 
procedimento que consiga trazer, pelo emprego crítico 
e não ortodoxo da técnica da análise fílmica, as imagens 
que povoam o masturbatório gozo privado ao debate 
público é medida salutar e que - ainda que conhecidos 
alguns dos limites de tal proceder - insere o objeto da 

16 Cf. Clarissa Smith & Feona Attwood (2014) Anti/pro/critical 
porn studies, Porn Studies, 1:1-2, 7-23
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pornografia entre aqueles muitos que os estudos em co-
municação e estética hoje realizam.

“As teorias devem partir dos filmes encontrando ne-
les os conceitos a trabalhar” (PENAFRIA, 2001, p. 3). 
Portanto, também adaptar a análise, não a tomando com 
rigidez, é essencial, até mesmo porque a pornografia con-
temporânea, como descreve Susanna Paasonen (2010), 
apresenta desafios adicionais ao pesquisador, pois nubla 
as fronteiras entre consumo e produção, amador17 e pro-
fissional, e engaja o consumidor no frenesi daqueles que 
se voluntariam à exposição. O amador, aquele, etimo-
logicamente, que ama o que faz, em oposição ao pro-
fissional, que o realiza por dinheiro, exige da indústria 
pornográfica medidas que, tentando apagar as marcas da 
narrativa ficcional tradicional, resultem nesta “fantasia 
de realidade“, uma busca pelo realcore18, em oposição ao 
hardcore e ao softcore. “Esta fantasia de realidade, sinceri-
dade e autenticidade, sustentada por uma estética low-fi 
e performers deitados, está no cerne da popularidade da 
pornografia amadora” (2010, p.1305)19.

17 Para mais informações sobre o campo das imagens pornográficas 
onde coabitam os registros do altporn e do netporn Cf. PAASONEN, 
Susanna. “Labors of love: netporn, Web 2.0 and the meanings of ama-
teurism”. In: New Media & Society, 12 (8), 2010, pp.1297-1312.
18 O termo realcore é atribuído ao artista e professor italiano Sérgio 
Messina. “Realcore é sobre a realidade do que você vê. É sobre o desejo 
de ver alguém fazendo algo que ela quer que seja visto. Eles estão fil-
mando porque eles você também é parte do jogo. Você é a audiência. 
Eles ficam excitados porque alguém está excitado em função deles” 
(Messina in Dery, 2007: 24).
19 Esta e outras citações de obras estrangeiras referenciadas na biblio-
grafia foram traduzidas pelo autor.
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O tema do “real“ no cinema é central em um ar-
tigo Penafria (2004) que discute a posição ambígua do 
documentário na história, teoria e crítica do cinema. Se, 
para a pesquisadora portuguesa, “entre documentário e 
ficção não existe uma diferença de natureza, existe uma 
diferença de grau” (2004, p. 1), para os fins de uma 
pesquisa que deseja cotejar o dispositivo da pornografia 
amadora frente à pornografia industrial, elaborar esta 
“gradação” é tarefa indispensável. Por exemplo, para 
garantir a autenticidade ao sair do estúdio, filmar in 
loco, é tarefa comum do documentário e da pornografia 
amadora, já que, por óbvio, seu registro não ocorre em 
estúdio, mas em casa, num quarto de hotel ou em pai-
sagens naturais e urbanas. Assim também ocorre com 
a pornografia industrial do tipo gonzo ou all-sex20, que 
curiosamente, talvez para emular o amadorismo, pode-
ria cogitar, opta pelas locações, evitando a encenação 
que um estúdio sinaliza. 

Uma pornografia que ainda se pretenda obscena21 
teria sempre por intenção tornar rarefeito ao máximo os 
elementos de encenação (obsceno é aquilo que está fora 
da cena, do espaço público, da arte e - por ser coisa me-
nor - ao espaço do doméstico, privado e íntimo deveria 
restringir-se). Ao empregar a análise fílmica, por hipó-

20 Gonzo ou all-sex são denominações empregadas para produções 
pornográficas que não possuam roteiro e falas ensaiadas, apenas per-
formances sexuais.
21 Seguindo a trilha da descurcificação, da confissão, aberta por Fou-
cault em História da Sexualidade 1: a vontade de saber, Willians 
(1999, p. 280) já fala, paradoxal e complementariamente, em (ins)
cenidade (on/scenitie, no original).
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tese, seria possível identificar as estratégias de subtração 
daqueles elementos dados como constitutivos do filme? 
Ou dito de outro modo: estressar a tradição da análise 
fílmica ao limite e dar a ver justamente aquilo que, a um 
só tempo, se pretende ausente do palco (na ficção) e do 
espaço público (matéria prioritária do documentário), 
fazer público, “descurcificar”, muito daquilo que deveria 
submergir no privado e pensar aquilo que, dada a rarefa-
ção narrativa, jamais poderia ser tratada como um filme 
(a pornografia), não seria oportunidade de, em efetiva 
aplicação, cogitar os limites e possibilidades do conhe-
cer de uma tal técnica? De um lado, uma análise fílmica 
aplicada de modo consciente pode dar a ver aspectos ain-
da invisíveis na pornografia, ao passo que a pornografia 
pode trazer à luz novos limites no emprego deste recurso 
técnico de pesquisa.

3. Ao final, considerações

Assim, ao dar fecho, resumirei sem, contudo, avan-
çar; a tradição da análise fílmica - ao contrário da pers-
pectiva de Penafria (2009), que a professa como discipli-
na autônoma22, ao ser tomada dentro de seus próprios 
limites, como técnica, parece ferramental precioso para 
um olhar que, defendo, deve tardar-se com atenção sobre 
22 “Estas considerações levantam-nos mais uma questão: poderá a 
análise constituir-se como uma disciplina autónoma? (...) Mas, a essa 
questão apenas podemos responder que sim, pelo interesse da afir-
mação de uma área de estudos dentro da academia e, também, pela 
possibilidade da análise de filmes ser capaz de elaborar a sua activida-
de mediante uma metodologia de carácter universal ou, pelo menos, 
o mais abrangente possível.” (PENAFRIA, 2009. p. 5).
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as muitas pornografias contemporâneas, a fim de dar a 
ver novos aspectos dos regimes de visibilidade da atua-
lidade. A fantasia de realidade que se deseja em muitas 
pornografias, parece exigir que - contra-operativa - na 
comparação entre a pornografia industrial e amadora, a 
análise fílmica auxilie a identificar não quais estratégias se 
avolumam, se somam, mas sobretudo a discernir aqueles 
elementos que, rarefeitos, se subtraem ou escasseiam em 
relação à cinematografia tradicional. 
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a (in)comunicação portuGal-brasil 
raízes do estranhamento

Carlos Fino23

1. introdução

A escolha do tema em epígrafe surgiu na sequência 
de vivência pessoal no Brasil e foi longamente pondera-
da ao longo de uma dezena de anos em que, por razões 
profissionais e/ou académicas, o relacionamento bilateral 
esteve no centro das preocupações. 

Na qualidade de conselheiro de imprensa da Embai-
xada de Portugal em Brasília – cargo que exerci de 2004 
a 2012 – defrontei-me diariamente com a questão da ati-
tude brasileira (em particular dos media, mas também da 
sociedade em geral) para com os portugueses e Portugal 
(e, em sentido inverso, destes em relação ao Brasil). 

Uma atitude que, como pôde ir constatando ao 
longo dos anos, oscila entre dois pólos: a simpatia do 
acolhimento e a grande gentileza do trato, num perma-
nente impulso de aproximação, por um lado; e, por ou-
23 Jornalista, correspondente internacional. Cursou Direito na Uni-
versidade de Lisboa (1967/1971) e na Université Libre de Bruxel-
les/ULB (1972/1973). Notório Saber em Comunicação pela UnB 
(2013). Doutorando (desde 2013) da UnB/UMinho,em cotutela.
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tro, a tentativa de desqualificação pela galhofa presen-
te nas anedotas; a rejeição, quase hostilidade, que por 
vezes irrompe nalguns meios intelectuais e artísticos; 
e – thelastbutnottheleast – a atenção distanciada ou 
distraída dos media, bem como dos círculos políticos 
e diplomáticos. 

Tudo isso a par de um grande desconhecimento por 
parte da generalidade da população em relação a Portu-
gal, a ponto de muitas vezes não se identificar a língua 
que aqui se fala com o país que somos.

Um quadro que o grande vazio de informação em 
relação a Portugal – raramente objeto de notícia a não ser 
pelos maus motivos – tende naturalmente a perpetuar.

Para um português como eu, de há muito admira-
dor da música e da criatividade brasileiras, habituado a 
respeitar o Brasil como grande país com um grande fu-
turo, e de muitas maneiras – para o bem e para o mal 
– vendo nele uma projeção de Portugal na América, esta 
situação não podia deixar de suscitar perplexidade e pro-
funda reflexão. 

Como se chegou até aqui no relacionamento entre 
os dois países, ditos irmãos? Quando se geraram esses 
sentimentos? Que acontecimentos marcantes os cris-
talizaram? Porque persistem até hoje, afastando-nos, 
quando os laços de sangue e de língua nos deveriam, 
pelo contrário, aproximar? Que poderíamos fazer para 
minorar esta situação?

Por outro lado, como jornalista, interessava-me ana-
lisar, entre outros aspectos, o papel dos media – em que 
medida, com a sua comunicação ou o seu silêncio, con-



46

tribuíram/contribuem para a formação ou consolidação 
desse estado de coisas? 

Foi assim que progressivamente fui chegando ao tema, 
que acabou por se estruturar em torno de dois conceitos 
básicos – o de estranhamento e o de (in)comunicação.

2. construção e desconstrução do objeto

Numa pesquisa bibliográfica e histórica preliminar, 
constatei que esse estranhamento e essa (in)comunicação 
por mim percepcionados ao longo dos anos de trabalho 
no Brasil, não são de hoje – vêm de longe e já têm até 
consagração na literatura, na ensaística e nos media. 

Embora as raízes do estranhamento mergulhem pro-
vavelmente até ao início da própria colonização, quando 
a imensidade do território brasileiro e a grande distância 
da Corte logo criaram condições de diferenciação, que se 
iria depois aprofundando ao longo do tempo, pode talvez 
situar-se o momento da sua cristalização nos anos que se 
seguiram à Declaração de Independência, em 1822.

É, com efeito, nesse período que jornais como A 
Bomba, O Jacobino, O Nacional e Brazileia, por exem-
plo, acentuam o que consideram ser as “consequências 
nefastas” da cultura portuguesa, considerada imbuída de 
“sebastianismo tacanho” e “clericalismo tartufo”, e por-
tanto obstáculo ao desenvolvimento económico e políti-
co do Brasil. (CERVO, 2000, p. 231).

No final do século XIX, no prefácio a Sonhos d’Ou-
ro, José de Alencar já se interrogava:
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O povo que chupa o caju, a manga, o cambucá e 
a jabuticaba, pode falar uma língua com igual pro-
núncia e o mesmo espírito do povo que sorve o 
figo, a pêra, o da¬masco e a nêspera? (ALENCAR, 
1872, p.13)

Seguiu-se o verdadeiro corte epistemológico com 
Portugal e a sua cultura que foi a Semana de Arte Moder-
na de 1922, com a glorificação simbólica da Antropofa-
gia como estruturante da identidade brasileira. A partir 
daí, o Brasil vai (re)valorizar as raízes negras e índias e 
obliterar, rasurar, apagar a memória das raízes portugue-
sas com as quais não se quer identificar.

O Brasil – escreveu o ensaísta português Eduardo 
Lourenço em A Imagem e Miragem da Lusofonia: 

[...] parece assim cometer um parricídio, mesmo in-
consciente, vivendo-se, como realmente se vive, nos 
seus textos, nos seus sonhos, nas suas ambições pla-
netárias, como uma nação sem pai (LOURENÇO, 
2004, p.136).

Daí “esse sentimento de uma ausência de laços vi-
vos e vividos no presente entre os nossos dois povos.” 
(Ibidem, p.145).

Este aspecto parece-nos muito relevante na medida 
em que se prende com a questão da formação da própria 
identidade brasileira, que, para se afirmar, precisou de 
romper laços com Portugal. Em termos psicanalíticos, 
matar o pai.
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Para Maria Rita Kehl, os brasileiros rejeitam o pai 
pobre em que Portugal se tornou pouco depois da desco-
berta do Brasil, quando em 1580 perdeu a independência: 
“renegamos o pai desmoralizado ou falido. Preferíamos ser 
filhos dos ingleses, holandeses, ou espanhóis” (KEHL, Va-
lor Económico, 2005)

Portugal, por seu turno, conhece mal e valoriza pou-
co a sua própria história no Brasil, que não está presente 
com nitidez na memória nacional. Talvez porque a maior 
parte da saga da colonização brasileira é posterior à morte 
de Camões, ocorrida nesse mesmo ano fatídico de 1580, 
razão pela qual não está nos Lusíadas. E não estando nos 
Lusíadas, não ficou gravada no imaginário nacional.

Propus-me assim investigar como surgiu, como se 
consolidou e cristalizou esse sentimento de estranheza, 
que a ausência de Portugal nos media do Brasil prolonga 
e acentua, gerando uma sensação de (in)comunicação.

Todo um conjunto de factos do relacionamento 
bilateral parece, entretanto, contrariar, desmentir até, 
a existência de um estranhamento nas relações bilate-
rais. Vejamos.

A partir dos anos 90 do século passado, empresas 
portuguesas começaram a investir em força no Brasil 
– designadamente na área das telecomunicações –calcu-
lando-se que o stock de capital português no país atinja, 
hoje, 25 mil milhões de dólares. (VILALVA, 2012, Jor-
nal de Negócios).

Por seu turno, empresas brasileiras como a Odebre-
cht, a Andrade Gutierrez, a Embraer e outras também 
investiram em Portugal.
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Tem havido igualmente, nos últimos anos, im-
portantes fluxos migratórios num e noutro sentido, ao 
mesmo tempo que vem crescendo o turismo brasileiro 
em Portugal – fenómenos que levaram a companhia 
aérea portuguesa TAP a criar 70 voos semanais para 
uma dezena das principais cidades brasileiras, incluin-
do Brasília.

Por outro lado, ao longo de 2012/2013, Ano de 
Portugal no Brasil e Ano do Brasil em Portugal, um dos 
mais prestigiados órgãos de imprensa portugueses, o 
jornal Público, publicoutodo uma série de reportagens 
aprofundadas sobre os mais variados aspectos do Brasil, 
onde colocou uma equipa de enviados especiais. 

Por seu turno, a Globo reforçou a cooperação com 
a televisão privada portuguesa SIC no domínio da for-
mação de atores para telenovelas, ao mesmo tempo que 
a televisão pública portuguesa RTP e a TV Cultura de 
São Paulo cooperavam numa série de 13 programas de 
vinte minutos cada – Lá e Cá – sobre a problemática do 
relacionamento bilateral.

Nesta situação, em que o objeto se move e muda, 
designadamente no plano social, com milhares de brasi-
leiros (emigrantes e estudantes) a viverem hoje em Por-
tugal e agora, de novo, milhares de portugueses que para 
fugir à crise vieram para o Brasil, ainda será legítimo falar 
de estranhamento e (in)comunicação?

Submetida, pelo confronto com esses dados, ao teste 
popperiano da refutabilidade, creio poder afirmar-se que 
a tese do estranhamento e da (in)comunicação nas re-
lações bilaterais luso-brasileiras, ainda assim se sustenta.
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Bernard Show dizia que os EUA e a Inglaterra eram 
dois países separados pela mesma língua. No caso de Por-
tugal e do Brasil, como nota argutamente Eduardo Lou-
renço na obra citada, o que nos separa é “um contencioso 
de ordem cultural extremamente denso e durável, tanto 
mais grave quanto nunca foi encarado de frente” (LOU-
RENÇO, 2004,p.143).

E isso persiste para além da intensificação das rela-
ções económico-comerciais ou mesmo sociais.

Muitas vezes a gente se ouve, mas não se entende – 
não só pelas diferenças de sotaque, léxico e/ou construção 
gramatical, mas, sobretudo, porque nos estranhamos nas 
referências culturais e nos modos de estar e de ser.

3. Questões de pesquisa

Em termos concretos de pesquisa, as questões a in-
vestigar podem ser assim formuladas e sintetizadas:

- Quando, como e porquê se formaram e cristali-
zaram as diferenças de comportamento, língua, atitu-
des e cultura que configuram o estranhamento entre 
Portugal e Brasil? 

- Que papel tiveram nisso, ao longo dos anos, os 
media de um e outro país? 

- Tiveram noção do cisma cultural que se instala-
va? Contribuíram para ele ou tentaram evitá-lo? Como 
evoluíram nos seus posicionamentos e em função de 
que factores? 
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- Que imagens, ao longo dos anos, projectaram e 
veicularam os media de um lado e do outro no sentido da 
aproximação e/ou do confronto?

- Enfim, qual tem sido, de uma forma geral, o pa-
pel dos media na perpetuação ou possível superação do 
estranhamento/incomunicação entre Portugal e o Brasil? 

4. justificação 

A investigação que nos propomos realizar enquadra-
se na intersecção de quatro grandes áreas de conhecimen-
to que decorrem da própria amplituda do tema: 

- História, na medida em que se pretende fazer um 
levantamento dos momentos-chave que foram contri-
buindo ao longo dos anos para a diferenciação, o afasta-
mento e o estranhamento do Brasil em relação a Portugal 
e vice-versa;

- Sociologia, uma vez que pretendemos tentar com-
preender os comportamentos da comunidade portuguesa 
no Brasil e a sua acção enquanto grupo cultural e na-
cional autónomo, integrando-se no país de acolhimento, 
mas esforçando-se ao mesmo tempo por preservar a sua 
identidade, disputando influência e travando uma ba-
talha pelo reconhecimento da contribuição portuguesa 
para a formação da identidade brasileira;

- Ciências da Comunicação e dos estudos jornalís-
ticos em particular, dado que pretendemos debruçar-nos 
sobre o papel dos media no relacionamento bilateral;

- Psicologia – tentando captar indícios reveladores 
de atitudes consolidadas, ressentimentos, complexos, re-
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criminações mútuas nem sempre conscientes ou assumi-
das que acabaram por conduzir ao sentimento de estra-
nheza que marca o relacionamento bilateral.

5. fundamentação teórica

Pretendemos conduzir uma investigação cruzada, de 
diálogo inter-disciplinar, na linha proposta por SCHUD-
SON (1989) e defendida por ZELIZER (2004), em que 
diferentes perspectivas (histórica, sociológica, filológica, 
cultural, psicológica, política, mediática e comunicacio-
nal) se entrecruzam e completam.

Nesta perspectiva, parece-nos importante situar a 
nossa pesquisa num quadro teórico construtivista, enten-
dida como aquela

perspectiva segundo a qual o modo pelo qual o 
mundo material forma a – e é formado pela – ação 
e interação humanas depende de interpretações 
normativas e epistêmicas dinâmicas do mundo 
material. (ADLER, Emanuel, “O Construtivismo 
no Estudo das Relações Internacionais”, Lua Nova 
Nº47-99, p.205).

Com a vantagem de ser um ponto intermédio de 
confluência das diferentes interpretações:

O construtivismo está no meio termo porque se 
interessa em entender como os mundos material, 
subjetivo e intersujetivo (estabelecidos por Popper) 
interagem na construção social da realidade e por-
que, mais do que considerar exclusivamente como 
as estruturas constituem as identidades e os interes-
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ses dos agentes, ele pretende também explicar como, 
antes de tudo, os agentes individuais constroem 
socialmente essas estruturas. Consequentemente, 
o construtivismo pertende ao centro da matriz, no 
ponto denso em que todas as linhas se intersectam 
(Ibidem, p. 216).

Consideramos também importante inserir a pesqui-
sa no quadro da problemática da narrativa: 

O discurso – como a psicanálise nos mostrou – não 
é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o 
desejo; é também aquilo que é objeto do desejo; é isto 
que a história não cessa de nos ensinar- o discurso 
não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os 
sistemas de dominação, mas também aquilo, por que, 
pelo que se luta, poder do qual podemos nos apode-
rar, permitir a transubstanciação e fazer do pão um 
corpo. (FOUCAULT, 1996, p. 10-11)

6. fundamentação metodológica

É a própria complexidade do objeto que nos impõe 
uma hermenêutica de profundidade, referencial teóri-
co-metodológico sistematizado por John B. Thompson, 
para a pesquisa e análise nas ciências sociais: inserção da 
problemática num cenário histórico, análise discursiva, 
reinterpretação, em permanente diálogo cruzado com vá-
rias disciplinas, numa perspectiva dialéctica.

A concretização deste projecto não será, por outro 
lado, alheia à experiência profissional prévia do investi-
gador: mais de trinta anos como correspondente inter-
nacional e os últimos dez no Brasil tratando diariamente, 
a diversos níveis, da problemática das relações bilaterais.
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Essa experiência é relevante pelo conhecimento 
adquirido em termos de modus faciendi dos correspon-
dentes internacionais e do contexto em que eles actuam, 
revelador, a vários títulos, da forma como os países comu-
nicam ou (in)comunicam entre si, o que pode lançar luz 
sobre o objeto da pesquisa.

Por outro lado, os anos de atuação na diplomacia e 
de vivência direta no Brasil são particularmente impor-
tantes pelo que trazem de contato com a realidade que se 
pretende estudar – as redes por onde perpassam a comu-
nicação e a incomunicação entre os dois países.

A pesquisa bibliográfica (pesquisa de dados secun-
dários) é absolutamente fundamental, tendo em vista a 
existência de um vasto conhecimento acumulado que 
trata direta ou indiretamente do tema.

Em busca de dados primários, desenvolveremos as 
seguintes ações metodológicas:

- pesquisa documental através da consulta de fontes 
primárias, designadamente os jornais de um e outro país; 

- análise de notícias veiculadas sobre o Brasil em ór-
gãos de comunicação portugueses e sobre Portugal em 
órgãos de comunicação brasileiros, (segundo amostra a 
definir), a fim de avaliar sobre a eventual existência de 
estereótipos e preconceitos de parte a parte e captar mo-
mentos-chave de conflitualidade e aproximação;

- análise do estado da arte atual em termos de cober-
tura mediática recíproca.

Mas avançaremos, sobretudo, através da realização 
de entrevistas abertas, ainda que semi-estruturadas, para 
permitir comparações. 
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Estas entrevistas serão realizadas junto de alguns 
grupos sócio-profissionais relevantes, com experiência e 
saber acumulados nas áreas objeto da investigação: jor-
nalistas; académicos com trabalho produzido na esfera 
das relações Portugal-Brasil; imigrantes portugueses ra-
dicados no Brasil; meios de negócios – designadamente 
as Câmaras de Comércio; meios diplomáticos; persona-
lidades de destaque dos dois países que tenham refletido 
ou estado de algum modo envolvidas no relacionamento 
bilateral; figuras dos meios culturais e artísticos (teatro, 
cinema, música, literatura, etc.) com experiência de par-
ticipação no intercâmbio Portugal-Brasil. 

Os entrevistados em concreto serão definidos no de-
curso da investigação, consoante a pertinência sugerida 
pelo trabalho de enquadramento prévio a desenvolver. 

Com suporte fundamentalmente na técnica da en-
trevista, a investigação basear-se-á em grande medida 
numa pesquisa qualitativa e não quantitativa.

Em cada entrevista seguiremos um roteiro com um 
certo número de tópicos pré-definidos, mas deixando as 
respostas fluírem e eventualmente explorando outros te-
mas que surjam. Seguir-se-á, portanto, um guião ajusta-
do aos objetivos definidos, sem formatar, no entanto, as 
questões ao modelo fechado de um inquérito. 

7. conclusões

Em termos gerais, pretende-se com esta investigação 
esclarecer e evidenciar, através de uma pesquisa de ca-
rácter histórico cruzada com outras disciplinas, as razões 
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que conduziram à diferenciação do Brasil em relação a 
Portugal, primeiro, e – depois -à formação e cristalização 
de um sentimento de estranhamento e (in)comunicação 
entre os dois países. 

De caminho, é também nossa intenção resgatar al-
guns momentos-chave da saga portuguesa na América, 
ausentes dos Lusíadas e por isso ausentes do imaginário 
nacional português, averiguando o quanto de Portugal 
se transferiu para o Brasil, a ponto de, na expressão de 
Eduardo Lourenço, aí se ter perdido.

No fundo, pretende-se averiguar como e porquê se 
chegou à situação de recriminação mútua, em que um lado 
acusa o outro, entre outras coisas, de se considerar superior.

Um dos principais focos da investigação serão os media 
e em particular os correspondentes, cujo papel no fluxo de 
informação internacional se pretende investigar e questionar.

Pretende-se, com esta investigação, e fundamen-
talmente, indagar das respostas possíveis para algumas 
questões-chave:

- Quem foi responsável pela “perda” do Brasil? Quem 
de facto fez e como se operou a independência brasileira? 

- Qual o lugar do outro nas políticas externas de 
cada Estado? Como é que estas políticas determinam o 
relacionamento bilateral?

- Que papel têm os sentimentos afetivos gerados pe-
los laços de sangue e de língua? Aproximam ou afastam?

- Em que termos concretos se traduz a diferenciação 
cultural que se instalou entre os dois países?

- A “parceria inconclusa”, de que fala Cervo, pode 
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evoluir ou está condenada a ser “eternamente inconclu-
sa”, como dois amantes desavindos que ainda sentissem 
atração mútua, mas estariam “condenados” a percorrer 
destinos diferentes?

Resumindo, pretende-se com esta investigação pro-
blematizar as relações Portugal-Brasil e refletir sobre o 
papel fulcral da comunicação no relacionamento bila-
teral. Esperamos, desta forma, dar um contributo para 
estimular o debate sobre a comunicação intercultural no 
contexto da lusofonia. 

Gostaríamos, enfim, através desta investigação, de 
compreender se as relações Portugal-Brasil são relevantes, 
como defendem uns, ou irrelevantes, como asseguram 
outros, tentando responder à questão que Amado Luiz 
Cervo se coloca: “Que mistério se esconde por detrás de 
apreciações tão diversas?” (CERVO, 2011, p.13).
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opções e inquietudes metodolóGicas na pesquisa so-
bre estratéGias transmidiáticas para a comunicação 

radiofônica pública no brasil
Elton Bruno Barbosa Pinheiro24

1. um objeto em mutação

A priori, é relevante ressaltar que, de fato, a ne-
cessária definição/delimitação de um objeto de estudos 
é, no desenvolvimento da pesquisa científica, uma ta-
refa relativamente complexa e desafiadora, sobretudo 
se o referido objeto estiver inserido em um cenário de 
constantes mutações, sejam elas tecnológicas, culturais, 
sociais e/ou econômicas, por exemplo. Nesse sentido, 
corroboramos Geraldes (2009, p. 13): “recortar dói, 
abre-se mão do desejo em prol da funcionalidade, da 
exequibilidade, do pragmatismo”. 

24 Doutorando em Comunicação e Sociedade (UnB), na linha de 
Pesquisa Políticas de Comunicação e de Cultura. Mestre em Co-
municação e Culturas Midiáticas (UFPB). Bacharel em Comunica-
ção Social (UFPB). Pesquisador do Observatório da Radiodifusão 
Pública na América Latina (PPG-FAC/UnB/CNPq) e do Grupo 
de Pesquisa em Rádio e Mídia Sonora da Sociedade Brasileira de 
Estudos Interdisciplinares da Comunicação – Intercom. E-mail: 
eltonbrunopinheiro@gmail.com
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Contudo, essa etapa de recorte do objeto se consti-
tui, especialmente, em um exercício imprescindível, siste-
mático e também estimulante, pois aponta os caminhos 
nos quais buscaremos encontrar as respostas para nossas 
dúvidas que, segundo Braga (2005), precisam conduzir o 
processo de pesquisa por completo: o momento da ado-
ção das teorias, as nossas escolhas metodológicas, as for-
mas de análises a serem utilizadas e até mesmo as nossas 
conclusões, etapas “que correspondem ao conhecimento 
desenvolvido a partir do problema que nos moveu a in-
vestigar.” (BRAGA, 2005, p. 288). 

O nosso problema de pesquisa25, inserido nas di-
retrizes da linha de pesquisa Políticas de Comunicação e 
de Cultura, eixo temático A construção da cultura da mí-
dia rádio na sociedade contemporânea, aborda a questão 
da necessidade de pensarmos em novos espaços/novas 
possibilidades de ação para a comunicação radiofônica 
pública no Brasil. Temos como foco de investigação a 
questão de como o meio rádio, veículo em processo 
de migração para o sistema de transmissão digital, se 
apropria do atual cenário tecnológico, sobretudo das 
possibilidades da convergência26 e como isso pode con-

25 Adotamos a visão de Braga (2005, p. 290), a qual enfati-
za a relevância de se pensar em “problemas de conhecimento”, 
ou seja, aqueles “que direcionam à pesquisa” e que podem ser 
melhor compreendidos com o auxílio das seguintes questões: 
“o que é preciso saber sobre tal situação?”; “O que deveremos 
descobrir sobre ela para que nosso conhecimento da realidade 
em foco seja ampliado?”.
26 Corroboramos a visão de Bianco (2012, p. 17), segundo a qual: 
“representa (a convergência) uma nova maneira de interagir com 
meios tradicionais, estabelecendo um outro patamar de cultura de 
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tribuir para consolidar a missão da radiodifusão públi-
ca no país. De modo mais especifico, preocupamo-nos 
em responder se (e como) o rádio público brasileiro 
tem, nesse sentido, buscado investir/pode investir em 
experiências de associação com outros meios, como ele 
tem produzido e feito circular seus conteúdos através 
da adoção de um conjunto de estratégias conhecidas 
como transmidiação27. 

2. breves considerações sobre a pesquisa empíri-
ca e qualitativa 

Cumpre-nos ressaltar que nossa pesquisa empírica 
se realizará a partir da compreensão de que esta, segundo 
Thiollent (2002, p. 9), se destina à “descrição de situa-
ções concretas e para a intervenção ou a ação orientada 
em função de problemas efetivamente detectados nas co-
letividades consideradas.” 

Nosso mergulho nesse tipo de pesquisa está respal-
dado na consciência de que ela dialoga direta e transver-
salmente com a construção teórica. Nesse sentido, Thiol-
lent assegura: “Não nos parece haver incompatibilidade 
no fato de progredir na teorização a partir da observação 

relacionamento com o público.”
27 Entendemos a transmidiação, conforme pondera Fechine (2014, 
p. 01), como “um modelo de produção orientado pela distribuição 
em distintas mídias e plataformas tecnológicas de conteúdos asso-
ciados entre si e cuja articulação está ancorada em estratégias e prá-
ticas interacionais propiciadas pela cultura participativa”. Segundo 
Jenkins (2008, p. 135), uma ação transmidiática “se desenrola atra-
vés de múltiplos suportes midiáticos, com cada novo texto contri-
buindo de maneira distinta e valiosa para o todo”.
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e da descrição de situações concretas [...]”. (THIOL-
LENT, 2002, p. 09.). 

Segundo Meksenas (2007, p. 1) “nesta modalidade 
da elaboração do conhecimento, o pesquisador precisa ‘ir 
ao campo’[...]. É uma modalidade de pesquisa que se faz 
em presença”.

Ao planejar os procedimentos para a coleta de dados 
para o desenvolvimento da nossa pesquisa, o paradigma 
qualitativo nos parece bem mais apropriado. Conforme 
argumenta Cook: “[...] a pesquisa qualitativa é uma ativi-
dade situada que localiza o observador no mundo. Con-
siste em um conjunto de práticas materiais e interpreta-
tivas que dão visibilidade ao mundo.” (COOK, 1981 in 
DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17). 

Partindo desses pressupostos, ou seja, entendendo 
que a pesquisa empírica e a coleta de dados por meio 
do paradigma qualitativo nos oferecem a possibilidade de 
combinar diferentes métodos de aproximação e de abor-
dagem do objeto, justificamos a nossa opção em adotar a 
“triangulação” como estratégia metodológica.

3. A triangulação como estratégia metodológica

Valorizando a importância da coerência e da coesão 
metodológica na pesquisa, baseamo-nos na “estratégia da 
triangulação metodológica” que, de acordo com Figaro 
(2014, p. 124), diz respeito a uma “metáfora para a com-
binação e o cruzamento de métodos e técnicas de pes-
quisa”; uma “combinação de abordagens metodológicas” 
(FIGARO, 2014, p. 127).
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Corroboramos Duarte (2009) a respeito de que a 
diversidade de estratégias utilizadas para se obter, analisar 
e compreender dados pode enriquecer a qualidade e a 
própria validade dos resultados a serem obtidos. 

Acreditamos, portanto, que a triangulação é uma 
estratégia metodológica que favorecerá a compreensão 
do nosso problema de pesquisa, pois, ao optarmos por 
diferentes procedimentos poderemos, de certo modo, vir 
também a compensar possíveis limitações que um ou ou-
tro método e/ou técnica possa apresentar ao ser aplicado 
a um cenário de mutações constantes, com é o caso da-
quele em que está inserido nosso objeto.

Vale ressaltar que, conforme Minayo e Minayo-Go-
méz (2003, p. 136), a triangulação metodológica tem 
a capacidade de “iluminar a realidade a partir de vários 
ângulos, o que permite confluências, discordâncias, per-
guntas, dúvidas, falseamentos, numa discussão interativa 
e intersubjetiva na construção e análise dos dados”.

Nesse sentido, visando à iluminação de nosso obje-
to, apresentaremos uma proposta de triangulação com-
posta pela abordagem dialética, o método comparativo e 
o procedimento da “entrevista compreensiva” (Cf. KAU-
FMANN, 2013).

4. A dialética como método de abordagem do objeto

Em linhas gerais, diferentemente da abordagem po-
sitivista, que apregoa a neutralidade da ciência e tem seus 
pensadores articulados em torno da ideia de que a pes-
quisa deve ser valorizada apenas como um instrumento 
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para se analisar a realidade e não como um instrumento 
de mudança, a abordagem dialética, ainda na Grécia An-
tiga, “passou a ser a arte de, no diálogo, demonstrar uma 
tese por meio de uma argumentação capaz de definir e 
distinguir claramente os conceitos envolvidos na discus-
são” (KONDER, 1985, p. 07).

A compreensão acerca do método dialético é fruto 
da relevante contribuição de Hegel, filósofo alemão para 
quem a dialética é um método através do qual somos ca-
pazes de enxergar e entender subjetivamente o universo 
que nos rodeia. Foi a partir do que ponderou Hegel que 
Marx e Engels propuseram a “dialética objetiva”. 

A visão hodierna sobre a adoção do método dialé-
tico de abordagem implica, portanto, em um complexo 
desafio, explicado por Carvalho:

Os processos e as contradições continuam sendo, no 
entanto, o elemento central do método em questão. 
Ter a capacidade de contextualizar histórica e estru-
turalmente o objeto e, a partir daí, conseguir iso-
lá-lo para uma abstração do real – para uma análise 
dinâmica, da sua lógica e, para além da aparência, 
compreender a sua essência e a força motriz do seu 
processo de construção e de constante reconstrução 
– é o desafio do método dialético. (CARVALHO, 
2014, p. 47).

A investigação acerca do nosso objeto está justamen-
te estruturada de acordo com a dinâmica desses aspectos 
que norteiam a abordagem dialética, uma vez que nossa 
questão problema está inserida num contexto de contínuas 
mudanças, causadas principalmente pelas reconfigurações 
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tecnológicas, digitalização da informação, a convergência 
dos meios e dos seus conteúdos, questões relevantes, sobre-
tudo, pela atualidade e complexidade. 

Uma forte inquietação que permeia os primeiros 
passos de nossa pesquisa, no entanto, é que, quando pen-
sadas para o contexto da Comunicação Pública, tais mu-
danças tecnológicas ganham outros impasses para poder 
ser absorvidas, principalmente o desafio de garantir que 
os preceitos da radiodifusão pública permaneçam valori-
zados frente às mesmas, como por exemplo, a universa-
lidade, a diversidade, a independência e a diferenciação, 
classicamente estabelecidos pela Unesco (2001).

Contudo, a própria Unesco (2001, p. 11-13), asse-
gura que “em um mundo caracterizado pela fragmentação 
da mídia” a radiodifusão pública “deve fazer as coisas de 
forma diferente”. É nesse sentido que acreditamos no mé-
todo dialético como forma de abordagem capaz de nos 
ajudar a compreender melhor o complexo fenômeno da 
convergência aplicado à Comunicação Radiofônica Públi-
ca, muitas vezes limitadamente rotulada como uma esfera 
comunicacional estritamente governamental/estatal (Cf. 
ESCH; BIANCO; MOREIRA, 2013) e/ou, estereotipa-
da como uma Comunicação exclusiva para as elites.

5. iluminando o objeto por meio do método comparativo

Acreditamos que nossa questão problema pode ser 
melhor respondida a partir de uma perspectiva com-
parada. Isso porque o chamado método comparativo, 
conforme analisa Geraldes e Sousa (2011, p. 01) pode 
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“iluminar aspectos não percebidos isoladamente” e 
“fortalecer hipóteses”.

Ou seja, talvez, entender como o rádio público brasilei-
ro pode/deve usufruir da convergência e investir no modelo 
de produção transmidiático seja uma tarefa mais exequível 
se realizarmos esse exercício comparativamente. Nesse sen-
tido, duas possibilidades nos parecem viáveis: é extrema-
mente necessário estabelecer certa observação de como as 
empresas de comunicação da esfera privada no Brasil têm se 
apropriado desse cenário convergente, pois as mesmas são, 
de fato, as pioneiras no país e, já em alguns casos, como os 
das emissoras da Rede Globo, possuem setores específicos 
de produção de conteúdo transmídia. Outra possibilidade, 
igualmente relevante, seria observar e comparar como o nos-
so campo empírico (a ser definido) entende esse cenário da 
convergência e o modelo de produção transmidiático, se o 
têm utilizado e/ou como poderia utilizá-lo em comparação 
com emissoras de rádios do Sistema Público de outro país.

Conforme assinalam Geraldes e Sousa (2013, p. 04) 
“comparar é, além de estabelecer semelhanças e diferen-
ças, visualizar erros e acertos [...] a comparação dá segu-
rança ao pesquisador e credibilidade ao estudo.” Consi-
deramos que esse exercício da comparação aplicado ao 
nosso objeto é propício, tendo em vista a possibilidade de 
clarificar, na prática, as especificidades de cada modelo de 
gestão de Comunicação (pública e privada), bem como a 
chance de se obter conhecimento sobre uma experiência 
de Comunicação Pública de outro país para, ao estabele-
cermos as relações entre elas, visualizar os diálogos e os 
deslocamentos existentes entre ambas.
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Assumindo os desafios do método comparativo, sa-
bemos que o mesmo envolve “o dilema da viabilidade 
e o da oportunidade” (GERALDES; SOUSA, 2013, p. 
05). Sobre estes, estamos convencidos de que podem ser 
superados pela própria natureza do nosso objeto, imerso 
num cenário de mutações. 

Sobre a questão da oportunidade da comparação, 
Geraldes e Sousa (2013, p. 06) alertam: “é necessário que 
o pesquisador e a pesquisa deixem entrever os ganhos 
advindos com essa escolha.” Acreditamos que o método 
comparativo pode nos propiciar o “caminho certo” para 
compreender a importância do cenário de convergência 
e das estratégias transmidiáticas na busca de uma ino-
vadora forma de propagação/circulação (Cf. JENKINS; 
FORD; GREEN, 2014) dos conteúdos da Comunicação 
Radiofônica Pública no Brasil.

Ainda dialogando com o que articulam Geraldes 
e Sousa, ocorre-nos um desafio em relação à escolha da 
comparação enquanto método adotado para nossa pes-
quisa. Não desejamos exaurir nossa discussão em torno 
da nossa questão problema no simples exercício de des-
crição das esferas comunicacionais a serem comparadas, 
mas sim interpretar cada um desses contextos de modo 
a, a partir das semelhanças e disparidades constatadas, es-
tabelecer um possível modelo de produção de conteúdo 
convergente/transmidiático que favoreça o surgimento 
de inovadores espaços de/novas possibilidades de ação 
para a Radiofonia Pública Brasileira.

Por fim, um desafio que se apresenta para o desenvol-
vimento da nossa pesquisa com uso do método compara-
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tivo são os limitados aportes teóricos sobre questões muito 
específicas, como, por exemplo: o que significa a questão 
das mudanças tecnológicas para a Radiodifusão Pública? 
“Sem esse referencial forte, o risco da superficialidade é 
maior, pois o estudioso não consegue atingir a instância 
interpretativa – ele percebe semelhanças e diferenças entre 
os pólos analisados, mas não pode compreendê-las em pro-
fundidade.” (GERALDES; SOUSA, 2011, p. 07).

Nesse sentido, buscando também fugir dos perigos 
do mero descritivismo na adoção do método comparati-
vo, cientes da importância de referências específicas e da 
relativa escassez das mesmas, buscaremos construir um 
cenário teórico tanto pelo levantamento do estado da 
arte ou “estado do conhecimento” sobre a temática que, 
segundo Ferreira (2002), consiste no “desafio de mapear 
e de discutir uma certa produção acadêmica”, buscando 
compreender “que aspectos e dimensões vêm sendo des-
tacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares”, 
quanto pela adoção do procedimento metodológico de-
nominado “entrevista compreensiva”.

6. A entrevista compreensiva 

De fato, um desafio que, ainda hoje, se apresenta 
ao pesquisador social é “tomar para si a tarefa de traçar a 
rota de construção de um objeto, do levantamento e da 
análise dos seus dados” (CAVALCANTI, 2013 in KAU-
FMANN, 2013, p. 07).

Inquieto frente a essa realidade, o sociólogo Jean-
Claude Kaufmann, diretor de pesquisa no CNRS (Cer-



69 

lis, Université Paris-Descartes), em sua obra “A entrevis-
ta compreensiva” (2013) (L’Entretien compréhensif) nos 
apresenta uma relevante contribuição teórica e técnica 
através da entrevista compreensiva, um procedimento 
que entrecruza a produção da teoria e a pesquisa empíri-
ca, qualitativa e de campo, aspecto esse que justifica nos-
sa adesão ao mesmo.

Segundo Kaufmann, a entrevista compreensiva vai 
além de uma técnica: trata-se de um distinto método 
de pesquisa com objetivos bem delimitados, transpa-
rentes e que valoriza a construção de aportes teóricos a 
partir dos dados. 

Entre os aspectos que nos motivam a adotar a entre-
vista compreensiva em nossa pesquisa está a consciência 
de que a partir dela poderemos construir melhor o cená-
rio necessário ao entendimento do nosso problema e que, 
com seus aportes, avançaremos em outras etapas da nossa 
investigação e, simultaneamente, valorizaremos o sentido 
de descobrir e inovar no exercício da pesquisa em torno 
de um objeto empírico.

Expondo sintética e sistematicamente alguns proce-
dimentos que compõem a entrevista compreensiva, te-
mos que, segundo Kaufmann (2013, p. 59-60), começar 
o trabalho com “rapidez, flexibilidade e empatia”. Nesse 
sentido, para darmos o primeiro passo, “[...] não basta es-
colher um tema, mesmo que ele seja claro e motivador. É 
logo necessário associar-lhe uma ou mais hipóteses, uma 
questão de partida.”

Num segundo momento, Kaufmann (2013, p. 63-
64) nos alerta que é preciso compreender a dupla função 



70

das leituras: 1) levantamento do estado de conhecimen-
to/estado da arte do tema; 2) e a problematização, ou 
seja, a construção do “novo saber a ser construído na pes-
quisa”, afinal: “não existe pesquisa sem leituras. Pois ne-
nhum tema é radicalmente novo, e nenhum pesquisador 
pode pretender avançar sem o capital dos conhecimentos 
adquiridos em determinada área. 

Já num terceiro esclarecimento, Kaufmann (2013, 
p. 66) explica que o pesquisador “deve ler para ele, com 
curiosidade e apetite, para desenvolver uma troca enri-
quecida com seu próprio trabalho de campo.”. Seguindo 
suas ponderações, o autor orienta a necessidade de com-
preensão da fase exploratória, alertando que a opção pela 
entrevista compreensiva sugere a condensação contextual 
da fase exploratória com o intuito de que a elaboração da 
investigação como um todo possa ser melhor estruturada.

Por fim, Kaufmann (2013, p. 68) ressalta a impor-
tância do “olhar sobre si” e isso implica na necessidade do 
pesquisador se colocar com um estrategista: “portanto, ao 
mesmo tempo em que conduz as investigações e reflete 
sobre as hipóteses, o pesquisador deve ter um olhar dire-
cionado para a economia geral do tempo de trabalho.”

Explicando possíveis riscos e desafios da entrevista 
compreensiva, Kaufmann (2013, p. 68-78) apresenta 
“instrumentos evolutivos”, os quais ao serem utilizados 
evitam certos impasses no desenvolvimento do referido 
processo metodológico. Não é nossa intenção esgotá-los 
aqui, mas apenas mencioná-los sinteticamente com o in-
tuito de destacar nossa consciência na aplicação dos mes-
mos ao nosso objeto. 
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Tais instrumentos são:

a) o plano: “é necessário um fio para juntar as peças” 
(KAUFMANN, 2013, p.69), trata-se, portanto de criar-
mos um plano evolutivo, que funcione como um guia 
que registre os progressos das hipóteses e nos recorde “a 
obrigação do autocontrole e o domínio dos acontecimen-
tos.” Esse instrumento também nos propõe a criação do 
título do estudo, a partir do qual poderemos verificar a 
coerência do objeto;

b) a amostra: Kaufmann (2013, p. 74) explica que 
usa esse termo porque ele já é amplamente utilizado, mas 
o refuta argumentando que o mesmo carrega fortemente 
a ideia de representatividade e da estabilidade, o que não 
se constitui um fundamento da pesquisa qualitativa. O 
autor deixa claro que, na entrevista compreensiva, “mais 
do que constituir uma amostra, trata-se de escolher bem 
os seus informantes”. É o que levaremos em conta ao 
selecionarmos nossos entrevistados, a partir de critérios 
como, por exemplo: produção acadêmica e experiência 
profissional na área etc.;

c) a grade: trata-se de um guia simples e flexível: 
“seu ideal é o de estabelecer uma dinâmica de conver-
sação mais rica do que a simples resposta às perguntas, 
evitando que se fuja do tema.” (KAUFMANN, 2013, p. 
75). Sendo assim, esquematizaremos nossa grade a par-
tir de uma sequência de questões, dentro de uma lógica 
(ordenadas por tema), visando à possibilidade de, se for 
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o caso, submeter cada pergunta a outras perguntas, para 
uma melhor compreensão do nosso objeto e da nossa 
questão-problema.

 A entrevista compreensiva, portanto, com suas ca-
racterísticas e promessas, motiva-nos a adotá-la, por ser 
mais que uma técnica: um método de pesquisa que visa, 
sobretudo, à produção teórica a partir dos dados.

7. inquietudes: possibilidades, desafios, riscos e dúvidas

Diante de um objeto problematizado em um am-
biente de mutações, sobretudo devido às constantes re-
configurações tecnológicas, consideramos justificáveis as 
opções e inquietações metodológicas aqui discutidas de 
maneira ensaística.

O exercício de construção de conjecturas metodo-
lógicas realizado no presente estudo nos esclareceu que 
é extremamente necessário: a) construir um cenário no 
qual possamos compreender o que significam as mudan-
ças tecnológicas para comunicação radiofônica pública 
no Brasil; b) que esse cenário é complexo, porém, sua 
construção pode ser amparada pela abordagem dialéti-
ca; c) é fundamental o levantamento crítico do estado 
da arte ou “estado do conhecimento” do nosso tema; 
d) paralelamente, nos aclarou que o cenário teórico do 
qual necessitamos para um diálogo direto com nossas op-
ções metodológicas também poderá ser erguido através 
da adoção do procedimento da entrevista compreensiva; 
e) por fim, que o método comparativo poderá iluminar 
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nosso objeto, fortalecer nossas proposições e constatar as 
nossas hipóteses.

Contudo, uma das nossas maiores inquietações ain-
da é a (in)definição do campo empírico da pesquisa que, 
por ser um universo abrangente (rádios públicas brasilei-
ras), terá que se distinguir pela definição de um horizonte 
de observação formado por um subconjunto diversifica-
do, capaz de ser flexibilizado, se necessário, conforme a 
progressão do objeto.

referências

BIANCO, Nelia R. Del (Org.) . O Rádio Brasileiro na 
Era da Convergência. 1. ed. São Paulo: Intercom, 2012. 
BRAGA, J. L. Para começar um projeto de pesquisa. Co-
municação & Educação. Ano X, n. 3, set/dez, 2005. 
CARVALHO, Mariana Martins de. Comunicação Pública: 
função e legitimação das tevês legislativas federais. Tese (Dou-
torado) – Universidade de Brasília, Departamento de Comu-
nicação. Programa de Pós-Graduação em Comunicação. 2014.
DENZIN, N.K.; LINCOLN, Y.S. O planejamento da 
pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Penso, 2006.
DUARTE, T. A possibilidade da investigação a 3: reflexões 
sobre triangulação (metodológica). Cies e-working paper. 
Centro de Investigação e Estudos de Sociologia. 2009. 
ESCH, Carlos Eduardo; BIANCO, Nélia Rodrigues 
Del; MOREIRA, Sônia Virgínia. Radiodifusão pública: 
um desafio conceitual na América Latina. Revista FSA 
(Faculdade Santo Agostinho), v. 10, p. 67-86, 2013. 
FECHINE, Yvana. Transmidiação e Cultura Participati-



74

va: pensando as práticas textuais de agenciamento dos fãs 
de telenovelas brasileiras. In: Anais do XXIII Encontro 
Anual da Compós, Universidade Federal do Pará, 27 a 
30 de maio de 2014.
FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas 
denominadas “Estado da Arte”. In: Educação & Socie-
dade, ano XXIII, no 79, Agosto/2002.
FIGARO, Roseli. A triangulação metodológica em pes-
quisas sobre a Comunicação no mundo do trabalho. In: 
Revista Fronteiras - estudos midiáticos. Vol. 16 Nº 2 - 
maio/agosto 2014.
GERALDES, Elen. O aconchego do objeto: das teorias 
à teorização na Comunicação. In: GERALDES, Elen; 
MACHADO, Liliane. (Orgs.). Questões emergentes de 
Comunicação. Brasília: [s.n], 2009.
GERALDES, Elen; SOUSA, Janara. O método compa-
rativo na pesquisa de Políticas de Comunicação. Anais 
do XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Co-
municação – Recife, PE – 2 a 6 de setembro de 2011.
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São 
Paulo: Atlas, 1996.
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São Pau-
lo: Aleph, 2008. 
JENKINS, Henri; FORD, Sam; GREEN, Joshua. Cul-
tura da Conexão: criando valor e significado por meio 
da mídia propagável. Tradução Patrícia Arnaud. São Pau-
lo: Aleph, 2014.
KAUFMANN, Jean-Claude. A entrevista compreensi-
va: um guia para pesquisa de campo. Tradução de Thiago 
de A. e L. Florêncio. Petrópolis, RJ: Vozes; Maceió, AL: 



75 

Edufal, 2013.
KONDER, Leandro. O que é dialética? São Paulo: Edi-
tora Brasiliense, 1985.
MINAYO, M.C.S.; MINAYO-GÓMEZ, C. Difíceis 
e possíveis relações entre métodos quantitativos e qua-
litativos nos estudos de problemas de saúde. In: GOL-
DENBERG, P.; MARSIGLIA, R.M.G.; GOMES, 
M.H.A. (Org.). O clássico e o novo: Tendências, objetos 
e abordagens em ciências sociais e saúde. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 2003. 
THIOLLENT, M. Metodologia da pesquisa-ação. 11ª 
ed., São Paulo: Cortez, 2002.
UNESCO. Public Broadcasting: Why? How? Unesco: 
2001. Disponível em: < http://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0012/001240/124058Eo.pdf >. Acesso em: 05 mai 2015. 



76

a busca por um arGumento comunicacional em noam 
chomsky: formulação e reflexão

Hadassa Ester David28

1. introdução

1.1. problemática e lugar de fala

A proposta inicial desta pesquisa, apresentada em 
2015 ao Programa de Pós-Graduação da Faculdade de 
Comunicação da Universidade de Brasília (PPGCom/
Fac/UnB), especificamente à linha de pesquisa Teorias 
e Tecnologias da Comunicação, consistia em resgatar as 
contribuições do norte-americano Noam Chomsky para 
o campo da Comunicação, como tema geral de um pro-
jeto de tese de doutorado. 

Expondo com mais clareza, é imprescindível salien-
tar que a intenção principal continua a mesma, e se resu-
me em realizar uma investigação cuja finalidade seja a de 
compreender a construção do pensamento comunicacio-

28 Doutoranda em Comunicação, com ênfase em Teorias e Tecnolo-
gias da Comunicação pela UnB. Mestre em Comunicação, com ên-
fase em Jornalismo e Sociedade pela UnB. Graduada em Jornalismo 
pelo Instituto de Ensino Superior de Rio Verde. E-mail: hadassaester.
david@gmail.com.
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nal do linguista, filósofo, ativista e intelectual, para que 
isso venha no fim a somar e contribuir para o fortaleci-
mento do campo de estudo de minha origem acadêmica, 
que é a Comunicação. A pretensão é destacar suas contri-
buições teóricas que, de certa forma, resgatam os estudos 
sobre os efeitos dos mass media, já que simbolicamente 
ainda “há a possibilidade de perceber e realizar leituras 
ainda fundamentadas naquela ultrapassada, p.ex., ‘de 
causa efeito’(RUSSI, 2010, p. 103)”. 

É possível observar que as pesquisas sobre os efeitos 
estão articuladas a um contexto histórico de guerras, perí-
odos nos quais se detecta com maior intensidade a influên-
cia e o impacto dos meios de comunicação. Sendo assim, 
não é possível passar despercebida a presença do elemento 
“manipulação” em Chomsky, já que as situações bélicas e 
de conflitos permeiam seus escritos e suas análises.

Ele se debruça em reflexões a respeito dos proces-
sos comunicacionais; apesar de que faça isso sob outros 
prismas, como o da ética, da economia política, da psi-
cologia e da sociologia histórica. É importante ressaltar 
que a Psicologia, mais especificamente a psicologia das 
massas, foi um dos domínios que mais produziu conhe-
cimento sobre comunicação. O que define um campo de 
conhecimento é que este se constitui com articulações 
e contribuições de teorias com afinidades entre si, vin-
das de variadas disciplinas. O diálogo é necessário para a 
construção do conhecimento29.
29 O quadro conceitual da Comunicação é composto de conheci-
mentos de outros ramos do saber, com diferentes leituras e inter-
seções entre diversas fontes de conhecimento que não são da Co-
municação, mas com contribuições que ajudam a melhor refletir e 
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Chomsky tem nos meios de comunicação de massa 
e na propaganda, elementos fundamentais de sua crítica 
e observação. Sua formação é a Linguística e a Filosofia, 
porém é mais aclamado por suas reflexões políticas, so-
ciais e econômicas.

Chomsky recebeu um diploma não convencional da 
Universidade da Pensilvânia, que reflete seu interes-
se em linguística, filosofia e lógica. Seu trabalho de 
conclusão de curso de altíssimo nível, “Morphopho-
nemics of Modern Hebrew” (A Morfofonêmica do 
Hebraico Moderno), que serviu de plataforma para 
uma parte de seu trabalho posterior e que é con-
siderado o primeiro exemplo da gramática gerativa 
moderna, foi concluído em 1949, quando ele tinha 
apenas 20 anos. (BARSKY, 2004, p. 72).

Sua dissertação de mestrado foi editada em 1951, 
quando concluiu o mestrado, e publicada em 1979 com 
o mesmo título: “A Morfofonêmica do Hebraico Moder-
no”, já que se tratava de uma revisão de seu trabalho de 
faculdade (BARSKY, 2004). 

Chomsky é hoje um dos mais respeitados pensado-
res da atualidade, trazendo contribuições para diversas 
áreas do conhecimento. Nesse sentido, muito além de 
tentar encaixá-lo em algum campo específico do conhe-
cimento, busca-se compreender a construção de seu(s) 
argumento(s) e pensamento(s) comunicacional(is), já 
que pensadores referenciais como ele, atravessam na sua 

compreender as práticas comunicativas. “A comunicação é tocada 
pelos debates atuais e traz para seu campo de reflexão as referências 
teóricas e os autores que mais têm instigado e ajudado a pensar a 
realidade contemporânea” (FRANÇA, 2002, p. 22).
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semiose, várias instâncias inferenciais e nutrem-se de di-
versas esferas epistêmicas.

Por ser um intelectual, Chomsky debate e opina a 
respeito de fenômenos e questões pautadas pelos meios. 
Da mesma forma também depende dos meios dos meios 
de comunicação para ganhar visibilidade, mas apesar de 
marginalizado e censurado pela grande imprensa, con-
quistou um amplo espaço ministrando palestras e con-
cedendo entrevistas em programas de TV, tendo grande 
parte de seus disursos, tranformados em artigos e livros.

2. possíveis caminhos e escolhas

2.1. dúvidas no âmbito do recorte

Chomsky desenvolveu juntamente com o econo-
mista e analista dos meios de comunicação Edward S. 
Herman, na década de 70, o Modelo da Propaganda, por 
vezes também chamado de Teoria da Propaganda. “Isso 
marcou o início de uma nova fase na obra de Chomsky, 
na qual ele complementaria sua análise política anterior 
com um exame minucioso das instituições que fabricam 
consenso” (BARSKY, 2004, p. 195).

Essa nova fase de Chomsky, mais madura, me inte-
ressa bastante e até poderia vir a ser o recorte deste tra-
balho, na medida em que por esse ângulo seria possível 
trabalharjustamente a construção ou a concepção dessa 
fabricação do consenso em Noam Chomsky. O que en-
volveria uma especificidade temporal e conceitual, além 
de abarcar o desenvolvimento de um modelo teórico 
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que vai de encontro ao conjunto de estudos sobre os 
efeitos dos mass media.

O recorte se torna amplamente necessário no sen-
tido de que não basta simplesmente realizar uma análi-
se de conteúdo para elencar todos os momentos em que 
Chomsky menciona meios de comunicação, imprensa, 
relações públicas, propaganda, entre outros. A pesquisa 
acabaria se tornando predominantemente quantitativa e 
não se pode ignorar que os conceitos são datados, além de 
ressignificados ao longo do tempo. Seria impossível arcar 
com o tamanho do corpus, pois até mesmo em seus estu-
dos sobre a linguagem e a gramática o intelectual se ocu-
pa desses tópicos. No entanto, o trabalho de Chomsky na 
Linguística não entrará para fins de análise neste estudo. 
Quanto a isso explico mais adiante.

Sem querer aqui entrar em questões dogmáticas so-
bre o lugar da Comunicação nos ramos do conhecimen-
to, quem faz, ou o que viria a ser Comunicação e teorias 
da Comunicação, é importante frisar que Chomsky se 
dedica em observar fenômenos comunicacionais, cujo 
discurso envolve temas ou conceitos-chave como, mani-
pulação, opinião pública, persuasão, controle, silencia-
mento, imprensa, propaganda, meios de comunicação, 
relações públicas, entre outros; o que já seria suficiente 
para o enquadrar como um pensador de comunicação. 
Afinal, é possível que algo seja não comunicacional?

Outra opção de recorte, dessa vez por tema, surge a 
partir das variáveis do parágrafo acima. Seria a de investigar 
como Chomsky constrói, observa e analisa o conceito de 
opinião pública, algo que já é possível verificar a partir de 
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1950, com mais veemência nos anos 60, época em que o in-
telectual se consolida no ativismo político e como analista de 
questões internacionais. É importante destacar que tal ênfa-
se também poderia ser realizada a partir da primeira propos-
ta de recorte, explicada anteriormente. Não se pode tratar de 
opinião pública sem remeter aos veículos de comunicação.

O sentido que Chomsky traz a respeito dos meios 
de comunicação varia e sofre alterações em determina-
das situações e contextos ao longo do tempo. Por ser um 
dos mais lúcidos e ativos intelectuais, analisar as obras de 
Chomsky é ir de encontro a uma infinidade de material 
nos mais diversos idiomas. Mais de setenta livros, tradu-
zidos por cerca de dez idiomas, mais de mil artigos e uma 
varieade de vídeos e entrevistas. Seria preciso escolher en-
tre as fontes, apenas os livros; livros e artigos; somente 
artigos; vídeos e livros; sós vídeos. Adianto que me inte-
ressa, sobretudo, os livros, que contam com ótimas tra-
duções em português. Algo que está ainda se definindo, 
o que depende, exclusivamente, do recorte a ser definido. 

Pelo o que já observei por meio de uma prévia aná-
lise de conteúdo é que por ora Chomsky enfatiza a ma-
nipulação da opinião pública e o controle do juízo po-
pular, mas que por vezes também utiliza a categoriza viés 
sistêmico em suas reflexões. Um Chomsky mais maduro 
surge a partir da década de 70, construindo, inclusive, o 
processo que ele denomina de fabricação do consenso.

Existe um viés sistêmico dos mass media quando se 
trata de causas econômicas e estruturais, e não uma 
possível teoria da conspiração. A mídia serve e propa-
gandeia aos poderosos interesses sociais que a contro-



82

lam e financiam [...] Isso em geral não é realizado pela 
intervenção bruta, mas pela seleção de pessoal com 
pensamento similar e pela internalização das priori-
dades e definições por parte de editores e jornalistas 
daquilo que é digno de ser noticiado, isto é, que está 
de acordo com a política da instituição (CHOMSKY 
e HERMAN, 2003, p.11).

Para além do Chomsky linguista e cientista, há um 
lado do acadêmico e pensador que ao mesmo tempo em 
que o faz ser aceito e circular em quase todas as esferas do 
saber, ocasiona em sua marginalização, rejeição, crítica e 
censura, em outras instâncias. Éo Chomsky que interessa 
a esta pesquisa,um político e crítico do sistema capita-
lista, preocupado com a moralidade e a ética, o ativista 
social, debatendo temas como terrorismo de Estado, di-
reitos humanos, corrupção e neoliberalismo. 

A atual notoriedade e popularidade de Chomsky não 
se deve apenas, nem principalmente, a seu trabalho 
no campo da linguística e à repercussão desse trabalho 
sobre outros ramos do conhecimento. Nos últimos 
anos, ele se tornou um dos mais insistentes e coerentes 
críticos da política norte-americana no Vietnã – um 
“herói da Nova Esquerda”, que se arriscou à prisão 
negando-se a pagar metade de seus impostos e dando 
apoio e estímulo a jovens que se recusavam a prestar 
serviço militar no Vietnã. Indubitavelmente, é a seus 
escritos de caráter político e a sua atividade política 
que Chomsky deve sua fama atual, especialmente nos 
Estados Unidos da América. (LYONS, 1974, p. 14).

Chomsky é consciente do sistema político e eco-
nômico, sempre tem algo a dizer sobre qualquer assun-
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to e aborda de forma mais acirrada a configuração dos 
processos comunicacionais nesses cenários. A tradutora 
do livro Propaganda e Consciência Popular (Chomsky e 
Barsamian, 2003, p. 10), Désirée Motta-Roth descreve 
Chomsky da seguinte forma:

Ele está sempre nos chamando a atenção para o modo 
em que termos como “organização mundial” e “terro-
rismo” são incorporados à linguagem da mídia para 
construir uma versão parcial do mundo que interes-
sa aos grandes conglomerados econômicos transna-
cionais. Conforme ele mesmo declara, seu objetivo 
não é persuadir as pessoas, mas oferecer informações 
contundentes para ajudá-las a refletir sobre os fatos 
que não raro são naturalizados pela mídia. Ele é um 
problematizador de ideias que há muito nos acos-
tumamos a pensar como “naturais” ou “inerentes” à 
existência humana, como desigualdade social, misé-
ria, guerra e poluição.

É por isso que para fins de análise, esta pesquisa tam-
bém poderá vir a ser recortada por um contexto especí-
fico. Um cenário que sempre está presente nas obras de 
Chomsky é a guerra (Vietnã, Guerra Fria, América Cen-
tral, Israel), em que trata da conduta e política de inter-
venção e interferência de seu país em contraposição ao pa-
pel dos meios de comunicação nesse processo, utilizando 
argumentos-chave como controle de mentes, indução de 
ódio e medo, terrorismo e violação dos direitos humanos.É 
ampla a crítica que ele faz sobre as guerras na América 
Central, na década de 80, e da Guerra Fria (1945-1991).

Foi em meados dos anos 60, que ele tornou um dos 
principais críticos da política externa norte-americana, 
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quando participou dos protestos a respeito do envolvimen-
to dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã (1955-1975). 

A maior parte da filosofia básica e das tendências 
subjacentes que informam o trabalho de Chomsky 
ocorreu por volta de 1961, quando ele tinha ape-
nas 33 anos. Foi nessa conjuntura que ele se firmou 
como intelectual e tornou-se professor titular do 
MIT. Questões concernentes ao papel do acadêmico 
e à relação entre a academia e um contexto social 
mais amplo começaram, agora, a ter mais importân-
cia para ele. Ele entrou no debate público que dizia 
respeito à política externa durante esse período e, ao 
fazê-lo, assumiu o papel de observador político – e 
de denunciante da corrupção política. Seu crescente 
envolvimento com a crítica contínua à política in-
terna e externa provocou interesse geral na relação 
entre seu trabalho linguístico e seus comentários po-
líticos. (BARSKY, 2004, p. 150).

A partir daí, Chomsky passa a criticar o monopólio 
de poder da política externa dos Estados Unidos, com 
sua interferência nos países da América Central e do Sul, 
como também o apoio militar cedido a Israel, Arábia 
Saudita e Turquia.É impossível separar o interesse polí-
tico do jovem Chomsky do velho Chomsky. Ele se viu 
envolvido em questões políticas desde a infância. O meio 
em que fez parte foi determinante na sua formação polí-
tica e seu interesse e inclinação ao anarquismo espanhol. 

Logo depois de seu décimo primeiro aniversário publi-
cou seu primeiro artigo: um editorial sobre a tomada 
de Barcelona durante a Guerra Civil Espanhola. Ele 
descreve esse acontecimento como “um grande tema 
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da minha vida na época”. Viu-se preocupado com a 
tomada de Barcelona e o consequente esmagamento 
dos movimentos anarcossindicalistas e do grupo do 
partido marxista chamado Partido Obrero de Unifica-
ción Marxista (Partido Operário de Unificação Mar-
xista – POUM), que havia surgido na Espanha desde 
as revoltas espontâneas que se seguiram à insurreição 
de Franco em julho de 1936. (BARSKY, 2004, p. 32).

Contudo, a opção por escolher a face mais madura 
de Chomsky se justifica no sentido de que muitas são as 
pesquisas sobre o pensamentodo linguista Chomsky,aque-
le que revolucionou a área através de suas contribuições 
ao processo de aquisição da linguagem. Seus conhecimen-
tos sobre a linguagem, o espírito e a mente, ou seja, sua 
filosofia racionalista, além da crítica que fez à psicologia 
behaviorista radical,o tornaram respeitado em seu campo. 

No processo de construção do objeto de estudo é 
possível perceber que o recorte temporal e cronológico 
também aparece com mais nitidez. Entretanto, o mais 
interessante seria poder construir uma articulação diacrô-
nica e sincrônica, independente de qual venha a ser o 
recorte temático e o material escolhido. 

Não se pode ingnorar que a percepção mais men-
talista na formação de Chomsky foi primordial para a 
construção de uma reflexão sobre os processos de ma-
nipulação. Ele se opõe de forma contundente à prática 
e à indução de hábitos e formas de condicionamentos 
aplicados aos seres-humanos, em que os governos, os em-
presários e o sistema midiático vêm tentando aplicar por 
meio da propaganda, como forma de iludir a população 
a apoiar as interferências de guerra. 
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Chomsky faz, agora, a mesma crítica visando aos so-
ciólogos, psicólogos e outros cientistas sociais, cujo 
conselho “especializado” os governos buscam: diz que 
eles “tentam desesperadamente (...) imitar os traços 
superficiais das ciências que realmente possuem con-
teúdo intelectual significativo”, esquecendo, nessa 
tentativa, todos os problemas fundamentais com que 
se deveriam preocupar e indo procurar refúgio em 
trivialidades pragmáticas e metodológicas. Chomsky 
tem convicção de que os seres humanos diferem dos 
animais e das máquinas e de que essa diferença deve 
ser respeitada tanto na esfera da ciência quanto na es-
fera do governo; sobre essa convicção repousam e por 
ela se unificam a política, a linguística e a filosofia de 
Chomsky. (LYONS, 1974, p. 16).

Conforme já exposto, não é a partir dos anos 60 
que Chomsky passa a se ocupar de questões políticas, 
mas sim, é quando começa a receber uma atenção maior. 
Apesar de já se manifestar em causas anteriores, só agora 
começa a ganhar mais destaque. 

Ele agora falava abertamente contra as violações dos 
direitos humanos, a invasão do Vietnã, os atos opres-
sores da elite dominante. E fazia isso em todos os ti-
pos e locais de eventos e reuniões, desde a sala de aula 
até auditórios de palestras, desde a correspondência 
até a discussão pessoal. (BARSKY, 2004, p. 151).

É esse Chomsky que irá se tornar um crítico ferre-
nho da política externa norte-americana e da utilização 
dos meios de comunicação a serviço dos interesses do-
minantes, além de analisar a influência da propaganda 
política e ideológica e seus mecanismos de persuasão, 
manipulação e controle do juízo popular.
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Sua obra, na verdade, contém algumas das mais preci-
sas análises deste século. E, no entanto, a maior parte 
de suas críticas à política norte-americana, passada e 
presente, é raramente mencionada na imprensa domi-
nante ou pelos instrutores e professores que ensinam 
história ou política. (BARSKY, 2004, p. 189).

Chomsky é censurado e marginalizado porque não 
poupa críticas aos governos norte-americanos, princi-
palmente em relação à forma como promovem guerras 
e interferem em outros países de forma cruel e violenta, 
simplesmente para alcançarem seus objetivos políticos e 
econômicos, e isso ocorre sempre com o apoio da mídia 
e da propaganda, cujos papéis são fundamentais para a 
fabricação de inimigos e formação da opinião pública.

Considerado por um grande número de indivíduos e 
grupos de inclinação esquerdista como um dos perso-
nagens mais verdadeiramente inspiradores do século 
XX, Chomsky mantém uma postura radical há mais 
de cinquenta anos e isso o envolve em polêmicas, leva 
pessoas a idolatrá-lo, debater sobre ele, prendê-lo, te-
cer comentários difamatórios em torno de sua pessoa e 
censurar sua obra. (BARSKY, 2004, p. 17).

Por tal motivo, um outro possível caminho de pes-
quisa poderia ser o de avaliar qual o grau de prestígio aca-
dêmico de Chomsky na Comunicação, se é marginalizado, 
ignorado, censurado, ou amplamente citado. O corpus se 
resumiria em teses e disertações da área, de modo a ob-
servar, inclusive, sua contribuição à teoria da Comunica-
ção e seu papel de teórico da Comunicação. Nesse caso, a 
principal técnica utilizada seria a análise de conteúdo, cujo 
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método de investigação possui característica tanto qualita-
tiva quanto quantitativa, apoderando-se, inclusive, de seu 
caráter baseado na dedução lógica, com inferências do pes-
quisador em seu próprio contexto após o recolhimento de 
dados. (FONSECA JÚNIOR, 2009).

3. considerações finais

Mas por que Noam Chomsky? O interesse foi desper-
tado pelo fato de que em diversas de suas obras e até mes-
mo nos títulos aparece a palavra propaganda. Chomsky 
observa, principalmente, a relação próxima desta – criada 
por relações públicas – com os governos norte-americanos, 
nos períodos de conflitos e guerras. Uma relação marcada 
por abusos de poder, violações de direitos humanos, já que 
em nome de seus interesses, vale tudo, inclusive enganar, 
manipular, controlar, invadir, matar.

Chomsky revela que a lógica dos governos norte-a-
mericanos é a de que é preciso controlar a mente popu-
lar para seu próprio bem e que isso pode ser feito por 
meio das maravilhosas técnicas da propaganda. Ele diz 
ainda que a imprensa hegemônica é conivente porque 
simplesmente prefere permanecer em silêncio a respeito 
das manipulações e mentiras, numa espécie de proteção 
ou autodefesa. 

Chomsky mostra as diversas possibilidades de ma-
nipulação das informações através dos mecanismos da 
propaganda e das relações públicas. Entretanto,estudar 
especificamente a propaganda em Chomsky seria algo 
exaustivo, por motivos já justificados ao longo deste tex-



89 

to, em que estão explícitas as dificuldades e os limites 
de abarcar o amplo material do autor, pois tal temática 
está presente em quase todos os discursos do intelectual. 
Desse modo, independentemente de qual venha a ser o 
recorte, a análise da propaganda se faz presente, seja ela 
política ou empresarial.
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caminhos metodolóGicos para a construção de 
uma pesquisa sobre saúde e qualidade de vida no 

trabalho do jornalista
Juliana Bulhões Alberto Dantas30

1. introdução

As escolhas metodológicas de uma pesquisa aca-
dêmica estão intrinsecamente ligadas à trajetória dos 
pesquisadores que a realizam. Assim, optamos por me-
todologias com mentalidade analítica de abordagem et-
nometodológica, o que reflete um objetivo de ouvir e es-
cutar os sujeitos de pesquisa, considerando-os detentores 
das suas próprias vivências profissionais. 

No Brasil, existem em torno de 145 mil jornalistas 
profissionais (SILVA, 2014), integrantes de um mercado 
muito competitivo e com precárias condições de trabalho. 
Nesse contexto, temos como interesse principal de pesqui-
sa investigar como a saúde do jornalista pode ser afetada 
por especificidades oriundas de seu labor profissional, ten-
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tre em Estudos da Mídia, graduada em Comunicação Social (Jorna-
lismo e Radialismo) e integrante do Grupo de Pesquisa Pragma pela 
UFRN. Especialista em Assessoria de Comunicação pela Universida-
de Potiguar. E-mail: julianabulhoes.ad@gmail.com
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do como foco a qualidade de vida no trabalho (QVT). 
Nesse panorama, nos propusemos a desenvolver um 

trabalho na interface entre comunicação e saúde, man-
tendo como pilares teóricos a perspectiva das mudanças 
estruturais no jornalismo e da precarização da profissão de 
jornalista, os estudos sobre o trabalho, a visão do jornalis-
ta enquanto trabalhador e as consequências do trabalho 
na saúde e na qualidade de vida no trabalho (QVT) dos 
jornalistas. Apresentamos a seguir um apanhado concei-
tual sobre a pesquisa, seguido de uma proposta metodo-
lógica e de uma reflexão acerca das escolhas de pesquisa. 

2. sobre a pesquisa 

Em nossa problematização, trabalhamos com a pre-
missa de que a precarização da profissão afeta a saúde 
dos jornalistas. Esta foi uma das conclusões-hipóteses de 
uma pesquisa anterior (BULHÕES, 2014), na qual fo-
ram investigados a prática profissional, o ethos e a iden-
tidade dos jornalistas que atuam concomitantemente em 
redações jornalísticas e assessorias de imprensa em Natal, 
capital do estado do Rio Grande do Norte.

Na pesquisa atual, temos como objetivo central a 
observação a respeito da saúde e da qualidade de vida no 
trabalho (QVT) do jornalista brasileiro, tomando como 
recorte os profissionais que atuam nas cidades de Brasília, 
capital federal do Brasil, e Natal. As cidades foram defini-
das tanto pela proximidade acadêmica da pesquisadora, 
quanto por razões peculiares locais e discrepâncias extre-
mas entre si no que tocam as questões de condições de 
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trabalho do jornalista. Essa escolha não foi feita visando 
exatamente uma comparação, mas no sentido de mostrar 
que é possível que existam várias realidades no país no 
que se refere ao tema proposto.

Brasília pode ser considerada a capital do jornalismo 
brasileiro, devido ao Distrito Federal ter a maior concen-
tração de jornalistas per capita do país, que é aproxima-
damente um jornalista para cada quase 385 moradores; 
são cerca de 6.500 jornalistas em uma população média 
de 2,5 milhões de habitantes (SILVA, 2014). Julgamos, 
com base em pesquisa exploratória, que é a cidade em 
que o profissional tem a melhor QVT do país.

Natal foi considerada por anos a cidade com o mais 
baixo piso salarial do país. Por volta de 1.700 jornalistas 
atuantes no mercado (MAIA; FEMINA, 2012), não é ex-
cepcional encontrar entre eles profissionais com mais de 
três empregos formais e também jornalistas que ganham 
abaixo do piso, que atualmente é 1.370,00 (FENAJ, 2015).

Considerando o objetivo apresentado, nossa per-
gunta-problema central da pesquisa é: como a precari-
zação do trabalho de jornalista influencia na saúde e na 
QVT do jornalista brasiliense e natalense? Tentaremos 
respondê-la tomando como rumo investigativo as con-
versas com jornalistas que se enquadram nos perfis que 
serão apresentados posteriormente.

Como dito, adotamos na pesquisa a premissa de que a 
profissão de jornalista está passando por uma precarização, 
mas ainda não podemos afirmar desde quando; contudo, 
estimamos que a sua existência ficou mais evidente com 
a popularização de um perfil profissional multifuncional.
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A pesquisa Radiografia do Jornalismo Potiguar (BU-
LHÕES, 2014) identificou que no estado do Rio Grande 
do Norte mais de dois terços dos jornalistas possuem dois 
ou mais empregos, enquanto que o índice brasileiro é cer-
ca de um terço (MICK; LIMA, 2013). Além disso, 65% 
dos jornalistas potiguares trabalham entre 30h e 60h por 
semana, uma carga horária superior ao esperado para um 
jornalista com apenas um emprego, já que o Decreto-Lei 
N.º 5.452, de 1º de maio de 1943, indica uma carga horá-
ria semanal de 25h semanais ou cinco horas diárias - o que 
pode ser explicado tanto pela multiplicidade de empregos, 
quanto por horas excedentes de trabalho. Esses dados nos 
levaram a crer que o jornalismo potiguar passa por uma 
precarização, principalmente no que diz respeito às condi-
ções de trabalho do jornalista, entretanto, não acreditamos 
que tal situação seja exclusiva do estado do Rio Grande do 
Norte, por isso nos propusemos a ampliar a pesquisa.

Entendemos por precarização um conjunto de fato-
res relativos às condições de trabalho que fazem com que 
a prática profissional apresente dificuldades no seu pleno 
exercício. Druck (2001) mapeou seis tipos de precariza-
ção do trabalho oriundos do contexto brasileiro: vulne-
rabilidade das formas de inserção e desigualdades sociais; 
intensificação do trabalho e terceirização; insegurança e 
saúde no trabalho; perda das identidades individual e co-
letiva; fragilização da organização dos trabalhadores; e a 
condenação e o descarte do Direito do Trabalho.

Especificamente, elencamos como principais fatores 
da precarização da profissão de jornalista: as longas e inten-
sas jornadas de trabalho, o acúmulo de funções e os baixos 
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salários. As reverberações desses fatores representam nosso 
foco de pesquisa. Não queremos enfatizar um discurso de 
que a profissão de jornalista é a mais precária, ou passa por 
uma precarização mais forte do que ocupações x e y. Então, 
por que acreditamos que de fato há uma precarização da 
profissão? Defendemos que as condições de trabalho, em 
geral, estão longe das ideais e aprensentamos a discussão 
das consequências disso, apontando especificamente para a 
questão da saúde e qualidade de vida no trabalho do jorna-
lista, uma investigação complexa que poderemos discutir 
mais profundamente no futuro.

Acreditamos, ainda, em uma forte relação do concei-
to de precarização da profissão de jornalista com o de mu-
danças estruturais no jornalismo. De antemão, destacamos 
que o conceito de crise tem aderência ao nosso pensamen-
to, porém não corroboramos com uma visão reducionista 
de um discurso aleatório sobre crise no jornalismo.

Partindo para a discussão no âmbito da saúde, des-
tacamos que a saúde do jornalista é um tema bastante 
debatido no senso comum, porém não tão frequente em 
pesquisas acadêmicas. Destacamos a realização da pesqui-
sa “Mudanças no mundo do trabalho e impacto na quali-
dade de vida do jornalista”, de Heloani (2003). Para além 
da academia, há algumas iniciativas pontuais. O Sindica-
to dos Jornalistas do Ceará realizou em 2010 uma pes-
quisa sobre a saúde e qualidade de vida e de trabalho dos 
jornalistas nas redações dos jornais impressos O Estado, 
O Povo e Diário do Nordeste e constatou que 61,39% 
dos trabalhadores que responderam o questionário apre-
sentam problemas de saúde oriundos do trabalho, como 
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dores nas costas, pescoço e articulações, seguidos de es-
tresse, ansiedade, problemas de visão, dores nos braços, 
pernas e articulações, dores de cabeça, depressão e palpi-
tações (SINDJORCE, 2010).

Já o Sindicato de Jornalistas da Bahia (2015) revela 
que os jornalistas podem ser os profissionais com a saúde 
mais afetada, afirmação à qual não podemos endossar no 
estágio atual da pesquisa. O Sindicato aponta que “dores 
nas costas, na cabeça, L.E.R., insônia, gastrite, depres-
são, fadiga visual são alguns problemas motivados pelo 
estresse que comprometem a saúde dos jornalistas devido 
ao conturbado e alucinante dia-a-dia nas redações” (SIN-
JORBA, 2015, p. 01).

De acordo com Gomes (2006), dados da Organi-
zação Internacional do Trabalho (OIT) estimam que no 
Brasil cerca de 60 mil pessoas morrem anualmente, ví-
timas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. 
Voltando-nos especificamente ao caso dos jornalistas, 
Heloani (2003) também cita resultados de pesquisas da 
OIT, em parceria com sindicatos de jornalistas, que de-
monstraram tendências para a profissão: “devido às doen-
ças insidiosas e, portanto, de difícil diagnóstico precoce, 
parte significativa desses profissionais não alcança sequer 
a aposentadoria” (HELOANI, 2003, p. 20).

Em pesquisas com ênfase nos aspectos psicológicos, 
psicopatológicos e psicossomáticos relacionados ao exer-
cício do trabalho jornalístico, Heloani (2003) cita uma 
série de implicações do trabalho jornalístico na qualidade 
de vida desses profissionais. Ele aponta que os profissio-
nais mais afetados por problemas de qualidade de vida no 
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trabalho (QVT) geralmente são “fracassados” no que diz 
respeito à vida afetiva e familiar e no cuidado com a saúde.

Para o autor, as novas tecnologias implantadas nas 
redações têm influenciado no desenvolvimento de estres-
se, além de distúrbios osteomusculares relacionados ao 
trabalho (DORT), como as lesões por esforços repetiti-
vos (LER). Ele aponta oito categorias de qualidade de 
vida no trabalho (QVT): remuneração justa e adequada, 
condições de trabalho, desenvolvimento de capacidades, 
oportunidade de crescimento, integração social, consti-
tucionalismo, equilíbrio entre vida e trabalho e relevância 
social do trabalho na vida. Tais indicativos serão consi-
derados como base investigativa na nossa pesquisa, que 
estão amplamente ligados ao desenho metodológico que 
apresentamos a seguir.

3. desenho metodológico

Apresentamos a seguir o nosso desenvolvimento 
metodológico. A pesquisa atualmente está na fase de en-
cerramento do período exploratório, em transição para 
a etapa de desenvolvimento da revisão de literatura ini-
cial e da base metodológica, que será seguida pela fase de 
pré-teste. Detalhamos, abaixo, nossas escolhas metodoló-
gicas, que se pautam na etnometodologia, na análise de 
conversa e na entrevista em profundidade.

Primeiramente, entendemos a pesquisa exploratória 
do ponto de vista de Bonin (2011), que a considera como 
um movimento de aproximação ao fenômeno pesquisa-
do, com vistas a conhecer suas especificidades. Pode in-
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cluir um levantamento de dados referente ao problema, 
além de trazer pistas que irão contribuir para a constru-
ção investigativa. Consideramos a pesquisa exploratória 
como uma fase ou etapa da pesquisa, o primeiro passo da 
execução de um projeto, anterior à revisão de literatura. 
Por conta dessa visão, aliada ao conhecimento prévio so-
bre o tema adquirido no mestrado, iniciamos a pesquisa 
com uma exploração da problemática, a fim de verificar a 
viabilidade da proposta. 

Ressaltamos que já tivemos conversas informais com 
jornalistas e pesquisadores das duas cidades a fim de elen-
car pistas para uma construção de um objeto de estudo 
mais palpável. A partir dos diálogos, pudemos pensar em 
uma estratégia metodológica que atendesse aos nossos in-
teresses de pesquisa, bem como pudemos chegar a uma 
proposta teórica mais coerente.

Tendo em vista a proposta de realizar uma pesquisa 
descritiva com base em uma realidade social do jornalis-
ta, chegamos ao consenso de ter como fonte primária as 
visões dos próprios profissionais, pois acreditamos que as 
pessoas mais indicadas para falar de suas vidas profissio-
nais sejam elas próprias. Ou seja, por meio de conversas 
com os jornalistas de Natal e Brasília, poderemos investi-
gar a temática da saúde e QVT. 

Sendo assim, recorremos a uma mentalidade analí-
tica que nos guia para a família das abordagens etnome-
todológicas, consideradas naturalistas por enfatizarem os 
fenômenos sociais em situações naturais de ocorrência. 
Nesse contexto, focamos em duas abordagens: a etnome-
todologia e a análise de conversa (AC). 
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A etnometodologia pode ser entendida como a lin-
guagem comum locutora da realidade social (COULON, 
1995) e também como o estudo dos métodos usados pelas 
pessoas em suas vidas cotidianas (WATSON; GASTAL-
DO, 2015). Desta forma, o jornalista, ao falar de sua vivên-
cia profissional, pode revelar melhor a realidade social na 
qual está inserido. “A importância teórica e epistemológica 
da etnometodologia se deve ao fato de efetuar uma ruptu-
ra radical com modos de pensamento da sociologia tradi-
cional. Mais que teoria constituída, ela é uma perspectiva 
de pesquisa, uma nova postura intelectual” (COULON, 
1995, p. 07). Para Coulon (1995), os cinco conceitos-cha-
ve da etnometodologia são: a prática, a indicialidade, a re-
flexividade, a accountability e a noção de membro. 

A AC é uma abordagem da família etnometodo-
lógica, representa uma observação de ações e situações 
naturalmente ocorrentes e requerem transcrições das 
conversações e posterior análise. Muito semelhante à 
etnometodologia, a AC também considera a linguagem 
como foco, por ser o meio da vida social que se alme-
ja pesquisarIgualmente como a etnometodologia, a AC 
analisa o senso comum por meio da complexa atividade 
prática de conversar (WATSON; GASTALDO, 2015).

Na pesquisa de campo, os etnometodólogos usam 
métodos variados, oriundos de outras sociologias qualita-
tivas e também diversos instrumentos de coletas de dados, 
como diálogos, observação participante, estudos de dos-
siês; sempre com a prerrogativa da observação de campo.

Por proximidade com a metodologia escolhida, op-
tamos complementá-la com a técnica da entrevista em 
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profundidade, que consoante com Duarte (2008) serve 
para que se recolham respostas a partir da experiência de 
uma fonte. Ela permite a identificação de diferentes ma-
neiras de perceber e descrever os fenômenos. Para o autor, 
representa uma “técnica qualitativa que explora um as-
sunto a partir da busca de informações, percepções e ex-
periências de informantes para analisá-las e apresentá-las 
de forma estruturada” (DUARTE, 2008, p. 62). 

Consoante com Duarte (2008), as entrevistas em 
profundidade geralmente são individuais, mas não obri-
gatoriamente. Realizaremos as sessões de entrevista com 
uma fonte por vez, a fim de obter respostas espontâneas 
o tanto quanto possível, assegurando que contemplemos 
o conceito de reflexividade da etnometodologia. Outro 
ponto que nos interessa contemplar é o local das entre-
vistas: consideramos que se o local é escolhido pelo entre-
vistado, há mais chances dele ficar à vontade e falar mais 
abertamente sobre as questões propostas.

Uma característica da entrevista em profundidade é 
a variedade de tipologias. As pesquisas qualitativas podem 
ter questões não estruturadas ou semiestruturadas; a en-
trevista pode ser aberta ou semiaberta; o modelo pode ter 
uma questão central ou um roteiro; portanto, a abordagem 
sempre será em profundidade e as respostas indetermina-
das. Em pesquisas quantitativas, as questões são estrutura-
das, a entrevista é fechada, o modelo é o de questionário, 
a abordagem é linear e esse conjunto de fatores resulta em 
respostas previstas (DUARTE, 2008). Neste caso, optamos 
por trabalhar com questões semiestruturadas, em entrevista 
semiaberta e com o modelo de roteiro, escolhas feitas com 
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o intuito de não nos perdermos dentre todos os temas que 
possam surgir nas entrevistas, tendo em vista que preten-
demos deixar o tempo da conversa a cargo do entrevistado.

Pereira (2012) destaca que a realização de pesqui-
sas qualitativas exige um preparo extra do pesquisador 
entrevistador, que precisa considerar diferentes aspectos 
da interação com o entrevistado e considerar durante o 
processo de interpretação dos dados, analisando “a pró-
pria atuação do pesquisador no processo de construção 
da narrativa” (PEREIRA, 2012, p. 43), visão que corro-
bora plenamente com os preceitos da etnometodologia 
e da AC, tendo em vista que elas consideram tudo que 
acontece nas conversas, muito além das palavras ditas.

Com relação aos sujeitos de pesquisa, trabalharemos 
com perfis que nos façam refletir sobre as diferentes formas 
de trabalho como jornalista em Natal e Brasília. Buscare-
mos contemplar concomitantemente os perfis abaixo:

a) Permanência na profissão: pretendemos ter en-
trevistados que atuam como jornalistas; que têm a for-
mação, mas nunca atuaram; que atuavam e mudaram de 
profissão; e que atuavam e se aposentaram. 

b) Local de atuação: em meios de comunicação he-
gemônicos e contra-hegemônicos da mídia tradicional 
(emissoras de TV e rádio, jornais impressos, revistas, por-
tais etc.), da comunicação organizacional ou docência; se-
jam organizações públicas, privadas ou do terceiro setor.

c) Funções: Repórter, editor, pauteiro, locutor, apre-
sentador, blogueiro, assessor de comunicação ou impren-
sa, marketing, comunicação interna, relações públicas, 
analista de mídias sociais etc.
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d) Formação: com diploma de graduação de univer-
sidades públicas e privadas e sem diploma.

e) Tipos de vínculos: estagiário, freelancer, pessoa 
jurídica (PJ), contrato sem carteira assinada, contrato 
com carteira assinada em outra função (embora atuando 
como jornalista), contrato com carteira assinada como 
jornalista, concursado com outra função, mas exercendo 
a função de jornalista e concursado como jornalista.

Também nos interessam questões relacionadas a gêne-
ro, idade, tempo de profissão, trajetória, ideologia profis-
sional, sindicalização, não deixando de considerar aqueles 
que possuem múltiplos empregos e também demais ques-
tões que possam surgir no desenvolvimento da pesquisa.

Com relação aos instrumentos de coleta de dados, 
registraremos as entrevistas por meio de gravações em áu-
dio e anotações, com transcrição literal em seguida. Todo 
esse material constitui a base para nossa análise dos da-
dos empíricos, bem como as impressões e interpretações 
dos gestos e falas dos entrevistados. Consideramos, ain-
da, que no decorrer da pesquisa os sujeitos podem sofrer 
mudanças de postos de trabalho, pois isso é comum na 
área do Jornalismo.

4. considerações finais

Apresentamos aqui características da pesquisa em 
desenvolvimento, tendo em vista buscar contribuições 
para avançarmos. Inúmeras pesquisas indicam que o tra-
balho, em circunstâncias de precarização, adoece. Nossa 
inquietação se dá em saber em que medida isso ocorre no 
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jornalismo, pois estudos sobre a saúde do trabalhador são 
desenvolvidas com maior frequência em outros campos. 
Consideramos este um dos silêncios do jornalismo.

Em um trabalho com a complexidade apresentada, 
e principalmente em fase inicial, como é o caso, é na-
tural que tenhamos limitações com relação aos procedi-
mentos metodológicos.

Apesar do trabalho ser um tópico fundamental no 
pensamento sociológico (WATSON; GASTALDO, 
2015), no ínterim do campo do jornalismo esse assunto 
é de certa forma marginalizado. Ao nosso ver, isso se deve 
em boa parte à glamourização e à mitologia construída 
em torno da profissão. 

Em outro panorama, a etnometodologia está aliada 
a estudos do trabalho desde a sua concepção, por volta do 
final dos anos 1960, com uma clara valorização à socio-
logia da linguagem. Está aí, então, a diferença principal 
entre a etnometodologia e a sociologia convencional: a 
primeira valoriza o trabalho cotidiano, rotineiro (WAT-
SON; GASTALDO, 2015). 

Embora a perspectiva da etnometodologia nos deixe 
demasiadamente à vontade com relação aos procedimen-
tos metodológicos auxiliares, ela possui uma característi-
ca que pode confundir: não é exatamente um método de 
pesquisa, e sim um tópico para análise, que por sua vez 
tem muitas formas de leitura, a depender da cultura de 
cada país (WATSON; GASTALDO, 2015).

A análise da conversa, por sua vez, também não pode 
ser considerada um método em si, mas por vezes é deno-
minada de etnométodo - o que consideramos confuso. 
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Autores como Watson e Gastaldo (2015) caracterizam a 
AC como um conjunto de abordagens com uma menta-
lidade analítica bem específica, com foco nas conversas 
com os atores sociais, sempre valorizando as transcrições 
das falas e gestos. 

Diferentemente da etnometodologia, a AC nos dá 
pistas mais específicas de como conduzir uma pesquisa 
que se legitime como etnometodológica. Devido a esta 
peculiaridade, acreditamos que ambas são necessárias e 
complementares no que diz respeito à nossa pesquisa.

No contexto da nossa pesquisa, a entrevista em pro-
fundidade pode ser vista tanto quanto método, como 
quanto técnica. Esta é uma dúvida que irá perdurar até a 
execução da fase de entrevistas, a depender da centralida-
de que ela assumirá no decorrer da investigação.

Um ponto delicado da pesquisa é a seleção de en-
trevistados, que precisa seguir rigidamente os critérios 
estabelecidos no desenho dos perfis. Não sabemos ao 
certo se haverá pessoas dispostas a nos falarem detalhes 
de suas atuações profissionais. A condução das entre-
vistas, por outro lado, não garante que chegaremos ao 
objetivo central do trabalho.
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o retorno a memórias de infância 
pela tv e o praGmatiscismo 

Lorena Silva Bicalho Rodrigues31

1. introdução

A pesquisa começa sempre com uma dúvida sobre 
uma hipótese. É essa problematização que permite ao 
pensamento crescer, fazendo da investigação, para além 
de um inventário de dados, ação criativa motivada pelo 
desejo de conhecer. Tendo isso em vista, posso trabalhar 
em acordo com o pragmaticismo de Charles Sanders Peir-
ce. O pragmaticista traz como preocupação central não 
os resultados das pesquisas, mas o próprio ato de buscar 
compreender. Esse ato, alimentado pela curiosidade, está 
envolto pelo “apetite de emoção”. A dúvida viva passa 
por sentimentos, por sensações, pelo corpo inseparável 
da mente. A isso, d’Ors nomeia “a inteira atividade do es-
pírito” (1995, p. 59). Em A Fixação da Crença, Peirce traz 
duas categorias para a noção de dúvida: a dúvida genuína 
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e a dúvida de papel. Segundo ele, deve existir uma dúvi-
da real e viva para que a mente se afadigue em busca da 
crença. “A ação do pensamento é excitada pela irritação 
da dúvida e cessa quando se atinge a crença; de modo que 
a produção da crença é a única função do pensamento.” 
(PEIRCE, 1878, p.6). Mais à frente, explicarei com mais 
precisão o conceito de crença segundo Peirce.

Pensando sobre a ideia de dúvida real e viva como 
a curiosidade autêntica e espontânea de descobrir, que 
nos impulsiona à investigação; pensando também que 
esse impulso motiva não apenas a mente, mas o corpo 
todo como um sistema sensível aos estímulos vindos do 
mundo, minha vontade inicial para tema de pesquisa 
passa por lembranças de infância, que me fazem reviver 
sentimentos quem sabe já esquecidos. Minha inquie-
tação ainda está em seus estágios iniciais: tenho muitas 
questões que permeiam o tema proposto, mas talvez não 
tenha exatamente o que Peirce chama de dúvida viva. 
Nesse sentido, estou em busca do que acontece quando 
as pessoas assistem novamente programas televisivos que 
há tempos não tinham acesso e que agora são disponibi-
lizados na internet e em canais de TV a cabo. Como os 
meios de comunicação contribuem para a constituição 
de um sentimento recíproco que existe entre pessoas que 
viveram a infância nos anos 90 e que compartilham de 
experiências audiovisuais similares? O que é esse ato de 
sair do isolamento e entrar em comunicação por conta 
de uma memória comum? O que é esse estar em comum 
com alguém por meio desses programas de outra época, 
de um tempo em que éramos, talvez, outras pessoas? – 
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Hoje minha mãe olha a mancha de nascença na perna e 
fica em dúvida se ainda é a mesma pessoa...

Pensar sobre o compartilhamento da memória co-
mum, que retorna ao assistirmos novamente tais progra-
mas é pensar no ato de comunicar. Dedico-me um pouco, 
então a essa palavra – comunicar – que aparece no século 
XIV em português, a ela se referem comunicativo, comu-
nicável, comunicante, comunicabilidade, comunicação, 
comunicado, comunicador, incomunicação, incomuni-
cável. Ela deriva do latim Communis, que é o mesmo que 
comum. Comunico ou comunicare é o mesmo que por 
em comum, tomar parte em, comunicar, comungar. 

Communis deve ter significado inicialmente <<que 
desempenha com outros os mesmos encargos>>; 
compare-se, v. gr., negotium comune, <<empresa para 
a qual concorrem todos com sua contribuição>>. Mas 
é com o significado de <<comum>>, em oposição a 
proprius, que ocorre já na língua arcaica, correspon-
dendo ao adj. gr. (MAGNE, 1961, p. 182).

Essa última diferenciação assinalada por Magen entre 
o próprio e o comum é a base de constituição da minha pes-
quisa. O isolamento e em seguida a comunhão pelo ato de 
assistir o mesmo programa televisivo é o ponto motriz para 
o desenvolvimento de meus experimentos. A ideia do tema 
surgiu a partir de uma conversa entre colegas em que tentá-
vamos recordar o último episódio de “A família dinossauro”, 
série produzida pela Disney em parceria com a Jim Henson 
Productions entre os anos de 1991 e 1994, transmitida na 
mesma década no Brasil pela Rede Globo, e retransmitida 
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pelo Canal Viva em 2014. O sentimento de cumplicidade 
devido à busca por uma resposta, pela memória comum, 
surgiu de forma espontânea. Como os meios de comuni-
cação intervêm no ato de reviver em comunhão? Essa me 
parece, a princípio, embora talvez ainda não seja, uma dúvi-
da viva. “Não vamos fingir duvidar filosoficamente daquilo 
que não duvidamos em nossos corações.” (CP 5.265).

2. A noção de dúvida e crença

A curiosidade por descobrir algo que ainda não sa-
bemos. Essa sensação que a dúvida traz da incerteza nos 
provoca a sair em busca do entender, de desorganizar o 
mundo, que parecia dado de antemão. “O homem que co-
nhece matérias de curiosidade exerce uma violência contra 
a natureza, apresentando a sua própria investigação novos 
objetos, problemas supérfluos, que o curso natural da vida 
não lhe havia apresentado.” (D’ORS, 1995, p. 56). O co-
nhecimento nascente carrega em si a liberdade de imagi-
nar, de criar caminhos possíveis, de olhar por outros lados 
o objeto. “Este momento da iniciação na liberdade é pre-
cisamente aquele em que se impõem ao sujeito leis novas, 
leis da arte.” (D’ORS, 1995, p. 58). Para Eugenio d’Ors 
(1995, p. 61), com nossa curiosidade, se a diversidade e 
a irracionalidade chegassem a faltar no mundo, seríamos 
capazes de inventar diversidades fictícias e novas irraciona-
lidades para que a ciência não permanecesse estacionária.

Tal ação do pensamento, como disse antes, é excitada 
pela irritação da dúvida, que perdura até atingirmos a cren-
ça. Segundo Peirce, a crença não é apenas um estado mo-
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mentâneo da consciência, mas um hábito da mente, que 
principia sua dissolução somente quando se depara com 
alguma surpresa. Ao contrário da crença, a dúvida não é 
um hábito, mas a privação dele e age de modo errático para 
que seja por fim superada por um hábito. (PEIRCE, 2008, 
p. 289). Nesse sentido, o questionamento de que decorre o 
trabalho científico, que principia com a abertura da mente 
para a possibilidade do erro, não nos convida a permanecer 
no estado da dúvida, mas trabalha para chegarmos a res-
postas, mesmo que provisórias e falíveis. 

Independentemente do modo como a dúvida é susci-
tada, ela estimula a mente a uma atividade que pode 
ser fraca ou enérgica, calma ou turbulenta. Imagens 
passam rapidamente pela consciência, diluindo-se 
incessantemente umas nas outras, até a última, quan-
do tudo acabar – pode ser na fração de um segun-
do, numa hora, ou após muitos anos – decidimo-nos 
como deveremos agir em tais circunstâncias como as 
que causaram a nossa hesitação. Por outras palavras, 
chegamos à crença. (PEIRCE, 1878, p. 7).

A crença, como regra de ação que implica posterior 
dúvida e posterior pensamento, ao mesmo tempo em que 
é lugar de parada é também lugar de recomeço para o 
pensamento. Segundo Peirce (1878, p. 11), o significado 
de qualquer coisa real no mundo se encerra nos hábitos 
que ela produz, ou seja, para constituir o significado, te-
mos que determinar os hábitos. Além disso, a nossa no-
ção do hábito depende de quando ele começa e de como 
ele nos leva a agir. No que toca ao quando, qualquer es-
tímulo para a ação provém da percepção; no que toca ao 
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como, todo o objetivo da ação é o de produzir um resul-
tado sensível. Para o semioticista (1878, p. 12), a ideia 
que temos de qualquer coisa é a ideia que temos dos seus 
efeitos sensíveis. Quando falamos que uma força existe é 
porque sabemos quais são os efeitos que ela provoca. A 
ideia que vem à mente ao pronunciarmos a palavra força 
afeta nossas ações, e as ações não têm referência à força a 
não ser através dos efeitos concebíveis desta. Essas ações 
são os hábitos. Todas as sensações que as coisas reais pro-
vocam irrompem na consciência na forma de crenças. 

Com esse pensamento, Peirce enuncia a máxima 
pragmaticista: “considere quais os efeitos que possivel-
mente podem ter a influência prática que o objeto de sua 
concepção tem. Neste caso, sua concepção desses efeitos é 
o TODO de sua concepção do objeto.” (PEIRCE, 2008, 
p. 291). Nesse sentido, entendo que a concepção que te-
mos dos efeitos que possivelmente podem ter a influência 
prática desses programas de televisão revistos e revividos 
constitui o TODO de nossa concepção dos programas. 

3. o pragmaticismo

Uma concepção, isto é, o teor racional de uma pala-
vra ou outra expressão reside, exclusivamente, em 
sua concebível influência sobre a conduta da vida; de 
modo que, como obviamente nada que não pudesse 
resultar de um experimento pode exercer influência 
direta sobre a conduta, se se puder definir acurada-
mente todos os fenômenos experimentais concebíveis 
que a afirmação ou negação de um conceito poderia 
implicar, ter-se-á uma definição completa do concei-
to, e nele não há absolutamente nada mais. Para esta 
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doutrina, o presente autor inventou o nome de prag-
matismo. (PEIRCE, 2008, p. 284).

Da mesma forma, a nossa concepção de um objeto 
(seu significado, ou a ideia que temos dele) são os efeitos 
que concebemos ter o objeto, e esses efeitos devem ser tais 
que poderiam concebivelmente ter consequências práticas. 
Lembro aqui que as séries e desenhos analisados por mim 
não são apenas o conteúdo transmitido pela televisão em 
si, mas são também as brincadeiras que fazíamos por conta 
deles e as falas que reproduzíamos, além disso, são o que 
agregamos a essas memórias remotas em termos de senti-
mentos e sensações quando pensamos nelas hoje. Acredito 
que esses efeitos fazem parte da nossa concepção do todo 
do objeto, não sendo efeitos que apenas “envolvem” o ob-
jeto. Se apenas o envolvessem, eu correria o risco de am-
pliar a máxima de Peirce, assim como o fez James.

A versão jamesiana da máxima difere da original peir-
ceana de 1878. James expandiu a máxima de Peirce ao 
identificar nossa concepção de um objeto com os efeitos 
que o objeto “pode envolver”. No entanto, muitas vezes 
os objetos de nossa concepção “envolvem” efeitos que não 
consideraríamos ser parte de nossa concepção desses obje-
tos. “O ato de arrancar a bolsa de alguém pode envolver o 
efeito de tropeçar e arranjar um nariz quebrado, mas isso 
não faz o arranjar um nariz quebrado parte de nossa con-
cepção de roubar uma bolsa.” (WAAL, 2007, p. 53). 

Além disso, segundo Waal (2007, p. 62), James res-
tringiu a máxima peirceana ao menos em dois aspectos. 
Primeiro, confina o significado de um pensamento ou 
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proposição a sensações e reações particulares. Segundo, 
exige que esses efeitos particulares sejam experimentais. 
Para Peirce, o significado de uma ideia está imbricado 
aos hábitos que ela ocasiona – que são gerais, e não parti-
culares. Também se pode afirmar que os hábitos não são 
efeitos experimentais. Segue a máxima jamesiana:

Para atingir clareza perfeita em nossos pensamentos 
de um objeto [...] precisamos somente considerar 
quais efeitos de uma espécie concebivelmente práti-
ca o objeto pode envolver – quais sensações devemos 
esperar dele, e quais reações devemos preparar. Nossa 
concepção desses efeitos, então, é para nós o todo de 
nossa concepção do objeto, na medida em que essa 
concepção tem alguma significância positiva (JA-
MES, 2001, p. 348).

4. Geral e particular: peirce e james

É importante destrinchar as noções de geral e particu-
lar, referentes aos dois teóricos, para entender que, em minha 
pesquisa não estou tratando de sentimentos e percepções in-
dividuais, mas de efeitos que aparecem em forma de hábitos 
comuns, que constituem nossa concepção do todo dos pro-
gramas. James, ao contrário, está interessado no indivíduo 
que acredita que o pensamento ou a proposição filosófica 
são verdadeiros. Para ele, “toda a função da filosofia deveria 
ser descobrir qual diferença fará para você e para mim, em 
instantes definidos de nossa vida, se esta ou aquela fórmu-
la-de-mundo for a verdadeira.” Na minha pesquisa “o real 
é aquilo cujas características são independentes do que al-
guém possa pensar que elas sejam” (PEIRCE, 1878, p. 19).
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Além disso, a máxima pragmaticista nada diz sobre 
experimentos singulares ou sobre fenômenos experimen-
tais singulares, pois o que é verdade está para além de 
um momento específico, a verdade existe como potência 
de acontecimento futuro, que dificilmente pode ser sin-
gular. A máxima fala das espécies gerais de fenômenos 
experimentais. Nesse sentido, o significado de toda pro-
posição está no futuro. 

Um fenômeno experimental é o fato afirmado pela 
proposição de que a ação de certa descrição terá certa 
espécie de resultado experimental; e resultados expe-
rimentais são os únicos resultados capazes de afetar a 
conduta humana.[...]. Sempre que uma pessoa agir 
intencionalmente, age sob a crença em algum fenô-
meno experimental. Por conseguinte, a soma de fe-
nômenos experimentais que uma proposição implica 
constitui toda o alcance deste fenômeno sobre a con-
duta humana. (PEIRCE, 2008, p. 293). 

Para o pragmaticismo, a riqueza dos fenômenos re-
side em sua qualidade sensória. Esse método pretende 
definir os equivalentes fenomenais das palavras e ideias 
gerais. E o geral é da natureza de uma palavra ou signo. 
“A generalidade é, com efeito, um ingrediente indispen-
sável da realidade; pois a simples existência individual ou 
concretude sem qualquer regularidade é uma nulidade. 
O caos é o puro nada.” (PEIRCE, 2008, p. 294). No con-
to de Jorge Luis Borges intitulado Funes el memorioso, o 
personagem não era capaz dessa generalização própria do 
pensamento, em seu mundo não havia outra coisa a não 
ser detalhes imediatos. “No sólo le costaba compreender 
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que el símbolo genérico perro abarca tantos individuos 
dispares de diversos tamaños y diversa forma; le moles-
taba que el perro de las tres y catorce (visto de perfil) 
tuviera el mismo nombre que el perro de las tres y cuarto 
(visto de frente).” (BORGES, 2015, p. 133)32

A generalização é própria do pensamento e pertence 
tanto à ordem do senso-comum quanto do pensamento 
científico. Em meus experimentos, as pessoas, ao lem-
brarem das séries de outros tempos, trarão fragmentos 
de memórias e, geralmente, irão relatar as experiências 
em poucas palavras. Conservamos apenas uma fração das 
informações que passam por nossas cabeças e corações. 
Não demoramos um dia inteiro para relatar o que acon-
teceu no dia anterior. Com as extinções de fragmentos 
de memória, os programas tornam-se generalizações. As 
palavras e os signos em si, como assinalei anteriormente, 
são generalizações. Da mesma forma, ao formular uma 
hipótese e sobre ela me inquietar com uma dúvida viva, 
estou também generalizando: primeiro porque estou tra-
balhando com conceitos, segundo porque estou falando 
de hábitos e não de ocorrências individuais.

5. experimentos vivos

Por se preocupar com o geral, isto é, com a regulari-
dade dos eventos, e não com eventos particulares, o prag-

32 “Não apenas lhe custava compreender que o símbolo genérico ca-
chorro abarca tantos indivíduos dispares de diversos tamanhos e diversa 
forma; lhe incomodava que o cachorro das três e catorze (visto de perfil) 
tivesse o mesmo nome que o cachorro das três e quinze (visto de frente).” 
(BORGES, 2015, p. 133
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maticismo preza que os experimentos não sejam vistos 
como apreendidos no laboratório no passado, mas como 
cadeias de ocorrências regulares. “Toda série ligada de ex-
perimentos constitui um experimento coletivo singular” 
(PEIRCE, 2008, p. 292).

Nesse sentido, o significado consiste em fenômenos 
experimentais, que não tratam de um evento particular 
qualquer que realmente aconteceu a alguém no passado 
morto, mas de eventos que seguramente acontecerão a 
todos que, no futuro vivo, preencham certas condições. 
(PEIRCE, 2008, p. 292). Dessa forma, ao analisar os 
experimentos referentes a pessoas assistindo e compar-
tilhando a mesma vivência em frente à tela de TV ou 
ao computador, devo pensar neles não como isolados do 
mundo ao redor, mas como experimentos que acontecem 
de forma regular em nossas vidas, em nosso cotidiano, 
sempre que passamos pela mesma situação. 

6. ingredientes e técnicas

Em se tratando do pragmaticismo, alguns ingre-
dientes são fundamentais, segundo Peirce, além de um 
experimentador de carne e osso, claro. Primeiramente, 
uma hipótese verificável, que consiste em uma propo-
sição que esteja presente no universo do referido expe-
rimentador, ou que tenha relação com uma parte bem 
conhecida desse universo. Essa proposição deve apenas 
afirmar ou negar alguma possibilidade ou impossibilida-
de experimental. Uma possível hipótese para meu tema 
de mestrado é a de que os sentimentos que temos ao as-
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sistirmos os programas na televisão só existem porque 
não são particulares, mas porque partilhamos deles com 
outras pessoas. Uma dúvida sincera no espírito do expe-
rimentador quanto à verdade dessa hipótese é o segundo 
ingrediente indispensável. (PEIRCE, 2008, p. 292) 

Pensando em meus experimentos a partir do mé-
todo pragmaticista, as técnicas que pretendo adotar são 
a Entrevista Individual em Profundidade e o Grupo Fo-
cal. A primeira consiste em uma técnica qualitativa, que, 
segundo Jorge Duarte (2005, p. 62), explora o assunto 
por meio da busca por informações, percepções e experi-
ências dos entrevistados. Essa entrevista procura analisar 
respostas pelo caráter intenso que podem ter devido às 
experiências pessoais de cada um. Ela não procura respos-
tas de caráter quantitativo ou representações estatísticas. 

Essas entrevistas não são vistas como dados isolados 
e analisados à distância. Elas são também resultado da 
interpretação e reconstrução do pesquisador em diálogo 
com a realidade. Conforme Peirce, as duas partes princi-
pais do experimento são a ação do pesquisador e a reação 
do objeto identificável. O experimentador, em um ato 
externo (ou quase externo) modifica o objeto e este, em 
reação sobre o experimentador, se apresenta em forma de 
percepção. Finalmente vem o reconhecimento das lições 
do experimento. 

O Grupo Focal é a segunda técnica que pensei utili-
zar para a construção do objeto de pesquisa. Para Costa, 
(2005, p. 180), essa técnica, quando bem orientada, per-
mite a reflexão sobre o essencial, o sentido dos valores, 
dos princípios e motivações que regem os julgamentos 
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e percepções das pessoas. Ela também se constitui como 
pesquisa qualitativa que tem como objetivo perceber os 
aspectos valorativos e normativos que são referência de 
um grupo em particular. Ela é uma entrevista coletiva 
que busca identificar tendências comuns. 

O Grupo Focal apresenta vantagens relacionadas à 
sinergia gerada pela participação conjunta do grupo 
de entrevistados; a interação entre os participantes, 
que enriquece as respostas; a flexibilidade para o mo-
derador na condução do roteiro; a profundidade e a 
qualidade das verbalizados e expressões. (COSTA, 
2005, p. 182).

Importante ressaltar como dificuldade que não se 
trata de um ambiente natural e pode refletir ou não o 
comportamento de cada indivíduo do grupo, pois existe a 
possibilidade de as opiniões serem influenciadas pelo com-
portamento de um integrante que chame mais atenção. Os 
grupos que pensei irão compor-se na dinâmica de apresen-
tações de episódios de alguns programas intercaladas aos 
questionários. Pensei em diferentes grupos. Alguns com-
postos apenas por pessoas que eram crianças ou adolescen-
tes na década de 1990 e outros por pessoas de outras gera-
ções, tomando cuidado apenas para não misturar pessoas 
de épocas diferentes em um mesmo grupo focal.

7. considerações finais

Ao pensa no método e nas técnicas adotadas em 
uma pesquisa científica, tenho que ter em mente que a 
essência do experimento, que o torna parte de um sis-
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tema unificado, está em seu propósito e em seu plano, 
está em comprovar ou negar a hipótese inicial. A busca 
pelas respostas à questão inicialmente feita pode me levar 
a caminhos que não imaginava e pode me levar à negação 
da hipótese. O pragmacista, como visto antes, não traz 
como foco os resultados das pesquisas, mas o processo do 
trabalho científico, o ato de buscar entender. 

Minha pesquisa ainda está em seus passos iniciais, 
minha principal dificuldade é saber se realmente tenho 
uma hipótese e uma dúvida sincera, talvez tenha apenas 
um tema nesse momento. O pragmaticismo é o méto-
do escolhido porque, assim como Peirce, é importante 
para mim a dúvida viva, que passa pelo coração, pelas 
emoções. Além disso, para a construção do objeto, é fun-
damental que os experimentos sejam vistos como fenô-
menos que ocorrem com regularidade no mundo e não 
como experimentos em laboratórios isolados. A dúvida, 
ainda não sei se existe, mas o tema parece vibrar com 
bastante intensidade em meu corpo.
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politizados pelo virtual: a construção de um obje-
to de pesquisa sobre os usos e as apropriações do 

facebook pela audiência no que tanGe à política33

Mariana Fagundes Ausani34

1. introdução

O jornalismo adentra o século 21 cercado de incer-
tezas quanto aos rumos da profissão. A internet trans-
forma fortemente esse campo de atuação a partir do alto 
potencial de disseminação de conteúdo ofertado pela tec-
nologia. Sem contar com o advento de facilidades que ga-
rantem que praticamente qualquer um escreva e divulgue 
o que bem entender. Eis que o jornalista deixa de ser o 
protagonista singular na construção da notícia. Ele agora 
precisa ceder espaço à audiência, que ganha autonomia 
para também produzir informação. Há uma quebra no 
modelo comunicacional um-todos, em que a informação 

33 Politicized by the virtual: the construction of a research object 
about the uses and appropriations of Facebook by the audience 
when it comes to policy.
34 Mestranda em Jornalismo e Sociedade pela Universidade de Bra-
sília – UnB; jornalista pela Universidade de Brasília. Especialista em 
Mídia Digital na Agência Nacional de Telecomunicações (ANA-
TEL). E-mail: fagundez.mariana@gmail.com.
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é transmitida unidirecionalmente, e passa a predominar 
a comunicação de todos para todos, baseada na interati-
vidade. No universo virtual, os usuários não só recebem 
conteúdo, como também podem enviá-lo. Com compu-
tador ou celular na mão, pessoas comuns são empodera-
das por recursos tecnológicos e ganham voz e identidade.

Nos últimos anos, a sociedade acompanha a popula-
rização de mídias sociais, como blogs, Twitter e Facebook, 
e assiste qualquer indivíduo que tenha acesso a um com-
putador com conexão com a internet se tornar habilita-
do a pautar uma discussão ou reflexão na rede. O ápice 
desse movimento aconteceu com a eclosão da Primavera 
Árabe, em 2010, quando pela primeira vez na história 
uma revolução foi articulada a partir de mídias sociais. 
Tais ferramentas foram utilizadas pelos manifestantes 
para disseminar as sementes da revolta. O acontecimento 
foi reflexo de grande insatisfação popular com o auto-
ritarismo de governantes de países árabes e resultou na 
queda do presidente egípcio Hosni Mubarak e do regime 
de quase meio século de Muamar Kadafi na Líbia, além 
de deposições de governo na Tunísia e grandes protestos 
na Síria, Argélia, Jordânia e Iêmen35. Na ocasião, eviden-
ciou-se, em definitivo, o poder de articulação que advém 
das novas mídias.

A capacidade de definir nortes históricos que, em 
termos de comunicação, outrora se concentrava essen-
cialmente na figura da imprensa, é flexibilizada e abre 
caminhos para uma maior participação dos cidadãos. Os 

35 Informações da Agência Senado, disponíveis em <http://www.se-
nado.gov.br/noticias>. Acesso em 14 set. 2014. 
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sujeitos – inclusive os próprios jornalistas – reivindicam 
para si espaços onde possam imprimir subjetividades e 
opiniões. É uma sociedade que deseja ser visualizada, 
curtida e comentada.

Em meio a tão rápidas mudanças, profissionais do 
jornalismo se aventuram a alimentar portais e mídias so-
ciais em uma realidade em que não há sequer a certeza do 
deadline. Não existe prazo. Tudo é para já, é para ontem. 
Aconteceu, tem que estar na rede. Dentre esses jornalis-
tas, estou eu. Sou fruto de uma geração que começou a 
experimentar as inovações da tecnologia entre a infância 
e a adolescência e chega à vida adulta dependente desse 
artifício. Profissionalmente também escolhi trilhar cami-
nhos que transpassam as múltiplas dimensões da web.

O digital desperta curiosidade em mim há tempos. 
Enquanto repórter, conheci a rotina de uma redação de 
jornalismo online, criei um blog de jornalismo literário 
com histórias sobre Brasília e trabalhei com elaboração de 
conteúdo para mídias sociais de um site. Minha mais nova 
empreitada é a inserção no mundo da pesquisa acadêmica 
de pós-graduação. Ingressei no primeiro semestre de 2015 
para o mestrado na Faculdade de Comunicação da UnB, 
na linha de pesquisa Jornalismo e Sociedade, com um pro-
jeto que envolve novas mídias, jornalismo online e o públi-
co que adere à tecnologia e consome informações na rede.

2. o tema

A escolha do meu tema de pesquisa se deu por-
que a experiência profissional acabou por me colocar 
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em contato com a outra face da produção jornalística, 
com o lado de lá da notícia, com a audiência. É na linha 
do tempo do Facebook e nas imagens do Instagram que 
as pessoas deixam transparecer posturas e convicções e 
se engajam em comentários e discussões. A rede é um 
imenso espaço de sociabilização. O mundo, como já 
disse Erving Goffman36, é uma enorme sala de reunião. 
Uma longa cerimônia de reafirmação de valores. Essa 
constatação se estende – e quiçá até se expande – quan-
do se trata da internet. Na web, indivíduos trabalham 
arduamente na construção de suas melhores imagens 
para apresentar aos demais e, paralelamente, conversam 
sobre questões intrínsecas à humanidade, como cultura, 
economia e política.

O jornalismo, repleto de fatos e novidades, é o fio 
condutor das conferências sociais online. Os meios de co-
municação inseridos no ambiente virtual mobilizam di-
ferentes grupos no debate dos principais acontecimentos 
de determinada sociedade, geram amplas disputas entre 
linhas de pensamentos distintas e podem desencadear 
grandes mudanças estruturais nos países, como foi o caso 
da Primavera Árabe. No Brasil, o Facebook tem agitado o 
cenário político. Desde as manifestações de 2013 às elei-
ções presidenciais de 2014, a rede social virou palco de 
grandes embates ideológicos.

No último caso, a polarização de ideias e posi-
cionamentos políticos bem demarcados desencadeou 
a disputa para a presidência da República mais acir-

36 Na obra A representação do eu na vida cotidiana, publicada em 
1959.
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rada em 25 anos, desde a redemocratização do país37 
. No fim das contas, Dilma Rousseff (PT) se reelegeu 
com 51,64% dos votos válidos, contra 48,36% dos vo-
tos confiados a Aécio Neves (PSDB). Mas até chegar 
ao resultado, o que não faltou foram arranca-rabos. A 
internet foi elemento chave para impulsionar as discus-
sões. Agora não é mais só em casa ou entre amigos que 
o cidadão debate política. O processo democrático foi 
redimensionado pela tecnologia. É na rede que parte 
significativa dos eleitores passa a tomar partido, assu-
me lado e expõe justificativas para votar em um ou em 
outro candidato. No caso da campanha presidencial de 
2014, um panorama de tantas colisões desencadeou a 
divisão do país entre posturas mais conservadores ou 
mais progressistas.

Diante das implicações sócio-políticas da internet, 
surge a dúvida: em que medida o ativismo social na rede 
se reflete na vida do indivíduo para além do virtual? Mais 
que isso: quais são os hábitos de usos e as apropriações 
que as pessoas fazem dos conteúdos que acessam e com-
partilham no Facebook? Após curtirem e comentarem in-
formações webjornalísticas sobre política, os posiciona-
mentos que elas assumem na comunidade em que estão 
inseridas de alguma maneira é modificado?
37 Segundo o cientista político Jairo Nicolau, da Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro (UFRJ), em entrevista à BBC Brasil, desde 
o fim da ditadura só houve uma eleição com disputa tão acirrada 
quanto a última pelo segundo lugar: em 1989, quando Leonel Brizo-
la e Lula disputaram voto a voto um lugar no segundo turno contra 
Collor. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noti-
cias/2014/10/141004_eleicoes2014_domingo_abre_jf_hb>. Acesso 
em 20 de abr. 2015.
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Ao me deparar com tais questionamentos, encontrei 
meu objeto de pesquisa. Não foi, é claro, um processo 
imediato. Desde que conclui a graduação, em meados de 
2013, venho tateando aos poucos um tema que relacione 
novas tecnologias com os reflexos comportamentais de 
suas utilizações na rotina dos usuários. Durante as leitu-
ras prévias e ao elaborar o projeto, descobri que o público 
é o componente da comunicação que me provoca maior 
interesse. Eu já tinha, desde então, um desejo: desvendar 
o que, afinal, as pessoas fazem com as informações que 
consomem. Além disso, a investigação só poderia ser feita 
no ambiente que mais me causa inquietações desde que 
estou em contato com o fazer noticioso: a web.

Lidar com o público não é fácil. Não é palpável. É 
difícil de mensurar. Como é que se mede até que ponto a 
vivência do leitor/espectador/ouvinte é influenciada pe-
los meios? Indagou-me, logo de início, uma professora. 
Nem quem é da área consegue distinguir em que medi-
da o que fazemos ou deixamos de fazer se relaciona com 
as informações com as quais trabalhamos, observou ela, 
apreensiva com meu enfoque. Suas constatações eram ab-
solutamente plausíveis, é verdade. Contudo, é justamen-
te esse fator incomensurável que me instiga na audiência.

Ciente dos riscos e limitações do objeto, percorri 
diferentes abordagens e teorias para formular um pro-
jeto de pesquisa que se encaixasse nos objetivos propos-
tos, o que me levou a desmembrar os registros acadêmi-
cos sobre sociologia da audiência e sociologia dos usos. 
Apesar de saber que a recepção e as apropriações que 
as pessoas fazem dos conteúdos veiculados nos meios é 
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assunto que permanece em aberto para os comunicólo-
gos, decidi persistir.

Recolhi material e me debrucei sobre os livros. Em 
certa ocasião, esbarrei na obra A representação do eu na 
vida cotidiana, do já citado sociólogo Erving Goffman. 
As verificações do autor de que os indivíduos representam 
(no sentido teatral do vocábulo) um papel perante a so-
ciedade me instigaram. Pois não é isso que fazem, afinal, 
os usuários das mídias sociais? Tempos depois, deparei-
me com Herbert Blumer e o interacionismo simbólico. 
Blumer – impulsionado pelos estudos de George Mead 
– é o mentor da abordagem interacionista simbólica, que 
propõe a necessidade de se considerar as condições sociais 
da mediação, ou seja, tenta demonstrar que a cultura e 
a estrutura social são os elementos que formam a vida 
dos indivíduos. A ideia é fugir da concepção do público 
como um conjunto homogêneo ou algo próximo disso, a 
fim de reafirmar que as pessoas não meramente reagiriam 
de forma passiva a estímulos advindos de interações com 
os outros. Ao invés disso, elas formulariam suas respostas 
e reações de acordo com vivências pessoais. 

O interacionismo simbólico, embora baseado na 
obra de Mead e proposto por Blumer, foi, na prática, 
desenvolvido por Goffman. Assim, a pesquisa me levou 
de volta ao cerne da questão inicial: o comportamento 
da audiência. Apesar do grande leque de possibilidades 
que a investigação científica oferta ao investigador, ela 
não se constrói por mero acaso, empilhando-se alea-
toriedades aqui e acolá. É uma criação engenhosa que 
demanda acúmulo de conhecimento a partir de percep-
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ções do pesquisador, assim como por meio do resgate de 
apontamentos de outros estudiosos. Além do trabalho 
conjunto de discutir as ideias com professores e colegas. 
Com paciência, consegue-se delinear uma pesquisa re-
levante e também viável.

3. A pesquisa

O trabalho pretende analisar os hábitos de uso, as 
apropriações e os posicionamentos adotados por usuá-
rios do Facebook diante de matérias e reportagens sobre 
política que eles curtem, comentam e compartilham 
na plataforma. A intenção da pesquisa é avaliar até que 
ponto os textos oferecidos aos leitores levam à reflexão 
social. Para isso, pretendo organizar um panorama das 
principais notícias sobre política divulgadas na rede so-
cial por jornais que realizam cobertura política em âm-
bito nacional em um período de tempo delimitado no 
primeiro semestre de 2015, fase em que os ânimos pós
-eleições permanecem exaltados, o país enfrenta uma 
crise política e econômica, os representantes eleitos ao 
Congresso Nacional são considerados os mais conser-
vadores desde 196438 e parcelas da população clamam 
pelo impeachment da presidenta.

38 Dados apurados pelo levantamento do Departamento Intersin-
dical de Assessoria Parlamentar (Diap). O aumento de militares, 
religiosos, ruralistas e outros segmentos mais identificados com o 
conservadorismo refletem essa situação, conforme destaca o diretor 
do Diap, Antônio Augusto Queiroz, em entrevista ao jornal Esta-
do de S.Paulo. Disponível em: <http://m.estadao.com.br/noticias/
politica,congresso-eleito-e-o-mais-conversador-desde-1964-afirma-
diap,1572528,0.htm>. Acesso em 20 abr. 2015.
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Apresentada a proposta da pesquisa, é preciso traçar 
os procedimentos metodológicos que melhor se adequam 
ao objeto. Mais uma vez, as alternativas são vastas e fica a 
cargo do pesquisador filtrar o percurso mais apropriado. O 
primeiro passo é optar por seguir na direção quantitativa 
ou na qualitativa. As duas possuem prós e contras, mas a 
qualitativa é a que mais me empolga. Ela é um método efi-
ciente na busca de informações mais profundas, mais ricas. 

Costumeiramente, utiliza-se a abordagem qualitativa 
quando se quer entender detalhadamente por que um in-
divíduo ou grupo faz ou pensa determinada coisa. O mé-
todo observa a dinâmica relação entre o mundo real e o 
sujeito. Segundo o mestre em administração de empresas 
pela Universidade de São Paulo (USP), José Luís Neves, no 
artigo Pesquisa qualitativa: características, usos e possibili-
dades, a perspectiva considera a descrição como ferramen-
ta e utiliza o método indutivo, além de atentar-se ao sig-
nificado que as pessoas dão às coisas e a vida. É, portanto, 
um instrumento razoável para se tentar compreender por 
que os indivíduos ou grupos agem ativa ou passivamente 
após a leitura de notícias por meio de redes sociais.

Por outro lado, a pesquisa quantitativa, ao reunir, 
registrar e analisar dados numéricos referentes às atitu-
des e aos comportamentos do público, é eficaz para me-
dir opiniões, reações, sensações e hábitos de um univer-
so por meio de uma amostra que o represente de forma 
estatisticamente comprovada. Em outros termos, é uma 
ferramenta interessante para identificar e quantificar as 
diferenças que existem em um mesmo segmento, como 
a audiência do Facebook. Por meio, por exemplo, da 
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aplicação de questionário, posso organizar uma série de 
perguntas relacionadas ao objeto e aplicar o método a 
uma parcela de usuários da rede social, com o intuito de 
apurar como esses internautas interagem na plataforma 
e como acreditam que o uso do Facebook se reflete em 
experiências pessoais cotidianas. Mas é importante no-
tar que a abordagem quantitativa exige maior precisão, 
o que implica a necessidade de considerar fatores como 
a proporção de usuários nas diferentes regiões e cama-
das sociais brasileiras.

As vantagens ofertadas pelos dois mecanismos me 
levaram a escolher trabalhar com um pouco de cada, à 
semelhança do que fizeram Josiane Jouët, Thierry Vedel e 
Jean-Baptiste Comby no artigo Political information and 
interpersonal conversations in a multimedia environment: 
a quantitative and qualitative examination of information 
practices in France (Informação política e conversas inter-
pessoais em um ambiente multimídia: uma análise quanti-
tativa e qualitativa de práticas de informação na França, 
em livre tradução). No texto, os autores tratam sobre a 
maneira como a internet pode afetar padrões de informa-
ção políticos e conversas interpessoais sobre questões de 
interesse público, partindo do contexto francês.

O projeto de pesquisa de Jouët et al. foi desenvolvi-
do a partir da combinação de metodologias quantitativas 
e qualitativas, com base na seguinte convicção: 

(...) se os dados quantitativos fornecem uma ima-
gem descritiva muito útil das práticas sociais, os 
dados qualitativos permitem que os investigadores 
provem as dimensões sociais mais latentes que de-
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sempenham um papel-chave na elaboração de prá-
ticas de consumo políticos e de notícias (JOUËT et 
al., 2011, p. 364). 

Embasados nessa afirmação, os autores procuraram 
definir o perfil dos pares ao estruturar um questionário que 
aborda gênero, idade, ocupação, nível educacional, renda 
mensal, nível de interesse por política e a avaliação pessoal 
do indivíduo sobre onde se encontra ideologicamente posi-
cionado, se mais à esquerda ou mais à direita. Em seguida, 
dentro dessas divisões, situaram questões como o interesse 
do sujeito em pesquisar sobre informações políticas, se ele 
envia notícias ou links sobre política para outras pessoas, 
se assiste vídeos políticos e se visita sites de partidos ou de 
políticos na internet. Paralelamente, os estudiosos realiza-
ram entrevistas com essa audiência para tentar apreender o 
porquê de assumirem tais posturas.

A ideia dos pesquisadores foi, para mim, inspirado-
ra. Mas não foi tarefa simples esquematizar a operaciona-
lização dessa metodologia. Perante as dificuldades, flertei 
recorrer, por exemplo, à análise de discurso. O método 
seria um facilitador, sem, contudo, retirar o valor da pes-
quisa. Pelo contrário, tal opção permitiria que aspectos 
diferentes fossem iluminados. Eu poderia selecionar al-
gumas reportagens sobre política publicadas no Facebook 
por jornais online e analisar os comentários de usuários 
a respeito daqueles acontecimentos. Seria factível extrair 
daí diversas construções ideológicas envolvendo conjun-
turas históricas, temáticas feministas, condutas machis-
tas, racistas e preconceituosas etc. Porém, o trabalho esta-
ria apoiado em leituras minhas de ações e interpretações 
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de outros, o que foge da proposta inicial. Não é o que 
pretendo. Quero ir até a audiência, ouvi-la, conviver com 
ela e, quem sabe assim, conseguir entendê-la melhor.

Com isso definido, delimitei as metodologias a se-
rem usadas. Começarei pelo questionário. O primeiro 
passo para desenvolvê-lo é entrar em contato com o Fa-
cebook Brasil e solicitar à equipe responsável as matérias 
mais comentadas no período temporal selecionado – no 
caso, o primeiro semestre de 2015. A missão é compli-
cada, pois a plataforma não disponibiliza nenhum meio 
de contato ao público além das ferramentas de ajuda do 
próprio site. Não há telefone ou e-mail.

Ao conseguir me comunicar com a equipe da pla-
taforma, pedirei a eles uma quantidade determinada de 
matérias que obtiveram maiores índices de audiência nas 
interações entre usuários na primeira metade do ano e 
retirar daí os conteúdos relacionados a jornalismo políti-
co. Após selecionar o material que diz respeito ao objeto, 
pretendo, em seguida, analisar o conteúdo destes textos 
veiculados por jornais online no Facebook (chamadas e 
textos e imagens complementares formulados com o ob-
jetivo de atrair o leitor para o site), além de observar a 
quantidade de curtidas, comentários e compartilhamen-
tos. A partir desse recorte, por meio da própria rede so-
cial, levarei o questionário aos usuários que comentam 
e compartilham as reportagens e os convidarei a partici-
par da pesquisa. A decisão de trabalhar com tal perfil de 
indivíduos busca abranger uma parcela da população já 
previamente interessada em questões políticas e que tem 
se envolvido em debates sobre essa temática na web.
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 No ato de envio do questionário para aqueles que 
estiverem dispostos a aderir ao estudo, aproveitarei para 
perguntar se a pessoa tem interesse em fazer parte tam-
bém do pequeno grupo com o qual realizarei entrevistas 
em profundidade. É quando adentrarei a segunda etapa 
metodológica do trabalho. Nesta fase, haveria dois per-
cursos possíveis de metodologia para se adotar: a entrevis-
ta em profundidade e o grupo focal. Cogitei recorrer aos 
grupos focais, ou seja, realizar entrevistas conjuntas com 
um grupo restrito de pessoas. As conversas estariam rela-
cionadas ao tema do estudo a fim de avaliar as apreensões 
e juízos que os usuários fazem do contato que têm com 
o Facebook. Todavia, tendo em vista que a investigação se 
propõe a abranger todo o país, seria difícil reunir os indi-
víduos de tempos em tempos em um mesmo ambiente.

Permaneceram, assim, as entrevistas em profundi-
dade como alternativa mais apropriada. Elas serão se-
mi-estruturadas, apoiadas em um roteiro de perguntas 
elaborado com antecedência, mas com liberdade para 
transitar por vias que não estejam no plano. A ideia é 
dialogar com um grupo de seis a dez pessoas, ao menos 
uma de cada região do Brasil. Os encontros poderão ser 
virtuais, devido às distâncias espaciais entre a pesquisa-
dora e os entrevistados. Serão conversas necessariamen-
te faladas – em hipótese alguma escritas –, a fim de se 
estreitar a relação com o usuário-voluntário da pesquisa 
e compreendê-lo com mais precisão. Caso fosse uma 
reunião escrita, sentimentos, entonações, reações e sen-
sações provavelmente deixariam de ser captados. Para 
viabilizar esse contato, a proposta é utilizar a ferramenta 
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de áudio e vídeo ofertada pelo próprio Facebook e que 
vem incorporada à plataforma.

Por fim, o procedimento metodológico do trabalho 
também englobará a observação participante. Técnica de 
investigação social introduzida pela Escola de Chicago 
na década de 1920, conforme apontam as pesquisado-
ras Danielle Teixeira Queiroz, Janaina Vall, Ângela Maria 
Alves e Souza e Neiva Francenely Cunha Vieira no artigo 
Observação participante na pesquisa qualitativa: concei-
tos e aplicações na área da saúde. Segundo as autoras, o 
método “consiste na inserção do pesquisador no interior 
do grupo observado, tornando-se parte dele, interagindo 
por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar 
o seu cotidiano para sentir o que significa estar naque-
la situação” (2007, p. 276). Para executá-lo, é necessário 
acumular bagagem científica somada ao cuidado na co-
leta, ordenação e apresentação das evidências constata-
das. Na qualidade de usuária do Facebook, partilho de 
atividades e vivências com a audiência que, assim como 
eu, acessa conteúdos webjornalísticos pela rede social. A 
partir disso, tentarei apreender significações e também 
avaliar as diversas experiências dos pares.

Há, todavia, perdas ao se optar por tais métodos. 
O questionário é uma ferramenta de difícil concepção e 
ainda traz o risco da baixa adesão dos respondentes. Nas 
entrevistas em profundidade, posso me deparar com a 
falta de motivação dos entrevistados, com respostas falsas 
e com dificuldades de expressão por parte dos indivíduos. 
Ademais, o investigar está sujeito a influenciar de alguma 
forma as respostas do interlocutor. Quanto à observação 
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participante, a presença do pesquisador pode alterar a es-
pontaneidade do grupo observado ou o estudioso pode 
encarar o contexto analisado a partir de uma visão distor-
cida. Apesar dos danos, há ganhos que compensam.

Alicerçado teórico-metodologicamente nos precei-
tos do interacionismo simbólico, na história do jorna-
lismo político, em estudos de redes sociais, em entre-
vistas em profundidade, na aplicação de questionários 
e na observação participante, o objeto de pesquisa vem 
sendo, aos poucos, construído. Talvez eu encontre in-
dícios dos usos e apropriações que o público do Face-
book faz das informações jornalísticas que compartilha, 
comenta e curte na rede social. Posso comprovar que 
as interações dos indivíduos na plataforma fazem deles 
mais críticos e ativos em suas respectivas comunidades. 
Ou posso concluir o contrário, que o excesso de infor-
mações na web tem anestesiado e alienado as pessoas. 
Ainda não dá para saber. O que já aprendi, porém, é que 
tamanho dinamismo e movimento é o que torna a pes-
quisa um processo sedutor e faz do objeto uma temática 
que vale a pena ser explorada e esmiuçada. Resta, agora, 
mergulhar no universo da rede e da audiência a procura 
de novas descobertas.
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notas para estudar teoria, rádio e comunicação
Mauro Celso Feitosa Maia39 

1. teoria e comunicação

A experiência de uma tese de doutorado consiste 
num trabalho científico no qual o estudante-pesquisador 
aborda um problema relacionado com o ramo de estudos 
em que pretende formar-se e aperfeiçoar-se, seja movido 
por interesses profissionais, seja por motivos pessoais. O 
trabalho final da pesquisa deve demonstrar que seu autor 
é um estudioso capaz de fazer avançar a disciplina a que 
se dedica. Umberto Eco, em seu Como se faz uma tese 
(2010), ensina que um dos elementos primeiros e mais 
característicos da natureza de uma tese é justamente a 
apresentação de modo aprofundado do que foi dito e, so-
bretudo, do que não foi dito sobre o mesmo argumento 
pelos estudiosos que o precederam. Um possível resulta-
do “científico” inicia com a reorganização e releitura de 
estudos precedentes – para além de uma compilação in-
39 Doutorando em Comunicação (UnB), Mestre em Sociologia 
(UFPA) e Bacharel em Comunicação Social - Jornalismo (UFPA). 
Pesquisador do Grupo de Estudos “Os Microfones da Amazônia 
Paraense: a relação de comunicação entre o rádio e a sociedade”. 
E-mail: mcfeitosamaia@gmail.com
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formativa – que conduzem à maturação e sistematização 
de idéias dispersas em outros textos. Estes prenunciam o 
caminho no qual há de se desenvolver a pesquisa. O que 
é e como realizar esse primeiro movimento em direção 
à tese? Antes, porém, dessa explicação, situemos nosso 
problema em algumas de suas circunstâncias.

O tempo dedicado ao ensino de Teorias da Co-
municação em escolas de graduação em comunicação 
social nos colocou à frente de um problema fundamen-
tal, recorrente em pesquisas na área, a questão de cindir 
a formação profissional entre conhecimento teórico e 
prático, cujas dificuldades para tratá-lo de modo arti-
culado, sabe-se, são diversas. Não obstante, o mal estar 
testemunhado pelos alunos reforçava a constatação do 
problema. Indagar sobre qual é mesmo o objeto de es-
tudo do campo da comunicação traia nossos incômo-
dos. Percebemos que caracterizar e fundamentar o tipo 
de conhecimento que a Comunicação estuda era nosso 
objeto do trabalho docente e nossa preocupação teóri-
ca. Na Universidade de Brasília, encontramos na linha 
de pesquisa Teorias e Tecnologias da Comunicação, do 
programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, a 
oportunidade para desenvolvê-lo.

Pretendemos desenvolver esse problema com a fina-
lidade de renovar e influenciar as possibilidades da produ-
ção epistemológica da área. A investigação visa dar pros-
seguimento à indagação que se faz acerca das condições 
possíveis para o surgimento e desenvolvimento de um sa-
ber comunicacional. A questão desdobrar-se-á das relações 
construídas entre as condições teóricas definidoras de um 
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saber comunicacional e as obras dos autores da pesquisa de 
comunicação em rádio, cuja resposta poderá ser encontra-
da na sistematização feita dessa produção teórica.

Tomamos como fio condutor o texto “Uma Questão 
Prévia: Existem Teorias da Comunicação?” (2007), do pro-
fessor Luiz C. Martino, um dos seus escritos destacados 
no rol de preocupações acerca dos caminhos que a epis-
temologia da comunicação percorre nos debates acadêmi-
cos. Nota-se o interesse para o que consiste uma teoria da 
comunicação. Diante de perguntas 1) o que faz exatamen-
te com que uma teoria seja identificada como tal? e 2) em 
que condições uma teoria pode ser considerada própria ao 
saber comunicacional?, uma das respostas esboçadas por 
Martino (2007, p. 14) é de que tal identidade e condições 
se inscrevem na possibilidade aberta pela familiaridade 
com a idéia de teoria da comunicação, adquirida através 
do trabalho de instituições de ensino, entidades profissio-
nais, associações científicas, publicações em geral, enfim, 
a produção intelectual dedicada à matéria; a influência 
maior, nesse sentido, veio dos cursos de pós-graduação, 
que trouxeram para um primeiro plano a necessidade de 
pensar o elemento teórico desse saber.

Contudo, a própria possibilidade de podermos citar 
alguns exemplos só se tornou viável graças à literatura 
que se formou em torno da matéria. Quero dizer que 
são os livros de teorias da comunicação que dão aces-
so a esse domínio de conhecimento, ou seja, é através 
deles que nos tornamos capazes de evocar um certo 
número de elementos com os quais podemos ilustrar 
a existência das teorias da comunicação. (MARTI-
NO, 2007, p. 16).
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A literatura que se formou em torno dessa produção 
passou a se destacar, pois possibilitou aparecer os traços 
característicos relativos à idéia de teorias da comunica-
ção. Daqui foi possível ressaltar um núcleo identificador 
do saber comunicacional, segundo seu elemento teórico 
proeminente. Esse caráter orientou nossas primeiras bus-
cas e preocupações.

A fim de dar forma inicial aos nossos estudos, volta-
remos nosso olhar, portanto, para a literatura produzida 
no universo da comunicação em geral e, bem mais espe-
cificamente, no âmbito da comunicação radiofônica40.

2. pesquisas em rádio

Vamos em busca de uma literatura dessa natureza, 
que acumulou-se em torno da teoria do rádio. Porque 
se há textos produzidos na Europa, América do Norte e 

40 Rádio: Meio de comunicação que transmite, na forma de sons, 
conteúdos jornalísticos, de serviço, de entretenimento, musicais, 
educativos e publicitários. (…). Até os anos 1990, preponde-
ra uma noção de rádio como meio de comunicação que utiliza 
emissões de ondas eletromagnéticas para transmitir a distância 
mensagens sonoras destinadas a audiências numerosas. Com o 
crescimento da internet e a convergência tecnológica, alguns au-
tores – como Mariano Cebrián Herreros (…) – defendem uma 
concepção mais plural, para além, inclusive, do hertziano. (…). 
Na atualidade, a tendência é aceitar o rádio como uma linguagem 
comunicacional específica, que usa a voz (em especial, na forma 
da fala), a música, os efeitos sonoros e o silêncio, independen-
temente do suporte tecnológico ao qual está vinculada. (FER-
RARETTO e KISCHINHEVSKY. In: Enciclopédia Intercom 
de Comunicação. – São Paulo: Sociedade Brasileira de Estudos 
Interdisciplinares da Comunicação, 2010).
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América Latina, conforme se verifica nas coletâneas que 
reúne as pesquisas do gênero, é possível existir obras de 
referência que tenham como objeto essa teoria; a prática 
de elaboração de estado da arte é tradicional nas insti-
tuições européias e do norte da América. Muitos são os 
trabalhos sobre o rádio que partem do clássico estudo 
do dramaturgo alemão Bertold Brecht, elaborado entre 
1927 e 1932, (pouco depois das invenções de Nikola 
Tesla), na Europa, que correspondeu a uma publicação 
de cinco artigos, que abordam o meio, a produção e a 
forma de comunicação no rádio, difundidos posterior-
mente com o título “Teoria do rádio”. Foi seguido por 
trabalhos como o de outro pesquisador alemão, Rudolf 
Arnheim, onde afirma as possibilidades do rádio ex-
pressar verdadeiras questões estéticas. E daí em diante. 
(MEDITSCH, 2005).

No Brasil, considera-se tardia a pesquisa sistemática 
sobre o rádio, iniciada somente nos anos 1980, mas em 
rápido progresso entre pesquisadores de instituições de 
ensino e científicas e associações científicas. (MOREIRA, 
2014, p. 292). Em 2005, o professor Eduardo Medits-
ch organizou o primeiro volume de “Teorias do Rádio: 
textos e contextos”, seguido de um segundo volume, or-
ganizado em conjunto com a professora Valci Zuculoto, 
publicado em 2008. São obras com textos inéditos ou 
raros em língua portuguesa, de reflexão sobre o meio, de 
autores estrangeiros e brasileiros. Trabalhos mais recentes 
são o “Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da In-
tercom – 20 anos”, de Nair Prata, em 2011, e o “Teóricos 
e pesquisadores de rádio no Brasil”, de Nair Prata, Izani 
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Mustafa Sônia Caldas Pessoa, em 2014, que apresentam 
levantamentos da produção acadêmica sobre o rádio no 
Brasil. Reúnem as pesquisas de autores brasileiros que 
pensam o rádio tanto como objeto de estudo empírico, 
quanto um campo teórico que tem a radiodifusão como 
temática principal. O trabalho identificou e analisou os 
trabalhos apresentados nos principais congressos nacio-
nais de comunicação; mapeou teses e dissertações publi-
cadas no Portal Capes (de 1987 a 2010) e livros publica-
dos que têm o rádio como tema principal. Com 90 anos 
completos de existência no Brasil, o rádio é cada vez mais 
objeto de estudo de pesquisadores de comunicação e de 
outras áreas do conhecimento.

3. revisar a literatura, sistematizar o conhecimento

Mas como estruturar, metodologicamente, a pro-
posta de ler e compreender as obras de autores da pesqui-
sa em comunicação e rádio no Brasil como relativas a um 
tipo de conhecimento específico, o de um saber comu-
nicacional? “As teorias devem ser formuladas ou devem 
ser passíveis de ser sistematizadas, isto é, para poderem 
funcionar como um corpo de significação único, onde 
o sentido de cada teoria é dado relativamente em rela-
ção à outra.” (MARTINO, 2010, p. 152). O caminho 
adotado por Martino, como percurso para identificação 
e estudo de abordagens teóricas, passa a ser também o 
nosso. A sistematização, enquanto método, consistirá no 
trabalho de revisão bibliográfica da produção acadêmica, 
já iniciado desde o momento de formulação da proposta 
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da pesquisa, e análise de conteúdo. Prosseguiremos o tra-
balho de levantamento do atual estado da arte (também 
denominado de estado do conhecimento) da teoria da 
comunicação a partir da teoria do rádio, no interesse de 
ampliar, a partir de seu interior, a atividade de comparar e 
contrastar abordagens teórico-metodológicas utilizadas, e 
com o objetivo de identificar os pontos de consenso, mas 
também as lacunas e controvérsias a indicar a necessidade 
de novos esclarecimentos.

A revisão bibliográfica é método há muito conhe-
cido e utilizado. Ida Stumpf (2012) define revisão de li-
teratura (outro nome para revisão bibliográfica) como o 
conjunto de procedimentos que visa identificar e ampliar 
informações bibliográficas sobre o objeto pesquisado. 
Contemporaneamente ele é mais do que nunca justifica-
do, porque o mundo dos estudiosos (alunos, professores 
e pesquisadores) relaciona-se diretamente com a ativida-
de de selecionar a literatura pertinente de seu interesse, 
e é cada vez maior o volume de trabalhos publicados e 
informações sobre determinada especialidade, seja em 
tamanho como em complexidade; há o fenômeno cha-
mado de “explosão documentária”. Revisar a literatura é 
uma atividade contínua e constante em todo o trabalho 
acadêmico e de pesquisa.

A leitura sobre o assunto de interesse detonará, no 
pesquisador-leitor, o processo de identificação dos con-
ceitos que se relacionam entre si, e aprofundará a formu-
lação objetiva e clara do problema em investigação; é aqui 
que temos sentido dificuldades de melhor definição de 
nosso objeto de estudo e seleção das teorias, procedimen-
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tos e instrumentos a empregar na elaboração do conheci-
mento pretendido. A maior definição dos conceitos-cha-
ve do problema exige do pesquisador, por conseguinte, 
sua ampliação, a se concretizar com a recuperação dos 
textos de trabalhos teóricos e outros estudos e pesquisas 
relacionados. Pretendemos, então, reunir e fazer a leitura 
do material que coletaremos, para operar a organização 
de uma seqüência de idéias lógicas, formando um quadro 
referencial teórico e conceitual que nos oferecerá elemen-
tos para desenvolver a pesquisa pretendida; revisar, para 
saber como nosso estado atual da teoria da comunicação 
se relaciona com os estudos anteriores, apropriando cri-
ticamente as indicações sobre o assunto em abordagem.

O aprofundamento teórico também poderá ser al-
cançado através das descobertas que o emprego da me-
todologia de análise de conteúdo é capaz de revelar. Lau-
rence Bardin (apud IKEDA; CHANG, 2006, p. 6) define 
a análise de conteúdo como “Um conjunto de técnicas 
de análise das comunicações visando obter, por procedi-
mentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às con-
dições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens.” Uma de suas funções consiste, portanto, em 
explorar o sentido de descoberta do que se almeja encon-
trar. Outro uso é o dos vestígios, enquanto conteúdos, 
dos documentos coletados, que podem servir de ensino 
quando colocados relativamente diante de outras situa-
ções. “Ao utilizar a análise de conteúdo busca-se, cons-
cientemente ou não, estabelecer uma correspondência en-
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tre as estruturas semânticas ou lingüísticas e as estruturas 
psicológicas ou sociológicas dos enunciados.” (BARDIN 
apud IKEDA; CHANG, 2006, p. 7).Empregaremos, por-
tanto, a técnica de análise de conteúdo na expectativa de 
identificar os elementos característicos das teorias do rá-
dio como relacionáveis às teorias da comunicação, com 
destaque para a importância que se atribui a cada um de-
les nas obras de referências estudadas – por exemplo, que 
tipo de problemas os autores levantaram? Espera-se que os 
registros de suas ocorrências conduzam o debate em torno 
do que se entende por saber comunicacional.

Realizar o estado da arte de um conhecimento so-
bre algo, do que seus autores disseram, será cumprir 
a tarefa convencional de que se ocupa todo trabalho 
científico. Partiremos do conhecimento que existe até 
chegar ao que se produz atualmente, para nos inserir e 
posicionar na pesquisa; porque produzir conhecimento 
é relacionar-se com o que existe; é fazer o trabalho de 
crítica sobre o que se descobriu, definir o que necessita 
ser complementado; é identificar o tipo de problemas 
formulados e as soluções encontradas, mapear os pro-
blemas apresentados nas obras de referência em geral 
(as mais citadas nas bibliografias). Impulsionado pela 
pergunta “quem e como se produz teoria, hoje?”, deve-
remos levantar as obras dos que enfrentaram o mesmo 
tipo de problema que nos ocupa nesse momento e apre-
sentaram o mapeamento dos trabalhos de outros auto-
res, para pensar a comunicação a partir do rádio como 
meio de comunicação. Dispostos a responder a questão 
“quais são, afinal, as teorias da Comunicação?”, precisa-
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mos fazer a pesquisa sobre o estado da arte da produção 
teórica nos estudos da comunicação.
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percurso metodolóGico para pesquisa sobre o im-
pacto da pressão do tempo na qualidade do traba-

lho e na vida dos Webjornalistas
Sarita González Fernandes41

1. introdução

A vontade de estudar as rotinas produtivas no webjor-
nalismo surgiu em 2010. Eu era graduanda em Comuni-
cação Social e, ao mesmo tempo, estagiária em um portal 
de notícias de Brasília. Dentro da sala de aula, a professora 
ensinava técnicas de apuração e redação para a mídia on-li-
ne. Fora dela e dentro da redação, deparava-me com um 
universo apaixonante, mas cheio de inquietações na prática. 
Naquela época, comecei a fazer anotações espontâneas a res-
peito das rotinas produtivas nas quais estava inserida. Mes-
mo depois de contratada como repórter naquela redação, 
minhas questões não paravam de crescer. Em 2014, elas vi-
raram um projeto de pesquisa apresentado para os professo-
res da seleção de mestrado do Programa de Pós-Graduação 
da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. 

41 Mestranda em Jornalismo e Sociedade pela Universidade de Bra-
sília - UnB; jornalista pelo Centro Universitário de Brasília - Uni-
CEUB; E-mail: saritagfernandes@gmail.com



150

Eu trabalhava em uma equipe enxuta que sentia forte-
mente a pressão do tempo durante o processo de produção 
da notícia, sobretudo em grandes coberturas jornalísticas. 
Além disso, era visível a necessidade de dominar a tecno-
logia para a construção do conteúdo a ser noticiado. “A 
observação da lógica dos processos de produção de notícias 
retoma forças e ganha novo fôlego com a emergência da in-
ternet no ecossistema midiático” (CANAVILHAS, 2015, 
p. 90). No webjornalismo, ademais, os profissionais são 
multimídia e, por conseguinte, multitarefas. Dão conta de 
todas as etapas da elaboração do conteúdo noticioso: suge-
rem a pauta ou identificam na própria internet aconteci-
mentos que ainda não foram noticiados; apuram os fatos; 
redigem o texto; fotografam e/ou editam imagens; produ-
zem e/ou editam vídeos; constroem infográficos; “diagra-
mam” o conteúdo nos sistemas de publicação; publicam a 
reportagem; veiculam as chamadas nas redes sociais; mo-
deram comentários dos internautas; e já existe outra pau-
ta à espera. Na web, os jornalistas lidam com sucessivos 
deadlines e com um tempo de trabalho que, muitas vezes, 
começa antes ou termina depois da marcação no relógio de 
ponto da empresa. Sobre a questão, destaca Ferrari:

Em menos de cinco anos de funcionamento da in-
ternet, aquela noção de ordem e de rotina produtiva 
ditada pelos meios industriais – em que o trabalho do 
repórter é apenas uma etapa na cadeia de produção 
que termina nas rotativas e na distribuição do pro-
duto ao leitor – foi subvertida pelo ritmo frenético 
do noticiário no ciberespaço, que passou a buscar a 
instantaneidade para a mensagem jornalística escrita. 
(FERRARI, 2012, p. 15).
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Ao longo dos dias, durante os quase cinco anos em 
que trabalhei em uma redação de web, deparava-me com 
erros que pareciam inevitáveis: matérias que iam ao ar sem 
a devida apuração; fotos sem créditos; textos com proble-
mas ortográficos; entre outros. O objetivo, de um modo 
geral, era ultrapassar os concorrentes e ganhar mais acessos 
– o grande medidor de audiência para o webjornalismo. 
Comecei a pensar se a pressão do tempo no processo de 
produção da notícia em redações de web impactava na 
qualidade do conteúdo e se infringia os princípios básicos 
do jornalismo. “O importante será perceber como a lógi-
ca do ‘tempo real’ afeta a prática do jornalismo como um 
todo, radicalizando a ‘corrida contra o tempo’ que sempre 
marcou a profissão” (MORETZSOHN, 2002, p. 130).

Eu tinha um tema. Era “apenas um tema”, como diz 
a professora Elen Geraldes, de Metodologia de Pesquisa 
em Comunicação. A ideia, a propósito, é assustadora. A 
sensação é a de que chegamos ao mestrado/doutorado em 
meio a um oceano onde é difícil identificar para onde se 
deve nadar, ao certo. Aos poucos, vem o sentimento de 
que o “apenas um tema” traz o desafio de se aprender a 
“recortá-lo”, até chegarmos ao termo mais falado durante 
o curso: o objeto.

2. em busca do objeto

2.1 construção: dificuldades e inseguranças

Nunca imaginei que minha principal dificuldade no 
primeiro momento do mestrado estaria relacionada com o 
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meu objeto de pesquisa. O tempo. Eu acabara de sair de 
uma redação de webjornalismo para me dedicar exclusiva-
mente ao mestrado. Antes, por conta das minhas rotinas 
produtivas, faltava-me tempo. Tempo para apurar, para re-
digir. Tempo nos finais de semana de plantão. Tempo para 
outras atividades, como as aulas de francês e o trabalho 
voluntário. Tempo para sair a tempo do jornal e ir a uma 
festa de família. Grandes acontecimentos vinham à tona 
minutos antes de eu bater o ponto e, “paciência, você tra-
balha na web, a notícia é para agora”. O agora. O tempo. 
Tempo para ter tempo. Com o mestrado, foi embora o 
barulho da redação e veio a solidão da pesquisa. O silêncio. 
O tempo. O excesso de tempo. Tanto tempo e um tema. A 
inevitável aliteração. Tempo, tema, e eu não encontrava a 
“tesoura”. Outro “t” desesperador. 

Sofri o choque da diferença gritante entre a loucura da 
redação sem tempo e tanto tempo para me dedicar a uma 
pesquisa que eu não sabia por onde começar. Com as orien-
tações, me senti mais amparada, focada e próxima do que eu 
deveria fazer. A sensação de que não se está fazendo pesquisa 
sozinha é confortante e animadora. A questão também foi 
resolvida por meio do diálogo com os colegas de sala que 
haviam tido experiências profissionais semelhantes a minha 
ou que, de certa forma, se interessaram pela pesquisa.

A princípio, a orientadora me pediu para escrever no 
papel minhas perguntas com relação à pesquisa, de modo 
espontâneo. Li e reli meu projeto inicial. Junto com as 
perguntas, comecei a revisão bibliográfica sobre o meu 
tema – as rotinas produtivas no webjornalismo -, e per-
cebi que todas as questões que eu abordara tinham algo 
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em comum: o tempo. A partir das aulas de metodolo-
gia, encontrei a “tesoura”, mesmo que ainda não soubesse 
usá-la direito. Estudar vários teóricos que justificavam 
diferentes maneiras de se chegar ao objeto foi essencial 
para aquela etapa. Senti que, a partir daquele momento, 
tempo e pesquisa se encontravam. 

A revisão bibliográfica me ajudou a começar a con-
textualizar o problema de pesquisa. Para isso, identifiquei 
trabalhos correlatos precedentes, como artigos científicos 
e dissertações de mestrado. Dentro deles, selecionei ci-
tações referentes a outros autores, a fim de ler o que eles 
haviam escrito a respeito. 

Refleti e vi que minha maior motivação para realizar 
a pesquisa eram as pessoas. Os webjornalistas, no caso. 
Não porque eu havia sido uma deles, mas pela vonta-
de de entender melhor a dinâmica de trabalho na qual 
eles estão inseridos. Além disso, devido ao meu desejo 
de contribuir com as condições de trabalho destes profis-
sionais. Inevitavelmente, surgiu outra insegurança: como 
falar de algo tão próximo da minha vivência profissional 
e da de alguns amigos de profissão? Talvez eu ainda não 
consiga dizer que se trata de uma questão absolutamente 
resolvida. Provavelmente eu me sinta mais à vontade com 
a pesquisa quando começá-la de fato, ou seja, quando 
eu iniciar as entrevistas com os webjornalistas a fim de 
entender a questão do tempo para eles. Entenderei, pre-
sumo que com o movimento da pesquisa, o tempo deles 
no webjornalismo, e suas implicações na relação com a 
notícia e na vida pessoal. Compreendo, ao menos, que o 
meu tempo no webjornalismo como repórter já passou.
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Assim que descobri que gostaria de estudar a especi-
ficidade do tempo para os profissionais de webjornalismo, 
vivi um momento em que tudo o que tinha relação com 
o tempo me chamava atenção: músicas, obras de arte, fil-
mes, poemas, mitologia e os próprios ponteiros do relógio. 
Acho que era a pesquisa vindo para dentro de mim.

2.2 desconstrução e pergunta-síntese

Para nortear minha pesquisa e me ajudar a chegar 
à pergunta-síntese, além da revisão bibliográfica e dos 
encontros com a orientadora, decidi fazer entrevistas 
informais prévias à investigação, de fato, com “ex-we-
bjornalistas” com os quais trabalhei. A ideia era, além 
de me aproximar da técnica de pesquisa que utilizarei, 
elucidar algumas questões que me inquietavam. Além 
disso, e com os mesmos objetivos, escolhi desenvolver 
um artigo científico para uma disciplina do mestrado a 
respeito da temática da dissertação, mesmo que sobre 
uma questão mais específica: as mulheres. Para o artigo, 
apliquei como técnica de pesquisa entrevistas em pro-
fundidade com mulheres webjornalistas de um portal 
de notícias de Brasília diferente dos que utilizarei para a 
pesquisa da dissertação. 

Ambas as práticas me serviram satisfatoriamente 
como um exercício para a pesquisa de campo que terei de 
desenvolver. Durante o processo, algumas questões que 
eu imaginava serem centrais para a pesquisa foram me-
lhor trabalhadas e compreendidas. Nas conversas, tanto 
com os “ex-webjornalistas” como com as mulheres we-
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bjornalistas, desconstruí questões que considerava reais 
e pertinentes para a pesquisa. Por exemplo: segundo os 
entrevistados, jornalistas de outras mídias (nas quais os 
participantes já trabalharam) também se sentem conec-
tados com a notícia 24 horas, não sendo, portanto, uma 
característica restrita a profissionais da web. 

A princípio, “abandonar” tais questões que antes 
seriam tratadas como primordiais na pesquisa e aju-
dariam a nortear minha pergunta-síntese pareceu um 
pouco frustrante. Entretanto, logo refleti que elas sur-
giram ao longo da pesquisa em um movimento natural 
da busca pelo objeto.

Como a pressão do tempo sobre o processo de pro-
dução da notícia no webjornalismo impacta na quali-
dade do trabalho e na vida dos profissionais? Eis a per-
gunta-síntese, cujo objetivo é abordar a especificidade 
do tempo nas rotinas produtivas do webjornalismo. A 
ideia também é atingir objetivos específicos, ao pesqui-
sar agravantes da pressão do tempo neste tipo de mídia, 
como, por exemplo, a possível falta de recursos humanos 
nas redações de web; prováveis problemas de estrutura 
e organização das equipes de sites de notícias; o fato de 
os profissionais serem multimídia e, por conseguinte, 
terem multitarefas; a estreita relação do webjornalismo 
com as mídias sociais no processo de veiculação da notí-
cia de internet; e tentar entender se a pressão do tempo 
e o sentimento de urgência na cobertura dos webjorna-
listas têm impacto no modo como estes profissionais se 
relacionam com a vida. 
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3. metodologia

Como o objetivo da pesquisa proposta é compreen-
der a especificidade do tempo nas rotinas produtivas de 
webjornalismo e as implicações do mesmo no trabalho e 
na vida dos profissionais que atuam nesse tipo de redação 
jornalística, será utilizada como método de pesquisa a et-
nografia. A etnografia será realizada em duas redações de 
webjornalismo de Brasília, no segundo semestre de 2015. 
Segundo Travancas (2012), a etnografia, que presume 
observação, consiste em um método de pesquisa qualita-
tiva e empírica, e que é fruto da Antropologia. Além de 
considerar que a pesquisa em questão “exige” o método, 
identifico-me com a inserção em grupos distintos para 
apreender suas particularidades. Isabel Travancas, que de-
senvolveu um trabalho etnográfico para sua dissertação 
de mestrado, explica o método:

É fundamental, como etapa anterior à etnografia 
propriamente dita, um levantamento bibliográfico 
sobre o tema, a partir da leitura de clássicos e de ou-
tros estudos contemporâneos sobre o assunto e afins. 
Isso porque o pesquisador precisa estar minimamente 
“iniciado” no seu tema. Precisa saber o que já se disse 
e escreveu sobre o grupo escolhido antes de “entrar” 
nele. Saber quais as dificuldades e os riscos que vai 
encontrar. (TRAVANCAS, 2012, p. 100).

Visualizo, de antemão, algumas dificuldades e limi-
tações que podem vir à tona a partir da escolha da etno-
grafia como método de pesquisa, aliado às características 
do objeto. A primeira delas é a respeito dos pedidos de 
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autorização para as diretorias de redação. Por meio dela, 
terei acesso à pesquisa com os profissionais da área. Por 
serem redações de webjornalismo, nas quais a questão do 
tempo é latente, sinto receio de ter minha entrada vetada 
para a pesquisa de campo. Outra preocupação é se, ao 
conseguir entrar no “campo”, serei “atropelada” pela cor-
reria dos webjornalistas, que não podem deixar de traba-
lhar para apenas colaborarem com a minha pesquisa. As 
questões são: como estudar o tempo em uma redação sem 
tempo? Se os webjornalistas mal têm tempo para respirar, 
será que terão tempo para uma pesquisadora? Tal inquie-
tação foi sentida, de fato, quando realizei a pesquisa para 
um artigo científico de outra disciplina do mestrado, con-
forme mencionei na última seção. Não tive dificuldades 
para obter a autorização de entrada na redação, mas, já de 
início, me foi comunicada a necessidade de realizar en-
trevistas breves “para não engessar o trabalho da equipe”. 
Percebi que, além de a minha pesquisa ter exigido uma or-
ganização dos profissionais, as jornalistas em cargos mais 
elevados demonstraram uma clara preocupação de que a 
pesquisa pudesse atrapalhar o andamento das atividades. 

Durante a pesquisa, também existe a ideia de crono-
metrar algumas etapas do processo de produção da notí-
cia para efeito de comparação. Além disso, há a possibili-
dade de acompanhar os webjornalistas antes e depois da 
jornada de trabalho na redação, a fim de verificar, como 
consta na pergunta-síntese, o impacto da pressão do tem-
po na qualidade de vida destes profissionais.

Outra questão inquietante para a realização da etno-
grafia está relacionada à duração da pesquisa. O método, 
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além de exigir preparo e dedicação do pesquisador, “não 
é um tipo de pesquisa que pode ser realizada em um perí-
odo muito curto” (TRAVANCAS, 2012, p. 100). Sendo 
assim, a pesquisa etnográfica será mais uma espécie de 
“estudo de inspiração etnográfica”, conforme recomen-
dado pela professora de metodologia. 

Para coletar os dados necessários dentro das redações a 
serem pesquisadas, serão utilizadas entrevistas em profun-
didade. Segundo Duarte (2012), a entrevista em profundi-
dade é uma técnica qualitativa que “não permite testar hi-
póteses”, mas “objetiva-se saber como ela é percebida pelo 
conjunto de entrevistados”. Além disso, a técnica “explora 
um assunto a partir da busca de informações, percepções e 
experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las 
de forma estruturada” (DUARTE, 2012, p. 62). 

Na pesquisa em questão, serão aplicadas entrevistas 
semi-abertas, que partem de um itinerário de questões a 
serem desdobradas:

Uma entrevista semi-aberta geralmente tem algo en-
tre quatro e sete questões, tratadas individualmente 
como perguntas abertas. O pesquisador faz a pri-
meira pergunta e explora ao máximo cada resposta 
até esgotar a questão. Somente então passa para a 
segunda pergunta. Cada questão é aprofundada a 
partir da resposta do entrevistado, como um funil, 
no qual perguntas gerais vão dando origem a especí-
ficas. (DUARTE, 2012, p. 66).

A pesquisa será realizada com três tipos de perfil 
de webjornalistas: webjornalistas recém-chegados às re-
dações, webjornalistas veteranos na área e webjornalistas 
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“desistentes”. A ideia é entender a relação destes profis-
sionais com o tempo. Para compreender melhor a apli-
cação das entrevistas em profundidade, compilei, com a 
ajuda da professora de Metodologia, artigos científicos 
que abordam a técnica. Ao ler outros trabalhos, senti 
mais confiança para utilizar a técnica de pesquisa. Como 
complemento à pesquisa, também analisarei os conteú-
dos produzidos pelos webjornalistas em tempo real.

A utilização da etnografia, assim como as entrevistas 
em profundidade, foram escolhidas, afinal, pelo fato de 
o centro da pesquisa ser o profissional de webjornalismo. 
Ambas apresentam uma possível limitação para a pesqui-
sadora, já que exigem tempo e dedicação de aplicação, o 
que parece ser difícil em redações compostas por webjor-
nalistas. Entretanto, acredito que seja apenas mais um 
dos desafios de se fazer pesquisa, e uma questão inevitá-
vel, já que métodos e técnicas parecem ter sido escolhidos 
pelo próprio objeto.

4. considerações finais

O desenvolvimento e a apresentação do meu tema 
como proposta de pesquisa no mestrado é fruto de uma 
experiência profissional e, é claro, de vida. Surgiu a par-
tir de uma inquietação adquirida na prática jornalística. A 
princípio, era um tema. Para encontrar a “tesoura” e che-
gar ao objeto, fiz um caminho desafiador, mas que ganhou 
sentido durante a fase inicial da pesquisa. O percurso me-
todológico envolveu, pouco a pouco, revisão bibliográfica 
em livros, artigos e dissertações; encontros com a orienta-
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dora; diálogos com professores e colegas, e entrevistas com 
atuais e “ex-webjornalistas” para experimentar a técnica de 
pesquisa a ser utilizada, e a fim de elucidar certas questões. 
Este primeiro momento da pesquisa acadêmica no mes-
trado me ensinou, sobretudo, a humildade na pesquisa e 
a ideia de que realmente não se faz pesquisa sozinho (a).

Ao longo da primeira caminhada, senti várias dificul-
dades, como a insegurança de lidar com uma nova rotina: 
trocar o barulho e a velocidade da redação para me concen-
trar no silêncio e na solidão da pesquisa, que não demorou 
a se mostrar frenética também. Ademais, foi preciso aceitar 
que, antes de se chegar à pergunta-síntese, as questões que 
vêm e vão estão em seu movimento natural.

A ambição de responder como a pressão do tempo so-
bre o processo de produção da notícia no webjornalismo im-
pacta na qualidade do trabalho e na vida dos profissionais 
pretende colaborar com a melhoria das rotinas produti-
vas do grupo e a relação com a especificidade do tempo 
na mídia em que exercem suas atividades.

A partir das aulas de Metodologia e do encontro 
com o objeto, identifiquei a etnografia como método, 
além das entrevistas em profundidade como técnica a ser 
utilizada na pesquisa. O objetivo é entrar em grupos de 
webjornalistas, observar suas rotinas e identificar possí-
veis problemas por meio das entrevistas. A escolha da me-
todologia, que na verdade parece ter sido escolhida pelo 
objeto, envolve o reconhecimento de prováveis dificul-
dades. Tanto a especificidade do objeto quanto a questão 
do tempo, a ser estudada, podem representar desafios na 
aplicação da pesquisa: pedidos de autorização, realização 
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das entrevistas, minha proximidade com o objeto e du-
ração da pesquisa. Entretanto, reconheço também que 
uma pesquisa é feita de etapas. Desafios já apresentados 
no percurso metodológico para a construção do objeto 
foram superados. A partir de agora, pretendo seguir na 
caminhada com o que aprendi para realizar uma etnogra-
fia satisfatória para a pesquisa e para o grupo pesquisado.
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falas do sertão
história oral como procedimento 

metodolóGico em comunicação
Viviane dos Santos Brochardt42

1. introdução

Este artigo apresenta os caminhos metodológicos per-
corridos pelas estradas do Semiárido brasileiro ouvindo agri-
cultores e agricultoras familiares contarem suas histórias. São 
trilhas – algumas previamente traçadas, outras abertas du-
rante o caminhar – que consideraram a história oral como  
um dos procedimentos metodológicos adotados na pesquisa 
que resultou na dissertação de mestrado “Comunicação po-
pular na construção de políticas de acesso à água no Semi-
árido: a experiência da ASA”, defendida em abril de 2013 
no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UnB, 
linha de pesquisa Políticas de Comunicação e Cultura, sob 
orientação da Prof.ª Dr.ª Dácia Ibiapina da Silva. 

42 Jornalista pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) 
e mestre em Comunicação pela Universidade de Brasília (UNB). 
Durante 15 anos, atuou em organizações e redes da sociedade ci-
vil. Desse período, 10 anos foram dedicados ao trabalho na ASA. 
Atualmente, realiza consultoria em Comunicação para organizações 
sociais e órgãos do governo federal.
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O que a pesquisa apresentou foi a comunicação desen-
volvida em rede no Semiárido por um coletivo denominado 
Articulação Semiárido Brasileiro (ASA). A questão princi-
pal a ser respondida foi: qual o papel da comunicação na 
mobilização social dos diversos atores que integram a ASA, 
especialmente os agricultores, na elaboração e execução dos 
programas Um Milhão de Cisternas (P1MC) e Uma Terra 
e Duas Águas (P1+2)? O que as letras impressas contaram 
na dissertação foi um recorte da pesquisa, o que foi possível 
transportar do campo para o limite do papel. O que este 
artigo traz são algumas reflexões novas e informações que 
não couberam naquelas páginas no tocante à metodologia. 

No decorrer da pesquisa, percebemos que não bas-
tava conhecer os produtos, processos e ações a partir da 
ASA. Avaliamos que seria necessária uma pesquisa de 
campo onde fosse possível conhecer o ponto de vista 
dos destinatários das políticas públicas de acesso à água 
e das ações da rede. Também buscamos entender como 
as comunidades pesquisadas desenvolviam seus processos 
locais de comunicação e como a ação da Articulação in-
terferia ou não nesses processos.

Essa decisão nos levou, em 2012, a visitar três comu-
nidades: Tejuco, no município de Januária, e João Congo, 
em Varzelândia, ambas comunidades localizadas no estado 
de Minas Gerais; e Canto, no município de Serrinha, esta-
do da Bahia. Nessas comunidades, deparamo-nos com al-
guns entrevistados que encontravam na oralidade sua prin-
cipal forma de expressão. Possuíam narrativas tão vívidas e 
fortes que os tornavam perfeitos contadores de histórias. 
Essas histórias que nos foram contadas tornaram-se um 
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capítulo da dissertação, não previsto inicialmente. Assim 
como também não foi definido previamente um proce-
dimento metodológico para trabalhar com essas histórias. 

Diante daquele achado, havia três caminhos a seguir: 
1) manter o plano inicial, as técnicas e os instrumentos 
definidos, e desconsiderar a possibilidade de trabalhar com 
história oral; 2) voltar à universidade, traçar um novo esco-
po de pesquisa de campo e, só então, retornar àquelas loca-
lidades; 3) assumir o risco e definir, no meio da pesquisa de 
campo, uma nova abordagem. Encontrar uma maneira de 
registrar da forma mais fiel as narrativas daqueles agricul-
tores e agricultoras. A opção foi por este último caminho. 
E é sobre as reflexões e adaptações feitas ao escopo meto-
dológico original que vamos tratar neste artigo. 

Antes, porém, é necessário compreender a pesqui-
sa. Para isso, faremos uma apresentação do objeto e do 
contexto em que ele se insere. Na sequência, veremos 
um retrato da metodologia originalmente traçada e pas-
saremos a discutir sobre os passos dados na tentativa 
de ampliar esse ferrametal para abarcar as histórias dos 
agricultores e agricultoras. 

2. o semiárido e a AsA

As comunidades pesquisadas estão na região semiá-
rida brasileira, que tem 970 mil quilômetros quadrados 
e 1.133 municípios43. Nessa região vivem 22 milhões de 

43 Nova Delimitação do Semiárido Brasileiro.  Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/desenvolvimentoterri-
torial/semiarido/arquivos/Delimitacao%20do%20Semi-Arido.pdf/
view>. Acesso em: 13 jan. 2013.
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pessoas, cerca de 11,8% da população brasileira, de nove 
estados (AL, BA, CE, MG, PB, PE, PI, RN, SE). Desse 
contingente, 38% vivem na zona rural, ou seja, 1,7 milhão 
de famílias, 8,5 milhões de pessoas. Das regiões com clima 
de semiaridez existentes no mundo, a brasileira é a mais 
populosa e também a mais chuvosa. O que a torna uma 
região de déficit hídrico é o fato da quantidade de água 
que evapora ser três vezes maior que a de chuva. No perío-
do conhecido como seca, aumenta a necessidade diária de 
água. Quando a chuva cai, nos meses de inverno, correm 
rios onde antes era só secura. A paisagem se modifica. A 
diversidade da flora e da fauna se torna mais evidente.

Olhando as duas faces do Semiárido, percebemos 
que só uma delas é divulgada e conhecida: a da seca asso-
ciada à miséria. Uma explicação possível para essa visão 
parcial da região é a associação de políticas hegemônicas 
de combate à seca com a contribuição dos meios de co-
municação social na construção no imaginário popular, 
disseminando a imagem do Semiárido como um lugar 
apenas de terra rachada e seca, onde se encontram car-
caças de gado morto, crianças desnutridas, agricultura 
improdutiva. Desse modo, o que era resultado da falta de 
estrutura e de políticas condizentes foi justificado como 
falta de água; e o que era a ausência do Estado, enquanto 
impulsionador de políticas públicas adequadas, passou a 
ser a incapacidade do povo de inovar e criar alternativas 
para conviver com as condições de semiaridez da região.

Contrapor-se a esse modelo e trabalhar em torno 
de uma proposta de convivência com o Semiárido foi 
o que motivou, em 1999, organizações da sociedade ci-
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vil a criarem a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), 
rede formada por mais de mil instituições. Para a Ar-
ticulação, a convivência com o Semiárido está baseada 
nas estratégias da estocagem de água e alimentos para 
pessoas e animais. Nos anos 2000 a 2002, a ASA desen-
volveu uma proposta de convivência com o Semiárido 
chamada Programa de Formação e Mobilização Social 
para a Convivência com o Semiárido: Um Milhão de 
Cisternas Rurais (P1MC), com foco na água para con-
sumo humano. Como o próprio nome diz, a meta do 
programa é construir um milhão de reservatórios para 
guardar água de chuva, beneficiando cinco milhões de 
pessoas residentes na zona rural do Semiárido. 

Da água de beber para a água destinada à produ-
ção de alimentos. Como desdobramento do P1MC, em 
2007, a ASA desenvolveu o Programa Uma Terra e Duas 
Águas (P1+2), que tem por objetivo garantir a segurança 
alimentar das famílias agricultoras mediante a construção 
de reservatórios de água para a produção de alimentos. 
Também visa gerar renda para essas famílias por meio da 
venda do excedente da produção. Até o dia 25 de junho 
de 2015, a ASA construiu 666.38044 tecnologias sociais45 
beneficiando cerca de 3,5 milhões de pessoas. 

A metodologia dos programas busca articular e 
encadear alguns passos que seguem uma ordem lógica 
e integram seis componentes: mobilização social; capa-
citação em gestão da água; construção das tecnologias; 

44 Informação da Assessoria de Comunicação da ASA (ASACom).
45 Para saber mais sobre as tecnologias sociais da ASA, acessar: <www.
asabrasil.org.br>. Acesso em: 24 jun. 2015.
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fortalecimento institucional; comunicação e controle 
social. No caso do P1+2, existem ainda o intercâmbio 
e a sistematização de experiências. Em todos os compo-
nentes a comunicação está presente, tem produtos e es-
tratégias próprias para públicos distintos. Vejamos como 
essa comunicação foi analisada na metodologia definida 
para a pesquisa, com cruzamentos de métodos, técnicas 
e adoção de ferramentas e, o que mais nos interessa neste 
artigo, como a história oral compôs o procedimento me-
todológico final.

3. teia metodológica: procedimentos diversos 
para abraçar um objeto

Como a ASA chega aos agricultores e agricultoras 
do Semiárido brasileiro? A comunicação da ASA é popu-
lar? Visa à transformação de uma realidade? É um modo 
de expressão do povo do Semiárido? Ou é instrumento 
de promoção da ASA e de suas ações? Seus produtos de 
comunicação chegam ao público pretendido? Que im-
portância eles têm na mobilização social, participação 
popular e na divulgação das ações e projetos da ASA? 
Essas foram as questões que se pretendia investigar. Para 
entendê-las foram definidos quatro procedimentos me-
todológicos complementares: análise documental, análise 
de produtos de comunicação, entrevista em profundida-
de e pesquisa-participante.

Com a análise documental buscou-se conhecer o 
conteúdo dos documentos da ASA que versam sobre sua 
criação e sobre a comunicação defendida e adotada pela 
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rede. A análise de produtos de comunicação verificou 
como as propostas da ASA, identificadas nos documen-
tos, materializaram-se em um dos mais importantes da 
rede: o boletim O Candeeiro, que fala da história de agri-
cultores e comunidades. 

A entrevista em profundidade possibilitou, além de 
elucidar dúvidas que surgiram da análise documental, 
trazer à luz outros elementos. Foi na aplicação da entre-
vista que se pode conhecer a percepção das comunidades 
sobre os produtos e processos de comunicação desenvol-
vidos pela ASA e/ou estimulados pela rede para serem 
desenvolvidos nas comunidades ou por elas. As entre-
vistas foram gravadas e transcritas. Foram entrevistados: 
fundadores da ASA (2), comunicadoras populares (6), 
agricultores/as (30).

A pesquisa participante foi relevante para perceber 
como são realizadas as sistematizações de experiências 
que resultam no boletim O Candeeiro. Também permitiu 
averiguar a participação dos diversos atores envolvidos 
nos processos comunicacionais da ASA, a comunicação 
desenvolvida pelas próprias comunidades, entre outras 
coisas. A pesquisa de campo foi realizada durante 17 dias 
em três comunidades onde foi possível perceber a atuação 
da ASA em estágios diferentes. 

Canto, na Bahia, foi a primeira comunidade onde foi 
implantado o P1MC, no ano 2000, ainda na fase piloto 
do Programa. Nessa localidade, também foi desenvolvi-
do o P1+2. Na época da pesquisa, das três comunidades 
estudadas, era a única que tinha os dois programas da 
ASA. Em Canto, foi elaborado um boletim O Candeeiro, 
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com a experiência da comunidade, e outros 31 números 
com experiências familiares e de localidades do entorno. 
O espaço de encontro e de comunicação mais importante 
é a igreja. Há um programa de rádio semanal, produzido 
pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serrinha, ou-
vido pela comunidade de Canto. 

Em Tejuco, Minas Gerais, o programa de cisterna 
para consumo humano é o Guarda-Chuva, desenvolvido 
pela Cáritas Regional Minas Gerais em parceria com o Go-
verno do Estado. Embora esse programa não seja da ASA, é 
desenvolvido por uma organização da rede e é inteiramen-
te estruturado nos moldes do P1MC. Em Tejuco, o espaço 
de comunicação mais importante é a feira, realizada aos 
domingos. Foram elaborados dois exemplares de O Can-
deeiro sobre a experiência da comunidade. Há também um 
serviço de alto-falante como meio de comunicação local.

João Congo, também em Minas Gerais, é uma co-
munidade onde não há programas de acesso à água, nem 
da ASA nem de organizações que compõem a rede. A 
própria população, com apoio da Coordenadoria Ecu-
mênica de Serviço (Cese), construiu o sistema de abaste-
cimento que leva água de um poço para as casas. Nessa 
comunidade, há atuação de uma organização da ASA, a 
Cáritas Regional Minas Gerais, que apoia as ações vol-
tadas à segurança alimentar. Em João Congo, percebe-
mos as casas de farinha e de sementes como espaços de 
encontro e troca de informações. A rádio comunitária é 
um importante meio de comunicação e de afirmação da 
comunidade. Os três números de O Candeeiro abordam 
uma experiência familiar e duas comunitárias.
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Nessas três comunidades, foi possível observar a 
ação da ASA com seus dois programas (P1MC e P1+2); 
a ação da ASA estadual (MG) em parceria com outras 
instituições, com o intuito de concretizar outras políticas 
públicas (Programa Guarda-Chuva); e a ação de organi-
zações da ASA no fortalecimento de estratégias comuni-
tárias posteriores ao acesso à água. Encontramos também 
a comunicação desenvolvida pelas próprias comunidades 
e as ações e produtos comunicacionais da ASA voltados 
para famílias agricultoras. 

Até a ida às comunidades, as entrevistas feitas se-
guiam um roteiro de perguntas semiestruturadas com 
questões que variavam de acordo com o perfil do entre-
vistado. Por exemplo, para os fundadores da ASA o rotei-
ro era um, para as comunicadoras populares o roteiro foi 
outro. Havia perguntas comuns e outras específicas para 
cada perfil de grupo de entrevistados. Nessas específicas, 
buscou-se abordar o que era próprio da atuação daquele 
coletivo dentro da rede.

Com esses entrevistados, as conversas se passavam em 
ambientes “neutros”, que expunham pouco da pessoa que 
era entrevistada e quase nada da sua vida pessoal. Estava 
ali o técnico, a coordenadora, a comunicadora. Naque-
las entrevistas, realizadas em auditórios, salas de reunião 
e que duravam em torno de uma hora, eram perguntas e 
respostas, entrevistadora e entrevistado. Nesses momen-
tos, foram utilizados um gravador e o diário de campo.

Nas comunidades, o cenário mudou. Foi possível 
partilhar o cotidiano dos agricultores, ir a aniversário, 
missa, reuniões. Acompanhamos o/a profissional agri-
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cultor/a nas idas ao roçado, e também o ser humano no 
conjunto das suas relações sociais e familiares. A hospe-
dagem foi nas casas dos agricultores e agricultoras. Em 
Canto, na casa de Tereza Rocha. Em João Congo, na casa 
de Ednan e Edilene. Apenas em Tejuco o pouso não foi 
na casa de Pedro e Marinalva. Isso aconteceu porque, no 
período reservado para aquela Comunidade, também es-
tava acontecendo uma atividade da ASA no centro de 
Januária. Então, o percurso entre o centro da cidade e a 
comunidade de Tejuco era feito de mototaxi, em estrada 
de terra e com muito solavanco. 

Nas entrevistas com agricultores, foram mantidos o 
roteiro de perguntas, o gravador e o diário de campo. Mas, 
cada um desses instrumentos ganhou outro peso, embora 
o uso fosse o mesmo. O roteiro orientava as conversas, mas 
o dito era sempre mais do que o perguntado. Ele servia 
como passo inicial para a conversa. O diário de campo ti-
nha muito mais anotações, impressões, referências do lugar 
em que aconteciam as entrevistas, ambientação dos cômo-
dos, objetos que chamavam atenção, gestos. O gravador 
registrava as falas, mas, invariavelmente, quando era desli-
gado, começavam as respostas às perguntas não pronuncia-
das. Ao encerrar a entrevista formal, iniciava a prosa. 

Em alguns casos, o gravador inibia o entrevistado. 
De acordo com Verena Alberti, além da inibição, “a pre-
sença do gravador na entrevista exerce influência sobre o 
que e como se fala”. (2005, p. 112) Então, a tentativa foi 
para que o gravador aparecesse o mínimo possível. Por 
ter usado um aparelho pequeno, foi possível mantê-lo na 
mão, discretamente, ou posicioná-lo ao lado do agricul-
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tor. Quando caminhávamos, Quando caminhávamos, o 
gravador ficava ligado, com cuidado para que o barulho 
do vento não comprometesse a gravação. Entretanto, 
sons como o do vento e ruídos de animais causaram in-
terferências na qualidade da gravação, o que refletiu em 
maior tempo de transcrição.

Caminhamos bastante acompanhando agricultores 
e agricultoras em suas lidas, pois conhecer suas práticas 
era fundamental. Fomos ao roçado, às colmeias, casas de 
farinha e de sementes, rádio comunitária. Andamos pe-
los quintais e pela mata nativa, chamada caatinga. Ob-
servamos o lugar de destaque das cisternas, ao lado da 
casas. Visitamos os reservatórios destinados à produção 
de alimentos. Compreendemos a importância daqueles 
“guardadores de água” para as famílias. 

Nessas caminhadas, quando a conversa corria solta, 
percebemos como a comunicação tem a ver com a pro-
dução de alimentos, com o cotidiano das comunidades, 
com a cultura local. Tornou-se impossível caminhar e, ao 
mesmo tempo, escrever no diário de campo. Ao final do 
dia, o cansaço era tamanho que, o que antes era escrito 
no diário de campo, passou a ser gravado. 

4. eu conto e você ouve 

Ainda no começo do trabalho de campo, na comu-
nidade de Canto, na Bahia, a fluidez com que os agricul-
tores contavam suas histórias era encantadora. A forma 
cadenciada da narração, a melodia do sotaque, a conta-
ção em primeira pessoa – fosse do singular, que trazia 
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o olhar do indivíduo sobre o fato, fosse do plural, que 
dava conta da experiência coletiva –, tudo ia fortalecendo 
uma percepção de que naquela pesquisa o agricultor e a 
agricultora precisavam falar por si mesmos. Mas como?

Decidimos registrar o que contavam, exatamente 
como contavam. Não era apenas o fato, mas a versão do 
fato que nos interessava. Não era apenas o passado, mas 
a versão do passado que escolheram contar que estava 
imbuída de originalidade. Não eram apenas as palavras, 
mas a melodia dos sotaques que denotavam a origem dos 
narradores. Segundo Verena Alberti (2004, p. 33), con-
ceber o passado é disputar significados. Estavam, então, 
ressignificando suas histórias?

O material em áudio foi transcrito por um profis-
sional com formação em Serviço Social. Após a transcri-
ção, era feita a verificação do texto, ouvindo o áudio e 
lendo, simultaneamente. Várias correções se fizeram ne-
cessárias nesse processo e confirmaram a importância da 
verificação da transcrição por quem faz a entrevista. Na 
transcrição, as palavras foram digitadas exatamente como 
pronunciadas. Muitos estudiosos da história oral não re-
comendam a adoção desse método, pois entendem que a 
forma de falar sempre difere da forma de escrever. Não se 
fala como se escreve e vice-versa. Embora reconheçamos 
esse fato, também entendemos que considerar como cor-
reta uma única maneira de falar e escrever uma língua é 
expressão de poder por meio da linguagem. 

Pareceu-nos uma grande incoerência adotar um pa-
drão de escrita que desconsidera a maneira de falar desses 
mesmos agricultores. Entendemos que a linguagem é um 



174

dos elementos que compõem a identidade de um povo, 
comunidade, grupo. Por isso, consideremos necessário 
abrir espaço para que os próprios agricultores e agriculto-
ras contassem suas histórias de maneira que, ao lê-las, o 
leitor pudesse “ouvi-las”. Partimos, portanto, da premissa 
que existem muitas formas de falar a mesma língua. Con-
siderá-las corretas ou erradas é atribuir ou negar valor a 
quem fala, mais do que ao que se fala.

Com esse posicionamento, escolhemos quatro his-
tórias, selecionadas entre as 30 entrevistas realizadas, que 
deram origem a um capítulo da dissertação. O material 
selecionado foi das gravações com os que nos ciceronearam 
nas comunidades: Tereza Rocha, Marinalva e Pedro e Edi-
lene e Ednan. Além desses, incluímos Maria e Lúcio, pais 
de Ednan, os agricultores mais velhos que entrevistamos. 

Nessa convivência, percebemos as relações afetivas, a 
importância da água para as famílias, tentamos enxergar 
pela ótica daquelas pessoas o papel da ASA nas comuni-
dades, observamos os processos locais de comunicação e 
a interferência dos meio massivos nas localidades, com-
preendemos a importância da oralidade e da comuni-
cação presencial. Naqueles dias, dormindo, acordando, 
comendo junto com as famílias, ao mesmo tempo em 
que iam sendo retiradas as camadas que nos permitiram 
perceber aquelas comunidades o mais próximas do real, 
mais nos dávamos conta de que essa proximidade não 
significava mudança de papeis. Estava claro para todos o 
que estávamos fazendo ali.

 Aprofundar essa “intimidade” era motivo de aten-
ção. Até onde poderíamos ir? Um exemplo claro foi 
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quando, na tentativa de montar um retrato de João 
Congo, começamos a identificar as famílias que viviam 
na comunidade e o número de pessoas de cada uma. No 
meio dessa tarefa, Edilene, agricultora que nos hospe-
dou em sua casa, contou-nos que, antes da Pastoral da 
Criança46 chegar por lá e a multimistura ser adicionada 
à alimentação das crianças, muitos pequenos morriam 
de desnutrição.

Ao final da contagem, ela nos entregou um número 
de O Candeeiro que trazia a história de João Congo. Fica-
mos surpresos ao ler que uma das crianças que morreram 
era filho da própria Edilene. Perguntamo-nos o porquê de 
ela não ter relatado isso na nossa conversa. Entendemos 
que a forma de ela nos dizer foi entregando o boletim. 
Registramos essa sutileza e não insistimos no assunto. 
Dias depois, andando com ela pela horta para colhermos 
alimentos para nosso almoço, Edilene nos contou que 
tudo que íamos comer, com exceção do sal e do óleo, era 
produzido no sítio dela. E esclareceu: “Quando chega-
mos para morar aqui, havia poucas árvores e nenhuma 
plantação. Acho que foi por isso, pela pouca comida, pela 
pouca diversidade, que meu filho morreu desnutrido”. 

Com esse fato, reforçamos o entendimento de que 
há muitas formas de se descobrir as coisas, a pergunta 
é apenas uma delas. Compreendemos que na pesquisa 
o tempo é fundamental. Percebemos que o pesquisado 
só deixará transparecer o que ele quiser que o pesquisa-
dor saiba e no momento que ele julgar oportuno, e essa 

46 Para mais informações sobre a Pastoral da Criança, acesse: <http://www.
pastoraldacrianca.org.br/pt/>. Acesso em: 24 jun. 2015.
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vontade precisa ser respeitada. Portanto, caberá ao pes-
quisador buscar respostas para suas dúvidas em mais de 
um lugar. Entendemos que montar o quebra-cabeça da 
pesquisa é juntar peças soltas, que são encontradas com 
técnicas diferentes e paciência. Que o tamanho do retrato 
que o pesquisador compõe, depende do tempo que de-
dicará a essa elaboração e que a interpretação que ele fará 
desse quadro, dependerá de seu repertório.
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cApítulo ii
na incerteza e no riSco

método científico versus método jornalístico: as pesqui-
sas eleitorais nas análises dos comentaristas políticos

André Fontenelle47

1. introdução

Um projeto de pesquisa que se proponha a enten-
der o uso das sondagens eleitorais na análise política dos 
meios de comunicação se depara com uma questão me-
todológica adicional: além da escolha da metodologia de 
pesquisa para o projeto em si, o objeto de estudo propria-
mente dito envolve o emprego de determinadas metodo-

47 Mestrando em Políticas de Comunicação pela Universidade de Bra-
sília – UnB; pesquisador do Grupo de Pesquisa Cultura, Mídia e Po-
lítica; jornalista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, 
com especialização pela Universidade de Aix-Marselha I (França); jor-
nalista na Agência Senado. E-mail: afontenelle1@gmail.com
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logias, cujo funcionamento é necessário investigar caso 
se queira fazer avançar o conhecimento sobre o tema. É 
sobre estas últimas, mais que sobre a metodologia do pro-
jeto de pesquisa, que este artigo pretende se debruçar.

As metodologias de que aqui se quer tratar, por sua 
vez, desdobram-se em dois tipos: as metodologias em-
pregadas pelos institutos de pesquisa na realização de 
sondagens eleitorais; e as metodologias empregadas por 
comentaristas políticos na análise dessas pesquisas, se é 
que existe metodologia.

O projeto em elaboração pretende examinar de 
que forma os meios de comunicação se serviram das 
pesquisas de intenção de voto ao longo da campanha 
presidencial de 2014 no Brasil. Esta foi marcada por 
duas reviravoltas que puseram em relevo uma aparente 
deficiência, da parte dos analistas consagrados dos veí-
culos de maior alcance de imprensa (aí incluídos meios 
impressos e digitais), rádio e televisão, na capacidade de 
detectar as aparentes tendências da opinião pública, jul-
gadas a partir dos números apresentados pelos institutos 
de pesquisa. A primeira reviravolta foi a morte do can-
didato do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Eduardo 
Campos, num desastre aéreo em Santos (SP) em 13 de 
agosto, e a subsequente escolha de sua candidata a vice, 
Marina Silva, para encabeçar a chapa. A segunda revi-
ravolta foi a presença, no segundo turno da eleição, do 
candidato do Partido da Social Democracia Brasileira 
(PSDB), Aécio Neves, cuja candidatura era dada como 
fadada ao terceiro lugar (e à consequente eliminação) 
cinco semanas antes do pleito.
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Parece-nos impossível progredir na investigação do 
tema sem responder a duas perguntas primordiais: que 
metodologias empregaram os diferentes institutos de pes-
quisa para chegar a seus resultados? E que metodologias 
empregaram jornalistas e comentaristas políticos para 
chegar às conclusões a que chegaram?

2. A metodologia das pesquisas eleitorais

À primeira vista, pode parecer que a primeira das 
duas perguntas acima não tem lugar num projeto de pes-
quisa de comunicação. Tratar-se-ia de questão para um es-
tudo de estatística ou de ciência política. Porém a intenção, 
aqui, não é fazer a crítica do fundamento da metodologia 
empregada pelos institutos, e sim aprofundar o conheci-
mento a respeito dela naquilo que possa iluminar e fazer 
entender a incapacidade dos analistas políticos de, a partir 
desses números, explicar o resultado final das urnas. O que 
se tentará aqui é argumentar que, embora o discurso dos 
institutos de pesquisa apresente as sondagens de intenção 
de voto como científicas, elas não se encaixam na definição 
de cientificidade proposta por Karl Popper.

Um breve histórico da implantação do mais co-
nhecido dos institutos de pesquisa brasileiros ajuda a 
contextualizar seu atual prestígio. Desde sua fundação, 
em 1944, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística (Ibope) se firmou como referência na área 
de pesquisas, tendo seus primeiros levantamentos, so-
bre audiência de programas de rádio e preferências 
eleitorais, grande repercussão junto à opinião pública. 
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Sendo, de início, pouco compreendido entre o público 
em geral o princípio estatístico subjacente às pesquisas 
por amostragem (o que gerava desconfiança em rela-
ção à boa-fé dos resultados divulgados), o fundador do 
Ibope, Auricélio Penteado, dedicou-se a uma série de 
palestras e entrevistas, nas cidades onde o instituto es-
tava implantado, para explicar as técnicas empregadas e 
propagandear sua precisão científica. Para esse fim, era 
valorizada a associação do Ibope com o instituto ame-
ricano Gallup, que se notabilizara ao longo da década 
anterior na realização dos mesmos tipos de pesquisa nos 
Estados Unidos48. Também era constantemente enfati-
zado o caráter científico desses levantamentos, chegan-
do-se a insinuar que substituiriam, com vantagens, as 
eleições propriamente ditas, como se vê no texto jorna-
lístico abaixo, a propósito da “primeira pesquisa política 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 
Estatística”, sobre as preferências do eleitorado carioca, 
ainda nos estertores do regime do Estado Novo:

Ante as sucessivas confirmações das previsões de Gal-
lup e outros pesquisadores, em matéria eleitoral, já 
ninguém mais duvida de que o processo de consultas 
populares por meio de amostra seja quase infalível, 
quando planejada e executada a pesquisa de acordo 
com certas exigências técnicas – diz, inicialmente, o 
informe do Ibope.

48 Para a repercussão das pesquisas sobre rádio, “Dados Estatísticos”, 
Correio da Manhã, 1 jul. 1948, ou“As pesquisas de rádio-audiência”, 
Correio da Manhã, 24 abr. 1949. Para as palestras, “Vai falar o sr. Au-
ricélio”, Diário Carioca, 26 abr. 1949. A filiação do Ibope ao Gallup 
Poll International, associação de “institutos congêneres do mundo”, é 
mencionada em carta de Penteado ao Diário Carioca, 1 ago. 1947, p. 1.
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Não seria mesmo exagerado prever-se para um futu-
ro talvez não remoto a substituição da estatística dos 
grandes números pelo processo de amostra, até para 
eleições municipais, estaduais e nacionais. E tais elei-
ções, levadas a efeito por consultas populares do tipo 
das de Gallup, rigorosamente controladas por técni-
cos e fiscalizadas pelos partidos, não seriam menos 
verdadeiras que o escrutínio geral, muito mais demo-
rado, caro e trabalhoso.
(“Comparecimento em massa, com uma abstenção 
quase nula”.
Diário da Noite, 27 mar. 1945, pp. 1-2).

O avanço no campo da estatística permitiu, desde a 
primeira metade do século XX, que se pudessem conhecer 
de antemão, de forma aproximada, as intenções de voto de 
qualquer corpo eleitoral, sondando-se apenas uma pequena 
amostragem desse mesmo eleitorado. O princípio estatís-
tico é conhecido como “amostragem probabilística”: sor-
teando-se ao acaso um número suficientemente grande de 
indivíduos, de um universo cuja composição é conhecida, 
pode-se chegar a uma estimativa proporcional aproximada 
da composição desse universo. No caso da eleição presiden-
cial brasileira, de um universo de 142,8 milhões de eleito-
res, seria possível estimar de forma aproximada as preferên-
cias dos eleitores com base em cerca de 2.000 entrevistas. 
A precisão dessa estimativa, ou o “intervalo de confiança”, 
tende a aumentar quanto maior for o tamanho da amostra, 
ou seja, o número de entrevistados, sendo admitida uma 
“margem de erro”, probabilidade, em geral de 5%, de que 
os valores efetivos verificados no universo do qual se extraiu 
a amostra fiquem fora do intervalo de confiança.
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Há, porém, uma questão prática importante, para a 
qual os responsáveis pelos institutos de pesquisa raramen-
te chamam a atenção: da forma como são feitas as pesqui-
sas eleitorais, não se pode falar em “amostragem probabi-
lística”. A amostra não é puramente aleatória, pois seria 
preciso enviar entrevistadores ao endereço de cada um 
dos sorteados, em milhares de municípios diferentes, o 
que tornaria impraticável o custo de tal pesquisa.

Para contornar esse óbice prático, e também com 
base nas leis da estatística, desenvolveu-se uma metodo-
logia alternativa à amostragem probabilística, conhecida 
como “amostragem por quotas”. Os institutos dividem o 
universo de eleitores em “quotas”, com base em critérios 
sociais e demográficos, buscando produzir resultados os 
mais próximos possível à amostragem probabilística. A 
seleção desses critérios – faixa etária, renda familiar, local 
de residência, grau de escolaridade – se baseia na expe-
riência de pesquisas passadas. Munidos de dados demo-
gráficos apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE) em suas diversas pesquisas, e acres-
cendo a esses dados outros levantamentos, alguns de ela-
boração própria, os institutos de pesquisa chegam a uma 
ideia aceitável, para seus fins, da repartição da população 
em quotas, e é dentro dessas quotas que sorteiam seus 
entrevistados e realizam suas entrevistas, em um número 
de municípios muito menor que aquele exigido por uma 
amostragem puramente probabilística.

O primeiro problema metodológico que essa altera-
ção provoca, para a análise das pesquisas, é que a divisão 
em quotas pode estar sujeita a erros, por parte daqueles 
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que estabelecem seus critérios. Por exemplo, a divisão da 
população em classes econômicas (A, B, C, D e E, por 
exemplo) pode estar incorreta ou desatualizada.

O segundo problema metodológico gerado pela 
abordagem dos institutos de pesquisa é que, embora a 
amostragem por quotas seja metodologicamente diferen-
te da amostragem probabilística, os institutos de pesquisa 
empregam a terminologia desta última. Assim, um dos 
conceitos de maior emprego, o de “margem de erro”, é 
indevidamente utilizado como evidência da precisão 
das pesquisas. Diferentes trabalhos acadêmicos, alguns 
datando de décadas atrás, apontam esse uso indevido 
(KISH, 1965; CARVALHO e FERRAZ, 2006). Quan-
do os institutos e os veículos de comunicação se referem 
à “margem de erro” das pesquisas (o que fazem por obri-
gação legal), estão na verdade fazendo uma estimativa da 
margem de erro equivalente numa amostragem proba-
bilística, procedimento que do ponto de vista estatístico 
não poderia ser feito.

Uma questão acessória diz respeito à ética no tra-
balho dos institutos. Alguns trabalham ao mesmo tem-
po para veículos de comunicação e partidos políticos, 
gerando um potencial conflito de interesses. Um dos 
institutos, o Datafolha, é de propriedade de um grupo 
de comunicação, o que evidentemente pode contaminar 
a posição dos veículos desse grupo (Folha de S. Paulo, 
UOL) em relação à validade das pesquisas de intenção 
de voto. O destaque dado pelos meios de comunicação 
a quatro institutos de alcance nacional (Ibope, Datafo-
lha e, em menor medida, Sensus e Vox Populi), em de-
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trimento de institutos de alcance regional ou estadual, 
também suscita questionamentos, por deixar nas mãos de 
um número relativamente reduzido de institutos o poder 
de municiar a opinião pública com dados. Trata-se de 
questões que, embora mereçam aprofundamento num 
projeto de pesquisa, não cabem no espaço deste artigo. O 
que se discutirá aqui é a pretensão da pesquisa eleitoral ao 
status de método científico.

Karl Popper, em seu clássico texto Conjecturas e Re-
futações, estabelece como critérios de cientificidade de 
uma teoria, entre outros:

A teoria que não for refutada por qualquer aconteci-
mento concebível não é científica. A irrefutabilidade 
não é uma virtude, como frequentemente se pensa, 
mas um vício.
Todo teste genuíno de uma teoria é uma tentativa de 
refutá-la. A possibilidade de testar uma teoria implica 
igual possibilidade de demonstrar que é falsa. Há, po-
rém, diferentes graus na capacidade de se testar uma 
teoria: algumas são mais “testáveis”, mais expostas à 
refutação que outras; correm, por assim dizer, maiores 
riscos. (POPPER, 1980).

Vistas sob a perspectiva de Popper, as pesquisas de 
intenção de voto não atendem o teste da refutabilida-
de, a não ser num único caso: quando são realizadas no 
próprio dia da eleição e confrontados ao resultado desta. 
Afora essa situação, a única forma de aferir a precisão de 
uma pesquisa, e em tese a da amostragem selecionada, é a 
comparação entre levantamentos de diferentes institutos, 
que não comprovam sua precisão científica, uma vez que 
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não se pode compará-las às proporções efetivas verifica-
das no universo dos eleitores.

No caso das eleições brasileiras, os institutos são obri-
gados a registrar, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, os 
critérios adotados para a realização de pesquisas de inten-
ção de voto. Limitam-se a indicar, porém, a proporção en-
tre as faixas etárias, as cidades e os bairros onde as entre-
vistas serão realizadas, e a íntegra do questionário aplicado. 
Essas informações não são suficientes para que se reprodu-
za de forma independente a pesquisa, como tentativa de 
refutá-la e, assim, determinar sua cientificidade.

Nos Estados Unidos, a irrefutabilidade das pesqui-
sas em ciência política vem sendo discutida, sobretudo 
depois que um estudo publicado pela revista Science, em 
maio de 2015, foi posto em dúvida, obrigando a revis-
ta a retratar-se. O autor do estudo, Michael LaCour, es-
tudante da Universidade da Califórnia em Los Angeles, 
queria demonstrar a eficácia de campanhas em favor do 
casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas, quando 
lhe foram solicitados os dados em que baseara suas con-
clusões, negou-se a fornecê-los. Embora o escândalo te-
nha ocorrido no meio acadêmico, levou Nate Cohn, co-
lunista político especializado em estatística do New York 
Times, a estender o questionamento à área das pesquisas 
de opinião:

[M]esmo antes do caso LaCour, estava se tornando 
evidente que um grupo diferente de pesquisadores da 
opinião pública – institutos de opinião pública – adere 
a níveis de transparência muito inferiores àqueles da 
ciência social acadêmica. Grande parte do mundo das 
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pesquisas de opinião permanece abrigado do tipo de 
escrutínio que é necessário para identificar e deter prá-
ticas questionáveis. (...)
No mundo das pesquisas de opinião, nenhum insti-
tuto de pesquisa divulga seus microdados de maneira 
oportuna. Quando os institutos chegam a divulgá-los 
– em geral meses após a publicação, num arquivo 
cujo acesso exige uma assinatura paga –, raramente 
fornecem as explicações metodológicas detalhadas 
necessárias para replicar os resultados das pesquisas. 
(COHN, 2015).

O panorama apresentado por Cohn se aplica ao caso 
brasileiro. Por mais que a legislação imponha aos institu-
tos de pesquisa restrições que visam a uma maior trans-
parência, estas são insuficientes para permitir a replicação 
ou refutação dos resultados.

Mesmo sem citar Popper, Leslie Kish, respeitado autor 
do campo da estatística, chegou por conta própria a uma 
conclusão parecida em relação à cientificidade das pesquisas 
por quotas, em seu livro Survey Sampling, de 1965:

A amostragem por quotas não é um método cien-
tífico definido. Em vez disso, cada uma delas pare-
ce ser uma produção artística, difícil de definir ou 
descrever (...)
Além disso, previsões eleitorais muitas vezes falham, 
às vezes por amplas margens. Muitas delas são silen-
ciosamente esquecidas. Umas poucas se tornam rui-
dosos escândalos; faz-se então a tentativa de livrar-se 
deles com explicações e desculpas ad hoc, que são ig-
noradas até o momento em que se tornam necessá-
rias. (KISH, 1965).
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3. A metodologia da análise política

Um levantamento dos textos dos comentaristas po-
líticos dos principais veículos de comunicação brasileiros, 
analisando as tendências do eleitorado com base nas pes-
quisas de intenção de voto, encontrará exemplos como os 
apresentados abaixo:

Para se manter no topo das pesquisas até outubro, 
Marina talvez não precise fazer nada além de desviar 
dos laranjas do jato de Eduardo Campos e cuidar das 
suas boas maneiras. Prevalecendo a bordo do PSB e 
de sua coligação diminuta, chegaria ao Planalto sem 
dever nada a ninguém, exceto aos donos dos votos. 
Diz-se que pode terminar em desastre. Mas o eleitor, 
de saco cheio, parece cada dia mais disposto a assumir 
o risco de, no mínimo, cometer um erro diferente. 
(SOUZA, 2014).

O crescimento de Marina reflete muito mais a 
percepção positiva que a ambientalista conseguiu 
imprimir junto ao eleitorado em sua reapresenta-
ção como candidata do que uma eventual comoção 
pela morte de Eduardo Campos. (PAULINO; JA-
NONI, 2014).

Aécio Neves (PSDB) e seus 15% de intenção de voto 
empurram os tucanos para fora do protagonismo do 
debate político nacional depois de mais de duas dé-
cadas. Essa tendência foi vista logo depois da morte 
de Eduardo Campos, na pesquisa realizada pelo Da-
tafolha nos últimos dias 14 e 15. No início desta se-
mana, o Ibope mostrou a onda pró-Marina. Agora, o 
Datafolha confirma o que pode ser a cristalização do 
quadro. (RODRIGUES, 2014).
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Passado o trauma da morte de Eduardo Campos e 
assimilada a chegada triunfal de Marina Silva, a eco-
nomia retoma o centro do debate eleitoral. (...) Dilma 
e Mantega culpam o cenário internacional. Marina, 
rumo à vitória, e Aécio dizem que não é bem assim 
(...) (CANTANHÊDE, 2014).

Em comum, os quatro textos acima, publicados o pri-
meiro no portal UOL e no jornal Folha de S. Paulo, têm o 
fato de terem sido publicados entre 30 e 31 de agosto de 
2014, logo após pesquisa eleitoral do Datafolha – instituto 
pertencente ao próprio jornal – que mostrou a candidata do 
PSB, Marina Silva, empatada em intenções de voto (34%) 
com a candidata do PT à reeleição, Dilma Rousseff. Em 
comum, também, o fato de os quatro darem como provável 
um segundo turno entre Marina e Dilma, e como impro-
vável a recuperação do candidato do PSDB, Aécio Neves.

Cinco semanas depois, porém, o resultado efetivo 
do primeiro turno da eleição apontou Dilma Rousseff 
com 41,6% dos votos válidos, Aécio Neves com 33,5% e 
Marina Silva com 21,3%.

Como os exemplos acima, seria possível citar inú-
meros outros, colhidos em diversos momentos da cam-
panha, em que a análise dos comentaristas, vista com o 
recuo que o tempo propicia, se mostra precipitada, epi-
dérmica, mudando ao sabor dos números das pesquisas. 
Ainda que não se possa cobrar do comentarista o poder 
de profetizar os acontecimentos, a análise perde credibi-
lidade quando é sucessivamente desmentida pelos fatos.

Sejam quais forem as razões para essa imprecisão, 
uma questão aparente pode ser apontada: a falta de mé-
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todo nessas análises. Afirmar, por exemplo, que o cresci-
mento de Marina se deve a uma “percepção positiva”, e 
não à “comoção” pela morte do candidato que encabeça-
va sua chapa, como o fazem Paulino e Janoni (na dupla 
função de diretores do Datafolha e analistas políticos), 
exigiria algum embasamento em dados de pesquisa, da-
dos, porém, que em nenhum momento são apresentados.

É essa falta de método que Nicholas Lemann, 
professor da Escola de Jornalismo da Universidade 
Columbia, nos Estados Unidos, pretende atacar com 
a proposta da adoção de um “método jornalístico”, 
de inspiração popperiana, que ajudaria os jornalistas 
a “apreender a realidade de uma situação” de forma 
melhor, como ele justifica no texto “O Método Jorna-
lístico”, adotado em suas aulas:

Um problema central na prática do jornalismo é que, 
na maior parte do tempo, tentamos realizar ao mes-
mo tempo narrativa e análise.As duas não combinam 
naturalmente. (...) O que segue é uma tentativa de 
uma versão jornalística do método científico, cujo 
objetivo é nos proteger de escrever matérias que são 
factualmente precisas e narrativamente instigantes, 
mas que ainda assim deixam de apreender a realidade 
de uma situação. (LEMANN, 2009).

Nesse texto bastante curto (584 palavras), Lemann 
lista cinco características desse método: a) Conscientiza-
ção (awareness): o autor se refere à noção, por parte do 
jornalista, de que ele pode inadvertidamente ter aceitado 
o enquadramento da reportagem “vendido” por uma das 
partes interessadas, ignorando outras possibilidades; b) 
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Formação de uma hipótese: o jornalista, para Lemann, 
não precisa se abster de elaborar uma tese sobre o tema da 
reportagem, muitas vezes formada antes da própria apu-
ração. Mas ao longo dessa mesma apuração ele precisa 
“não apenas tentar provar” essa hipótese de trabalho, mas 
também tentar refutá-la. Aí reside a maior semelhança 
entre o método proposto por Lemann e as ideias de Po-
pper; c) Mapeamento do discurso: conhecer na medida 
do possível o estado-da-arte do debate sobre aquele tema; 
d) Avaliação dos dados: nunca aceitar a conclusão do 
especialista por seu “valor de face”; e) Transparência. o 
quanto possível, o jornalista deve indicar de onde extraiu 
suas informações, evitando ao máximo o uso de fontes 
anônimas, para permitir que outros – até mesmo jorna-
listas rivais – possam checar as informações apuradas e 
eventualmente fazer progredir a apuração dos fatos.

Aplicando ao tema deste projeto as ideias de Lemann, 
um “método jornalístico” na análise das pesquisas repre-
sentaria, da parte dos comentaristas políticos, a admissão 
de hipóteses contrárias às por eles levantadas. Por exemplo, 
Paulino e Janoni não poderiam descartar a hipótese de a 
ascensão de Marina ser um mero efeito passageiro da co-
moção provocada pela morte de Eduardo Campos; Rodri-
gues não poderia desconsiderar a possibilidade de o quadro 
eleitoral ainda não estar cristalizado; e assim por diante.

4. conclusões

Mais uma vez, a intenção aqui não é negar a utili-
dade das pesquisas eleitorais, ou sugerir sua proibição (o 
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que seria, de resto, ocioso), e sim relativizar a importân-
cia que lhes atribuem os meios de comunicação, por in-
termédio de seus comentaristas políticos, em detrimento 
de outros instrumentos de análise eleitoral, como os gru-
pos focais ou formas alternativas de pesquisa qualitativa. 
Questionar os métodos empregados pelos institutos e ter 
em mente a irrefutabilidade que retira das pesquisas de 
intenção de voto o caráter de cientificidade são práticas 
recomendáveis. Com essa finalidade, a adoção do “mé-
todo jornalístico” proposto por Lemann poderia ser um 
passo inicial no sentido de dar conta adequadamente des-
se esforço metodológico.

O projeto de pesquisa atualmente em elaboração, 
que se destina a investigar a forma como se dá a análise 
mediática dos levantamentos eleitorais, usará técnicas de 
análise de discurso na busca de indícios de algum esforço 
de adoção de um método no comentário político; e en-
trevistas com comentaristas políticos e responsáveis pelas 
pesquisas eleitorais nos institutos de pesquisa, para apro-
fundar o conhecimento sobre os métodos empregados, 
tanto por estatísticos e cientistas políticos desses institu-
tos quanto pelos jornalistas e comentaristas políticos dos 
meios de comunicação.
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comunicação e arte: o processo de uma converGên-
cia através da arte urbana
Claudia Vasconcelos Baccile49

1. introdução

Expor a convergência entre arte e comunicação tor-
nou-se costume ao citar exemplos em publicidade e pro-
paganda. Mas será somente nessas áreas em que ocorre o 
fenômeno convergente entre esses dois campos de estudo? 
Pode-se resumir a arte na comunicação à propaganda? É 
notável que as duas áreas caminham juntas e não há muitas 
discordâncias sobre isso, mas não é notável este fenômeno 
enquanto convergência. Principalmente quanto ao seu va-
lor semiótico. Supondo que duas coisas andam juntas, há 
de se entender que sempre andaram dessa forma ou que 
em um dado momento passaram a este hábito. 

O que ocorre com a arte e a comunicação é que 
primeiro foi reconhecida sua união, mas agora precisa 
ser discutida sua convergência. Sendo assim, precisa-se 
entender como se deu esse processo, o movimento que 

49 Mestranda em Comunicação e Sociedade pela Universidade de 
Brasília – UnB; mercadóloga pela Faculdade Senac;graduanda em 
design gráfico pelo UniCeub. E-mail: claudiabaccile@gmail.com
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desencadeou no fenômeno que se mostra hoje. Isso nem 
sempre foi assim, em um dado momento o contexto mu-
dou, desencadeando em um processo que ainda necessita 
ser entendido no campo comunicacional.A convergên-
cia entre arte e comunicação precisa ser entendida como 
uma questão epistemológica, legitimada. Necessitando 
assim de sair das margens da academia para se colocar no 
foco de pesquisadores específicos. 

Para algo deixar de ser marginalizado, precisa pri-
meiramente ser entendido e para isso precisa ser olhado 
de perto. A partir dai, soluções cabíveis começam a surgir 
para a legitimação do tema. É um tema que suscita mui-
tas reflexões sobre questões atuais e em constante trans-
formação, como os meios de comunicação de massa, a 
cultura de massa, as novas tecnologias, e a arte e os artis-
tas nesse novo contexto50.

2. A semiótica como método

Para chegar a algumas conclusões e respostas, o 
métodosemiótico de análise é adotado como ferramenta 
de pesquisa e orientação. Por meio da semiótica pode-se 
entender o fenômeno estudado além da restrição a so-
mente algumas áreas da comunicação. Pode-se estender 
para a relação entre sujeito e objeto através da estética 
e significação; o processo cognitivo na mente do inter-
pretante e como a comunicação se dá para este. É um 

50 Citação de Monica Santos Pereira de Freitas, mestre em Comu-
nicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná, em seu 
estudo sobre o livro “Por que a comunicação e as artes estão conver-
gindo?” de Lucia Santaella.
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método possível de “desmarginalizar” o objeto de estu-
do e não através da criação de normas, mas de reflexões. 
A semiótica serve para pensar e não para normatizar51. 
A semiótica como disciplina tem levantado questões em 
diversos campos de estudo caminhando desde psicolo-
gia até mesmo a computação. 

Foi Allen Newell (1980) quem introduziu o con-
ceito de sistema simbólico físico a fim de caracte-
rizar mais genericamente sistemas não apenas capa-
zes de processar números como também símbolos. 
(NÖTH, 2001).

Charles Pierce legitima isso quando diz que “embora 
nem todo raciocínio seja numérico, é certo que a computa-
ção numérica seja raciocínio”(CP 2.56)52. Esta caminhada 
entre várias disciplinas se caracteriza bem com a comuni-
cologia (que apresenta uma ampla gama de possibilidades 
interdisciplinares). Com esta premissa conclui-se um bom 
método para analisar um fenômeno que caminha por duas 
disciplinas (convergência arte/comunicação), pois se trata 
de um método que faz o mesmo.

Aqui cabe uma breve reflexão: afinal de contas, 
é possível raciocinar sem significar? Trata-se de uma 
pergunta chave para entender a importância do estudo 
dos significados. De como esse processo acontece tria-
dicamente entre signo, objeto e interpretante. E aqui 
cabe ressaltar o processo cognitivo na mente do inter-
51 Anotação em mesa redonda do grupo de pesquisa NESECOM, 
maio de 2015.
52 Toda vez que no presente trabalho aparecer a sigla “CP esta se 
referirá aos collected papers de Charles Sanders Peirce.
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pretante. Por quantas vezes é exatamente isso que a co-
municação realiza em seus atos? Quando se aplica um 
signo para falar de um objeto para um interpretante, 
seja esse interpretante um leitor, espectador, cliente… 
Ele é um sujeito e o sujeito é base fundamental para a 
ação comunicacional. O signo por diversas vezes é re-
presentado com uma base artística, através de criações 
e performances de representação. Não há muito como 
fugir da forte relação entre o tema abordado e o méto-
do escolhido de analise.

3. o contexto – uma reflexão

Embora por vezes o tema fique à margem do foco 
de estudo, há sim aqueles que têm se dedicado seja com 
breves considerações, seja com estudos aprofundados, ao 
desenvolvimento do mesmo. Rogério Zanetti, por exem-
plo, traz uma percepção tecnológica a respeito do assunto 
quando afirma que a convergência entre essas áreas é algo 
natural e o que possibilitou a exaltação e exacerbação des-
sa convergência foi a própria tecnologia. “Esses campos 
se convergem há muito tempo, não é algo novo, o que 
acontece é que a tecnologia conseguiu canalizar isso em 
muitas coisas.” (ZANETTI, 2014)

Agregando ao contexto tecnológico, Arlindo Ma-
chado apresenta uma expressão para sintetizar essa re-
lação arte/comunicação e tecnologia: “artemídia.” Pos-
sibilitando a inserção do tema proposto neste artigo no 
contexto que criou uma nova era comunicacional: a co-
municação digital, sendo esta extremamente intrínseca a 
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tecnologia. “A noção de ‘artemídia’ engloba e extrapola 
expressões anteriores, como ‘arte & tecnologia’, ‘artes ele-
trônicas’, ‘arte-comunicação’, ‘poéticas tecnológicas’ etc.” 
(MACHADO, 2007, p.8)

Machado também chama a atenção ao papel do 
artista no âmbito semiótico dentro da tecnologia. Aqui 
se insere o termo “máquinas semióticas” como explicita-
dor da tecnologia, exemplificando também os conceitos 
deWinfried Nöth e Charles Peirce citados acima. 

Caberia ao artista – deus do acaso, atuar no interior 
da sociedade midiática para desmontar as máquinas 
semióticas, buscando formas de interferir na lógica 
do seu funcionamento, para desprogramar a técnica 
e evidenciar suas funções simbólicas, obrigando o 
sistema a explicitar a lógica discursiva inerente aos 
processos tecnológicos: “subvertendo as ‘possibili-
dades’ prometidas pelos aparatos e colocando a nu 
os seus pressupostos, funções e finalidades”. (MA-
CHADO, 2007, p. 22).

Outra questão que vem instigar a respeito da semio-
se no campo comunicacional é apresentada como crítica 
por Francisco Marsciani em seu artigo para a revista Ga-
láxia53. Mostra a teoria semiótica como algo em potencial 
de expressão, porém ainda presa a egos de produção.Não 
estaria também a semiótica percorrendo certas margens 
dos campos de estudo? Caberia esta questão aos seus es-
tudiosos ou a academia em geral? 

53 Revista pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Comuni-
cação e Semiótica da PUC-SP
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A teoria da significação ainda não conciliou-se suficien-
temente com esta opção fundamental: uma teoria da 
enunciação, por exemplo, se encontra até agora presa 
na alternativa entre uma percepção egológica da pro-
dução do sentido e uma concepção verdadeiramente 
intersubjetiva. (MARSCIANI, 2014).

4. Arte urbana – objeto de observação

Caminhando um pouco mais em direção à semióti-
ca como método de análise da convergência entre arte e 
comunicação, tem-se como objeto de observação a arte 
urbana, aqui exemplificada como intervenções urbanas. 
O objeto traz a perspectiva do espaço urbano como 
meio de expressão não convencional, onde o meio não é 
apenas o meio, mas a função (RUSSI, 2013). É fato que 
ao se falar de expressão, um leque de possibilidades é 
aberto para definições e epistemes. Porém, partindo do 
básico e intrínseco conceito das duas palavras, “expres-
são”e “comunicação”, chega-se a máxima de que toda 
comunicação é uma expressão e toda expressão é uma 
comunicação. São termos que possuem um elo forte em 
sua função. Com isso tem-se a base para o desenvol-
vimento deste trabalho que tem por objetivo mostrar 
justamente a expressão artística urbana como forma de 
comunicação; e além, abordar questões cognitivas na 
mente do interpretante quando se envolve no processo 
de significação e no espaço da estética.

É necessário, antes de mais nada, entender do que 
se trata esse espaço urbano e do que se trata a arte ur-
bana em si. Por vezes, na tentativa de colocar ordem 
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na sociedade, barreiras são criadas, barreiras estas que 
também por vezes os artistas urbanos não irão seguir. 
Daí o surgimento da ideia de que são criminosos, in-
fratores da lei. Se analisarmos a fundo esta questão, 
perceberemos que aquilo que chamamos de “criativi-
dade”nada mais é do que a concessão que damos a tais 
artistas para cruzar a linha dessas normas da sociedade. 
Aqui tem-se um termo chave para entender a maioria 
das artes urbanas: trespass. “Do prefixo tres, “para além 
de”, e passer, “passar”, o significado original da palavra 
trespass era transgressao, ofensa, pecado.” (MCCOR-
MICK, 2013, p.15).

O termo trespass vem para elucidar não só o por-
quê da ideia de que artistas urbanos muitas vezes são 
considerados criminosos (ofensa, transgressão, pecado) 
como também para mostrar que o ato do interventor 
urbano é ir mais longe, cruzar uma linha para dizer 
algo. Este algo tem que ser feito por alguém e por mais 
que a sociedade condene, por vezes ela espera que seja 
feito, sendo assim melhor que seja feito por artistas. 
É um sim e não da sociedade para os artistas urbanos. 
“Todo o gesto que não tenha recebido permissão e ain-
da assim se dirige ao público (…) precisa ser entendido 
primariamente como um tipo de discurso.” (MCCOR-
MICK, 2013 p.16).

A citação de McCormick vem elucidar o elo da arte 
urbana, como o gesto não permitido, com a comunica-
ção que precisa ser entendida (tipo de discurso). Pedro 
Russi (2013, p.49) também deixa essa ideia clara ao di-
zer que “temos que entender a comunicação não como 
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algo dado, mas que demanda ser entendida na ordem do 
simbólico”. Os signos, neste trabalho, são exatamente o 
que compor cada trabalho de arte urbana. É o meio de 
comunicação alternativa. A partir do momento que um 
interventor age no espaço urbano, ele está dizendo: “isto 
que acabo de fazernão pertence a este lugar; não era para 
estar aqui, entãoolhem! O que acham? O que isso des-
perta em você?” O próprio ato da intervenção já quer 
dizer alguma coisa, ou seja, já é dotado de significado; 
já expressa algo, ou seja, comunica. Como dito acima, o 
meio se torna a função. 

A ideia de que o humano se comunica através de signos, 
e estes por vezes são a própria arte, não é recente, já é enten-
dido por todos pelo clássico exemplo das grutas de Lascaux.

A comunicação é tão fundamental para o ser huma-
no como fazer marcações, e a materialização primor-
dial de ambos os impulsos esta registrada nas nossas 
primeiras pinturas nas cavernas. (MCCORMICK, 
2013, p.16).

Mas chegamos a uma época em que se precisa enten-
der o porquê que este fenômeno ocorreu e ocorre até hoje, 
como se dá todo este processo. Porque o ser humano pre-
cisa fazer “marcações”, materializar o que se passa em sua 
mente. Essas marcações sintetizam muito bem o papel das 
intervenções urbanas, que vem mexer com a normativida-
de para criar um questionamento mais amplo de como as 
coisas são54. É o questionamento derivado da função esté-

54 Citação de McCormick em “Trespass: história da arte urbana não 
encomendada”.
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tica que aqui se revela como a açãodo signo e a dinâmica 
do interpretante. É esse vivencia própria doespaço urbano, 
onde a intervenção vem criar esse chamamento para sair da 
rotina habitual e experimentar algo novo.“Lugares, quie-
ren decirnos algo(…) esta inminencia de una revelación, 
que no se produce, es, quizá, el hecho estético55.

Daí podermos pensar as manifestaçõescontemporâ-
neas da arte como fenômeno cultural complexo, na 
medida em que indicam a possibilidade de interes-
santes experimentações nos processos comunicati-
vos, como campo de circulação de valores e signos. 
(GONÇALVES, 2014).

Neste sentido, cabe citar a noção de “coenoscopia” 
(sentido de contemplar alguma coisa) apresentada por 
Bentham e descrita várias vezes por Peirce para designar 
um tipo de observação cuidadosa que busca por atividades 
ligadas a semiose. Este tipo de contemplação é justamente 
a que falta na sociedade em seu cotidiano. Fernando An-
dacht chama a atenção para esta questão quando traz a re-
flexão de “como descobrir o ponto em que alguém se torna 
cego pela rotina?” Refere-se aqui a advertência de Peirce 
sobre a incapacidade de observar com mais cautela o que 
está repetidamente ao nosso redor através do cotidiano. É 
dessa incapacidade que a experiência estética vem retirar o 
individuo que participa do contato com a arte urbana, tor-
nando o capaz através da estranheza, aqui ressaltada como 
qualidade. E para isso não é necessário nenhum instru-
mento especial a não ser a própria observação do comum.

55 Citação pertencente a Jorge Luís Borges no Obras Completas I-IV.
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Figura 1. Intervenção de Mark Jenkins intitulada “Under the Rainbow”, 
instalada em 2008 em Malmo, Suécia

A figura 1 exemplifica bem essa questão do “des-
pertar” no cotidiano e essa estranheza que é causada no 
individuo que interage com a obra. A partir daqui são 
produzidos novos significados a partir da relação signo
-objeto-interpretante. O habitual é traspassado56.

Para concluir, cabe novamente citar a importância deste 
trabalho para uma legitimação no campo da comunicação, 
pois poucos dados são apresentados na área principalmen-
te lidando com o método semiótico. É necessário descobrir 
tudo, ou quase tudo que esta áreaainda tem a oferecer57. 

Explorando com calma, pois a semiose deve ser in-
terpretada como um interminável strip-tease, em que os 

56 Aqui cabe relembrar o conceito de “trespass” citado anteriormente 
neste trabalho
57 Gianfranco Marrone afirma em entrevista para revista Galáxia, que o 
estudo semiótico do espaço urbano quase nunca foi articulado pela semi-
ótica dos objetos técnicos, nem pela do corpo.
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sinais se revelam parcialmente58, descobre-se o prazer de 
um campo sedento por ser desbravado com uma “teia in-
cessante” (termo usado por Borges) da relação de signos 
dentro da arte e comunicação.
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jornalismo, Guerra e quadrinhos: os caminhos que 
levam à narrativa de joe sacco

Djenane Arraes Moreira59

1. introdução

Guerras fazem parte do cotidiano do homem desde 
que o mundo é mundo. A frase não é um pensamento 
original meu: ela vem do senso comum, da impressão 
de que estamos sempre entre trincheiras e sob fogo cru-
zado. A guerra está nos noticiários, nas conversas ca-
suais, dentro da escola nos livros didáticos, em nossos 
registros culturais e artísticos mais remotos. Muitas das 
pinturas em cavernas feitas pelos primeiros homens são 
narrativas visuais sobre caças e também sobre confron-
tos. A guerra é o tema do poema épico Ilíada, de Home-
ro, texto do século VIII a.C. Está nos discursos, como 
o histórico proferido pela rainha Elizabeth I dirigido 
às tropas inglesas em Tilbury antes do confronto com 
a armada espanhola, em 1588. Está no diário da ado-

59 Djenane Arraes Moreira é mestranda em Jornalismo e Sociedade 
pela Universidade de Brasília – UnB, orientada pela professora-dou-
tora Maria Jandyra Cavalcanti Cunha. Foi graduada em Jornalismo 
pela Universidade Católica de Brasília em 2002.
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lescente alemã Anne Frank, que morreu aos 15 anos no 
campo de concentração Bergen-Belsen, em 1945. 

A guerra gerou inúmeras obras jornalísticas im-
portantes, como a Guerra dos Canudos, de Euclides 
da Cunha, Hiroshima, de John Hersey, e Despachos no 
Front, de Michael Herr. José Hamilton Ribeiro (2005) 
faz uma defesa da importância da presença do jorna-
lista no campo de batalha ao dizer que “guerra é ruim, 
mas guerra sem alguém para escrever sobre ela é mui-
to pior.” (RIBEIRO, 2005, p. 102). Porque, sem esse 
alguém disposto a relatar os eventos, informações im-
portantes vão se perder em favor dos registros frios ofi-
ciais do lado vencedor. Esse alguém não precisa nem ser 
jornalista de formação, basta estar disposto a contar a 
história de forma honesta.

O trabalho do repórter em zonas de conflito ao lon-
go dos anos foi uma ferramenta poderosa na denúncia 
dos horrores nos campos de batalhas, ao chamar atenção 
para o sofrimento dos civis, e na desconstrução dos dis-
cursos oficiais. O jornalista Joe Sacco é um desses pro-
fissionais que percorreu zonas de conflito para mostrar a 
situação da população civil em fogo cruzado e dar voz à 
parte mais frágil desta dinâmica. Conhecido por suas re-
portagens durante a primeira e a segunda Intifadas na Pa-
lestina e na Guerra da Bósnia (1992-95), Sacco ganhou 
notoriedade por fazer tais registros usando a linguagem 
das histórias em quadrinhos, criando assim uma nova 
forma de desenvolver a narrativa jornalística.

As obras de Joe Sacco sempre me instigaram no 
sentido de que elas, mesmo que desenhadas em preto 
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e branco, tinham o poder de revelar novas cores sobre 
tais momentos históricos que acompanhei por meio de 
fragmentos noticiosos dos maiores veículos de comuni-
cação – especialmente pela televisão. A narrativa em qua-
drinhos usada em favor do jornalismo foi uma “criação” 
de Sacco que despertou em mim o desejo de entender 
melhor como ela funciona e suas contribuições. Mas ao 
realizar as primeiras leituras investigativas, percebi que o 
texto em si trazia contribuições tão importantes quanto 
a forma, e isso me iluminou caminhos que gostaria de 
percorrer e investigar nesta experiência acadêmica.

Para tal pesquisa, escolhi as reportagens de Joe Sac-
co publicadas nos livros Uma História de Sarajevo, Área 
de Segurança Gorazde e The War’s End – sobre a Guerra 
da Bósnia. Dentro da análise dessas reportagens tenho 
dois objetivos. O primeiro é entender como os proce-
dimentos metodológicos de Joe Sacco servem para o es-
tabelecimento de critérios na realização do jornalismo? 
O segundo objetivo é o estudo da narrativa com foco 
no cotidiano da população civil durante a guerra. Neste 
artigo, pretendo fazer um relato honesto sobre o processo 
de busca pelo meu objeto e os métodos escolhidos para o 
desenvolvimento da pesquisa.

2. santo bombardeio, batman!

O jornalismo de guerra, segundo a classificação 
proposta por Maria Jandyra Cunha (2012), é a ativi-
dade que não é necessariamente desenvolvida no teatro 
da guerra (isso seria correspondência de guerra), nem 
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mesmo é preciso ser realizada por um jornalista, mas 
que é feita a serviço do jornalismo (CUNHA, 2012, p. 
245). Joe Sacco passa a se enquadrar nesta categoria no 
momento em que ele vai à Bósnia, credenciado como 
jornalista, munido com a intenção de fazer jornalismo e 
com os métodos que desenvolveu para narrar sob forma 
de quadrinhos a situação de uma população nos mo-
mentos finais da guerra. Em outras palavras, ele está 
ali como jornalista de guerra pelos sobreviventes e para 
contar como eles conseguiram. 

Se, de um lado, Joe Sacco faz parte do hall de jor-
nalistas que reportaram a guerra, do outro ele também 
está atrelado a uma rica tradição de autores e artistas dos 
quadrinhos que se dedicaram a falar da guerra de forma 
ficcional ou não.

Desde quando Joseph Pulitzer introduziu, em 
1889, as histórias em quadrinhos no suplemento domi-
nical do jornal popularesco New York World que crimes 
e violência urbana tinham espaço entre comentários 
jocosos e piadas proferidas por personagens populares 
daquele primeiro momento. O jornalista estadunidense 
David Hajdu (2008) explica que longe de ser um pro-
duto voltado para crianças, os quadrinhos foram inse-
ridos na imprensa para comunicar com os imigrantes 
que mal sabiam ler ou falar inglês, com os pobres, com 
os que estavam à margem social. Os personagens, como 
The Yellow Kid, criado por Richard Felton Outcault, 
eram uma caricatura dos excluídos feito por judeus, 
imigrantes, negros e mulheres, ou seja, pelas minorias 
que falavam diretamente a eles mesmos. 
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A fácil linguagem narrativa dos quadrinhos e o po-
der de atração que os desenhos exerciam em especial às 
crianças fizeram com que as histórias em quadrinhos se 
tornassem tão populares que elas extravasaram das pági-
nas dos jornais e ganharam revistas próprias. O apareci-
mento dos super-heróis na década de 1930 contribuiu 
para o crescimento da popularidade e vendas. Estima-se 
que 30 milhões de revistas em quadrinhos eram vendi-
das por mês entre as décadas de 1930 e 1940 nos Esta-
dos Unidos60. A entrada dos Estados Unidos na Segunda 
Guerra Mundial (1939-45) motivou os editores a fazerem 
uma abordagem política direta entre seus personagens e 
a guerra. Foi nesse contexto que personagens como Ca-
pitão América foram criados. A primeira aparição do he-
rói, hoje da editora Marvel, aconteceu em 1941, com ele 
dando um soco no chanceler alemão Adolf Hitler, líder 
do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Ale-
mães, conhecido também como Partido Nazista. 

Desde então, a guerra numa mais deixou de ser um 
assunto abordado. A temática produziu alguns clássi-
cos do meio, como a história “Kill”, criada por Harvey 
Kurtzman em 1951 sobre a Guerra na Coréia (1950-
1953). O mesmo autor se dedicou entre 1951 e 1954 
a escrever e editar a revista Frontline Combat, da editora 
EC Comics, especializada em contos de guerra. Em outro 
clássico, “Master Race”, de 1955, Bernard Krigstein revi-
sitaria o Holocausto. Os super-heróis reagiam às guerras 
Fria (1945-91) e do Vietnã (1955-75) ao enfrentar vilões 

60 Esses dados são trazidos por Ciro Inácio Marcondes (2012), ao 
citar o pesquisador Bradford Wright. (p.26)
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soviéticos e comunistas. O Homem de Ferro criou sua 
armadura após ser seqüestrado por vietnamitas e forçado 
a criar armas para os combatentes inimigos. Na década 
de 1980, a Guerra Fria inspirou o autor inglês Alan Mo-
ore em Watchmen, sobre heróis que agiam sob a fictícia 
ditadura branca do presidente Richard Nixon. 

A guerra é fascinante entre metáforas e cores, espe-
cialmente quando se sabe que aquilo é apenas uma narra-
tiva de ficção. Mas há aqueles autores de quadrinhos que 
mostram a guerra em preto e branco, sem super-heróis 
em uniformes coloridos enfrentando super-vilões. São 
narrativas de não-ficção, cujo gosto do fel que se sente 
ao ler tais páginas é só um lembrete de que não há nada 
fascinante em bombas que tiram vidas, nos tanques que 
avançam contra populações, nas perdas de toda natureza 
que se é submetido. A produção de sentidos é intensa 
na narrativa gráfica e nada é amenizado, nem mesmo 
quando o personagem é um rato que tenta sobreviver ao 
Holocausto, como assim concebeu Art Spiegelman em 
Maus, onde conta a história de como os pais deles sobre-
viveram ao campo de concentração Auschwitz, localizado 
no sul da Polônia.

Mesmo que tenham nascido no mesmo meio, pela 
imprensa, o jornalismo e os quadrinhos só foram se en-
contrar na década de 1990, quando Joe Sacco lançou o 
primeiro número de Palestina61. A série de nove revistas 
depois seria reunida em um livro-reportagem de mesmo 

61 Palestina chegou ao mercado pela primeira vez em formato de comic 
book, em 1993. Os nove números que compõe a história foram reuni-
dos num volume único lançado em 2001.
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nome, que mostrava um panorama surpreendente da Pri-
meira Intifada (1987-93), que foi o enfrentamento entre 
palestinos e israelenses, motivado pela ocupação de Israel 
na Faixa de Gaza. 

3. A busca pelo objeto e pelo método

“Descobri” o trabalho de Joe Sacco em 2007, ao fo-
lhear Uma História de Sarajevo. Impressionou-me a ilus-
tração que ocupava duas páginas inteiras: mostrava um 
pequenino personagem caminhando em direção a um 
hotel que apresentava sinais da guerra que passara por 
ali. O tempo estava fechado, as construções vizinhas da-
nificadas, com vidros das janelas quebrados, a rua vazia e 
os gramados estavam mais para espaços para matagais e 
depósitos de lixo. Era como se aquela cidade, ou aquele 
pedaço urbano, fosse engolir o personagem em desola-
ção. Tal obra me apresentou a possibilidade de se fazer 
jornalismo independente e sério em uma forma narrativa 
reconhecida por ser território de super-heróis. Joe Sac-
co despertou minha curiosidade em pesquisar sobre o tal 
jornalismo em quadrinhos. 

Santiago Garcia (2012) observa que a reportagem 
em quadrinhos pode ser mais sincera por não estar vin-
culada aos veículos convencionais e, por isso mesmo, se 
torna possível falar sinceridades que são silenciadas ou 
manipuladas pelos interesses que rondam a imprensa 
em geral. Dick Vanderbeke (2010) amplia a lista de 
vantagens ao argumentar que os quadrinhos trazem à 
reportagem subjetividades que o jornalismo tradicional 
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não consegue alcançar: “O jornalismo em quadrinhos 
questiona a reivindicação de autenticidade e veracida-
de da representação fotográfica e, portanto, sugere a 
necessidade de re-conceituação. Além disso, ele visual-
mente aponta aspectos da realidade que não são aces-
síveis no jornalismo tradicional.” (VANDERBEKE, 
2010, p. 80. Tradução nossa)

A obra de Joe Sacco é constituída de 11 títulos prin-
cipais, sendo que seis são de jornalismo de guerra. Era 
tentador explorar a totalidade dele, algo que seria impro-
vável em apenas dois anos de mestrado. Como é preciso 
delimitar, o primeiro passo foi escolher a reportagem que 
me interessava mais. Escolhi a Guerra da Bósnia (Uma 
História de Sarajevo e Área de Segurança Gorazde) por 
algumas razões: tinha mais leituras sobre os Bálcãs; e o 
fato de eu ter me encantado pela obra de Joe Sacco pelas 
páginas de Uma História de Sarajevo. 

Como jornalista, minhas principais referências são 
livros-reportagens de outros jornalistas. São influências 
profissionais como Ruy Castro, Ana Maria Bahiana, José 
Hamilton Ribeiro e Gay Talese: todos com expressiva 
produção de grandes reportagens, além de desenvolverem 
uma narrativa ágil e rica em informações, independente 
do estilo ou escola que os formaram. Oras, se passei uma 
vida a inventar histórias, ler histórias e apurar histórias, 
se minhas principais influências são pessoas que fazem 
o mesmo, estudar histórias era o caminho lógico. Daí a 
escolha pela narratologia: curiosamente, o método veio 
antes do objeto.
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Segundo o jornalista e pesquisador brasileiro Luiz 
Gonzaga Motta (2013), narratologia “é a teoria da nar-
rativa e os métodos e procedimentos empregados na 
análise das narrativas humanas. É, portanto, um campo 
de estudo e um método de análise das práticas cultu-
rais.” ( MOTTA, 2013, p.75). 

Nas leituras iniciais, cheguei a uma primeira per-
gunta: como a narrativa em quadrinhos se realiza dentro de 
uma peça jornalística? 

Dentro desta pesquisa cabe objetivos como a inves-
tigação das contribuições, inovações, vantagens e desvan-
tagens do uso das narrativas gráficas no jornalismo. Em-
bora o objeto ainda não estivesse definido, a perspectiva 
de um estudo narrativo estruturalista parecia pertinente. 
Parte vinha da influência de Umberto Eco, em Apocalíp-
ticos e Integrados, onde o semiólogo e lingüista italiano faz 
uma análise quadro a quadro de Steve Canyon. A partir 
deste quadrinho, Eco lança seu olhar sobre a semântica, 
o enquadramento, as personagens, e identifica discursos 
dominantes. Outro estudo de natureza estruturalista re-
levante foi An Examination of Master Race, realizado por 
John Benson, David Kasakove e Art Spiegelman (2009)62. 

A perspectiva estruturalista no estudo dos quadrinhos 
é muito valiosa no sentido de elucidar as bases em que a 
narrativa é construída. Afinal, tal linguagem é fundada em 
técnicas narrativas que envolvem representações pictográfi-
cas, moldura, sarjetas (os espaços entre os quadros), linhas, 

62 O trio de pesquisadores faz uma análise da narrativa de Master 
Race, de Bernard Krigstein. Segundo os autores, com apenas oito 
páginas, essa é uma das melhores histórias em quadrinhos já criadas.
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traços, e balões em que os textos são inseridos. Esses elemen-
tos compõem um complexo sistema de comunicação que, 
de acordo com Charles Hatfield (2009), é caracterizado por 
uma pluralidade de mensagens heterogenias em forma, que 
envolvem a co-presença e interação de vários códigos. 

A arte dos quadrinhos é formada por vários tipos de 
tensões e modos de leitura – várias opções de inter-
pretações e potencialidades – que devem ser jogadas 
umas contra as outras. Desta forma, os leitores devem 
recorrer a diferentes esquemas estratégicos de inter-
pretação e leituras do que aqueles que seriam usados 
nas leituras de textos escritos convencionais. (HA-
TFIELD, 2009, p. 132. Tradução nossa).

Identificar os denominadores comuns dá mais se-
gurança no momento de proferir outras interpretações. 
Tal como o próprio Eco (2011) ressalta, tal análise é o 
começo da investigação. “Como, a um primeiro exame, 
as estruturas individuadas nos reportam a uma série de 
interrogações vão além do fenômeno específico e nos 
obrigam a pô-lo em correlação com outras ordens de fe-
nômenos.” (ECO, 2011, p. 150).

Uma leitura estruturalista é uma forma de responder 
à pergunta inicial. Além das propostas de autores como 
Vladmir Propp, Tzvetan Todorov, Roland Barthes e do 
próprio Eco, existem ainda verdadeiros manuais intro-
dutórios de como se ler e analisar quadrinhos dentro 
de uma abordagem estruturalista e semiótica de autores 
como Will Eisner, Neil Cohn e Thierry Groensteen, e 
também dos pesquisadores brasileiros Antônio Luiz Cag-
nin e Paulo Ramos.
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No entanto, havia mais perguntas a serem feitas, 
e o meu objeto ainda não passava de um tema. Com 
o avançar das leituras, percebi que talvez uma pesqui-
sa estruturalista não fosse adequada como expressão 
daquilo que buscava. A mim interessava os discursos, 
as intenções, as conexões culturais e os sentidos que 
a narrativa era capaz de produzir. Desta forma, a nar-
ratologia que parte da fenomenologia proposta por 
Luiz Gonzaga Motta me pareceu um procedimento 
epistemológico e metodológico mais adequado. Se-
gundo Motta, “o caminho da fenomenologia permite 
não apenas compreender os ajustes lógicos do discur-
so narrativo em resposta aos desejos e intenções da 
situação comunicativa, mas permite também acender 
à sua significação integral e ao sentido dessa signi-
ficação no contexto social e histórico.” (MOTTA, 
2013, p. 123). Além disso, a narratologia defendida 
por Motta é uma técnica que prevê o uso de outras 
formas metodológicas como a hermenêutica em pro-
fundidade e a análise do discurso. 

Analisar procedimentos metodológicos estimula a 
criatividade do pesquisador. É preciso ter sensibilidade 
para saber qual é a mais interessante a ser usada para 
desvendar do objeto. E mais: que não se faça dessas 
técnicas e procedimentos uma camisa de força que vá 
engessar a pesquisa. São conselhos valiosos, mas como 
proceder quando tudo que se tem é um tema, concei-
tos que gostaria de trabalhar, disposição em mergulhar 
nesse tema e uma pergunta em aberto?
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Motta faz uma exposição de técnicas pragmáticas 
– que reabilita técnicas estruturalistas –, e empíricas – 
fundamentada em movimentos de ação analítica. No pri-
meiro movimento do plano empírico é a compreensão da 
intriga. É busca pelas significações do objeto por meio da 
leitura: tantas forem necessárias.

O analista precisa determinar com exatidão o início, 
o desenvolvimento e o final do enredo, caso isso não 
seja manifesto (muitas vezes, não está). Encontrar os 
fios que alinham a trama, seja ela uma reportagem, 
conto, filme, tira de quadrinho ou outra narrativa 
qualquer. O analista precisa decompor e recompor a 
estória com rigor e identificar suas partes componen-
tes, as sequências básicas, os pontos de virada ou in-
flexões essenciais, os limites dos episódios parciais, as 
conexões entre eles, os conflitos principais e secundá-
rios, o protagonista e o antagonista principais e seus 
adjuvantes, como o enredo organiza a totalidade, e 
assim por diante, a fim de compreender como o nar-
rador compôs sua história na situação de comunica-
ção. (MOTTA, 2013, p. 141)

O que é dito aqui, em outras palavras, é: trate o seu 
objeto com carinho, procure se aproximar dele para que 
ele se revele. 

Retomar leituras mais atentas às obras de Joe Sacco 
fez com que eu percebesse alguns equívocos. O primeiro, e 
talvez o mais importante, diz respeito ao meu olhar sobre a 
própria obra do autor. Pesquisar as reportagens na perspec-
tiva das histórias em quadrinhos em direção ao jornalismo 
não correspondia à verdade de como realmente via o tema. 
O que estava fazendo era me deixar levar pela corrente de 
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alguns pesquisadores. Percebo o objeto no movimento con-
trário: é o jornalismo de guerra realizado no formato de 
quadrinhos; a narrativa jornalística vem em primeiro lugar. 

Sempre que fazia leituras sobre os livros que me dis-
pus a estudar – por vezes não precisava sequer efetivamen-
te ler, bastava me lembrar e focar na história em minha 
memória –, procurava identificar temas com que poderia 
trabalhar, sempre na busca de ir ao encontro do meu ob-
jeto. Anotações estas que se espalharam por cadernos em 
rascunhos de idéias que surgiam aqui e ali. Uma vez que 
estava convicta de que a narrativa em quadrinhos por si 
só não era mais importante do que o conteúdo, o pro-
pósito, a produção de sentidos pela reportagem. Joe Sac-
co dava voz aos pequenos, a parte mais frágil dentro da 
guerra: a população civil que, por vezes, pega em armas 
sem treinamento correto, que sofre com a fome, com a 
violência, que passa a viver entre escombros. E que, de re-
pente, passa a vivenciar uma cruel rotina, mas sobrevive.

Com isso, outra pergunta foi elaborada: Como Joe 
Sacco trabalha a narrativa do cotidiano nas reportagens pro-
duzidas na Guerra da Bósnia?

Achar uma nova pergunta não me faz perder todo 
o trabalho feito anteriormente. Ao contrário: agora sim 
é possível fazer ajustes e delimitar melhor as pesquisas 
bibliográficas em direção ao que procuro.

4. considerações finais

Embora tenha decidido o método de análise da nar-
rativa baseado em Luiz Gonzaga Motta, este ainda é um 
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trabalho em andamento. Muitos autores ainda vão surgir 
pelo caminho, e muitos ajustes ainda estão por vir. Se Joe 
Sacco encarou algumas guerras e muitas regiões em conflito 
ao longo de sua vida profissional, digo que também preciso 
confrontar a minha própria guerra interna (e, por vezes, ex-
terna), no caminho da realização e contribuição acadêmica.
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multiculturalismo e audiovisual nos pontos de cul-
tura: desafios de aproximação ao objeto

Felipe Canova Gonçalves63 

1. introdução

“Os Pontos de Cultura foram a grande revolução 
cultural do Brasil, (...) porque [essa política] democra-
tizou a cultura e, por outro lado, deu-lhe uma dimen-
são intercultural que não tinha antes”64. O tom cele-
bratório com que o sociólogo português Boaventura de 
Sousa Santos definiu os Pontos de Cultura no último 
Fórum Social Mundial é particularmente significativo, 
vindo de um defensor do “multiculturalismo emanci-
patório”. Cabe ressaltar que Boaventura não está só ao 
celebrar a “revolução cultural do Brasil”, muito pelo 
contrário, como mostram – com diferentes nuances – 
vários estudos acadêmicos sobre o Programa Cultura 
Viva e os Pontos de Cultura. 
63 Doutorando em Comunicação pela Universidade de Brasília 
(UnB), na linha Políticas de Comunicação e Cultura. Membro do 
grupo de pesquisa Modos de Produção e Antagonismos Sociais. 
Email: canovagoncalves@gmail.com.
64 Disponível em: < https://www.facebook.com/cidadaniaediversida-
de/videos/712569118866500/>. Acesso em: 20 jun. 2015.
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O programa Cultura Viva do Ministério da Cultura 
envolve cinco ações públicas principais: Pontos e Pon-
tões de Cultura, Cultura Digital, Agentes Cultura Viva, 
Griôs (Mestres dos Saberes) e Escola Viva. Os Pontos e 
Pontões de Cultura, meu tema de estudo, compõem o 
eixo central dessas ações. São “unidades de produção, 
recepção e disseminação culturais em comunidades que 
se encontram à margem dos circuitos culturais e artísti-
cos convencionais” (SILVA; ARAÚJO, 2010, p. 39), que 
agrupam e expandem as atividades do programa. A me-
todologia de criação do Cultura Viva partiu do reconhe-
cimento das iniciativas associativistas e comunitárias já 
existentes, para depois estimulá-las por meio de recursos 
financeiros via editais, e da doação de kits de cultura di-
gital (equipamento de informática, servidor de internet, 
kit multimídia e ilha de edição), promovendo a produção 
audiovisual dos pontos e fomentando sua interligação 
pela internet banda larga. 

O objetivo central era estimular “circuitos cujos 
agentes culturais principais são associações periféricas e 
comunitárias que, sem políticas deste tipo, não ganha-
riam visibilidade nem receberiam apoio público” (SIL-
VA; ARAÚJO, 2010, p. 14). Esta dinâmica se apoia na 
inversão feita pelo Estado com o reconhecimento das 
associações da sociedade civil e da militância cultural já 
existentes, em detrimento de uma lógica anteriormente 
consolidada de construção das chamadas Bases de Apoio 
à Cultura (BACs).  A criação dos Pontos de Cultura, 
ação impulsionadora de políticas culturais de base co-
munitária, refutou a centralidade do espaço construído 
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pelo Estado ao optar e valorizar as dinâmicas culturais 
próprias de cada localidade, ou as atividades criadas em 
torno do programa. Em síntese, o Cultura Viva reali-
zou um movimento de construção e fortalecimento de 
processos sociais, políticos e culturais, superando uma 
lógica calcada em produtos (IPEA, 2011). 

Em 2014, o Cultura Viva tornou-se política de 
Estado através da lei nº 13.018, o que garante a pe-
renidade das ações do programa, independentemente 
da alternância de gestões no governo. Entre seus obje-
tivos estão: a garantia dos direitos culturais aos cida-
dãos brasileiros; o estímulo ao protagonismo social na 
elaboração e na gestão das políticas públicas da cultu-
ra; o respeito à cultura como direito de cidadania e à 
diversidade cultural como expressão simbólica e como 
atividade econômica; a promoção do acesso aos meios 
de fruição, produção e difusão cultural, entre outros. 
Trata-se, também, do reconhecimento de uma políti-
ca pública que criou 3.670 Pontos de Cultura, envol-
vendo quatro mil trabalhadores diretos e mais de um 
milhão de frequentadores anuais (SILVA; ARAÚJO, 
2010; IPEA, 2011).  

Minha pesquisa de doutorado tem como objeto 
a produção de audiovisual desses Pontos e Pontões de 
Cultura. A produção e circulação do audiovisual está 
presente em 71% dos Pontos, segundo Silva (2011), 
tornando-se assim uma de suas atividades centrais. 
Contudo, não há uma clareza sobre que produção é 
essa. Uma das minhas inquietações é buscar entender se 
essa produção aponta ou não para uma dimensão eman-
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cipatória e, obviamente, a natureza desta dimensão, em 
suas potencialidades, desafios e limites. Abordarei nes-
te artigo o percurso inicial de aproximação ao objeto, 
tentando captá-lo na dinâmica do método marxiano, o 
materialismo histórico-dialético.

O interesse no tema surgiu da minha experiência 
profissional de cinco anos com audiovisual dentro dos 
Pontos de Cultura, inicialmente em um Ponto de Cul-
tura na região agreste de Pernambuco e depois em um 
Pontão de Cultura na cidade de São Paulo. Ambas as 
experiências estavam ligadas aos movimentos sociais 
do campo, especialmente o Movimento dos Trabalha-
dores Rurais Sem Terra, do qual faço parte como mili-
tante no Coletivo de Cultura e membro da Brigada de 
Audiovisual Eduardo Coutinho . A vivência possibili-
tada pelo acesso aos meios de produção audiovisuais, a 
busca pela criação de uma linguagem estético-política 
coerente com os movimentos sociais, as dificuldades de 
articulação com os demais Pontos, os entraves institu-
cionais na aplicação desta política, entre outros aspec-
tos, estão aqui presentes. Sendo assim, esta pesquisa se 
alinha com a afirmação de Gramsci, nos Cadernos do 
Cárcere: “o ponto de partida da elaboração crítica é a 
consciência do que você é realmente, é o ‘conhece-te 
a ti mesmo’ como um produto do processo histórico 
até aquele momento, o qual depositou em você uma 
infinidade de traços, sem deixar um inventário” (apud 
SAID, 2007, p. 56-57). 
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2. multiculturalismo à brasileira?

Apresentada a “carta de intenções”, posso retomar 
o debate sobre o multiculturalismo, que considero im-
prescindível para situarmos no plano teórico a dinâmica 
dos Pontos de Cultura. Aqui inscrevo este debate – por 
certo bastante amplo – no âmbito de “uma política ins-
crita nas instituições, o direito e a ação governamental 
(ou local), para dar às diferenças culturais certo reco-
nhecimento no espaço público”, como define Wieviorka 
(2003, p. 28. Tradução nossa). 

Safatle afirma que a lógica de ação política do mul-
ticulturalismo implica “transformar o problema da to-
lerância à diversidade cultural, ou seja, o problema do 
reconhecimento de identidades culturais, no problema 
político fundamental” (2007, p. 448. Grifo do autor). 
Desta forma, o conflito entre classes sociais necessaria-
mente perde força, com uma pulverização de demandas 
e sujeitos políticos. 

A relação do multiculturalismo com as desigualda-
des sociais aponta para dois modelos desta ação política 
no âmbito do Estado: um multiculturalismo “integra-
do”, no qual as demandas de reconhecimento estão as-
sociadas à redução das desigualdades sociais, inscritas 
no âmbito de uma integração das minorias à unidade 
nacional. Canadá, Austrália e Suécia seriam exemplos 
deste tipo de multiculturalismo. O outro modelo não 
associa diferença cultural e desigualdades sociais de 
maneira direta. A desassociação dessas questões abriria 
margem à criação de políticas elaboradas em esferas dis-
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tintas e frequentemente confundidas como, no exem-
plo dos EUA, as ações afirmativas e a entrada da histó-
ria dos afrodescendentes nos livros didáticos escolares 
(WIEVIORKA, 2003).

A observação dos exemplos citados por Wieviorka, 
todos referentes às sociedades mais desenvolvidas, nos 
remete a uma questão fundamental: como seria um 
multiculturalismo latino-americano? E um multicultu-
ralismo à brasileira? 

A entrada do multiculturalismo na América Lati-
na, a partir da redemocratização e das novas constitui-
ções (ou reformas constitucionais) dos anos 1980, cor-
responde ao período em que a ideia entra em crise nas 
sociedades que a implementaram (SANSONE, 2007). 
O multiculturalismo surge nos países desenvolvidos, 
especialmente como uma resposta à imigração e aos 
movimentos contestatórios do fim dos anos sessenta, 
que colocaram o debate da diversidade cultural na or-
dem do dia. Quando passa a interessar às sociedades la-
tino-americanas, o multiculturalismo já era fortemente 
atacado por críticas conservadoras nos países do Norte. 
Santos (2003) aponta características desta linha de crí-
tica, como a substituição dos valores europeus por ou-
tros “inferiores”, a fragmentação da sociedade, a ame-
aça à coesão nacional e a imposição um “policiamento 
da linguagem” (p. 29). 

Por outro lado, a partir dos anos 1990, emerge 
uma crítica de esquerda ao multiculturalismo, que o 
associa à própria lógica cultural do capitalismo con-
temporâneo, no qual a multiculturalidade é funcional 
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à universalidade do capital. Basta vermos as políticas 
de incentivo à diversidade do Banco Mundial, BIRD 
e outras agências, que afirmam: “o melhor desenvol-
vimento é aquele com e na diversidade” (SANSONE, 
2007, p. 25). E, junto com a afirmação, fazem a dis-
tinção clara sobre as formas de pluralidade cultural 
que merecem ou não ser apoiadas. 

O reconhecimento da diversidade cultural é “funcio-
nal” e positivo para o desenvolvimento econômico, 
sempre e quando fortaleça a capacidade dos membros 
do grupo em participar e competir na economia de 
mercado, segundo os parâmetros estabelecidos. No 
momento que os membros do grupo voltam sua 
identidade coletiva para questionar tais parâmetros, 
a etnicidade se “politiza” e torna-se “disfuncional”. 

(HALE, 2004, p. 55. Tradução nossa). 

Curiosamente, a concepção de diversidade cultural 
e sua relação com a cidadania na estruturação de polí-
ticas públicas de cultura no Brasil passam ao largo de 
uma leitura teórica e um posicionamento claro sobre 
a questão do multiculturalismo. Talvez este posiciona-
mento seria atrelado a uma reflexão sobre a própria con-
dição brasileira como sociedade de capitalismo perifé-
rico, subdesenvolvida, que almeja a democratização da 
cultura sem democratizar de maneira profunda a renda, 
a terra, etc., enfim, sem uma perspectiva concreta de 
reformas estruturais. A meu ver, a recorrente afirmação 
da necessidade de políticas públicas que contemplem 
a diversidade cultural como passo fundamental à tole-
rância e ao respeito à diferença está, no caso brasileiro, 
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dissociada de uma crítica sistêmica ao capitalismo como 
produtor e reprodutor das desigualdades sociais, econô-
micas, políticas e, porque não, culturais.

3. A opção pelo método marxiano

Tomando como norte esse debate conceitual em que 
está inserido o Cultura Viva como política cultural de 
Estado e a necessidade de abordar a produção audiovisu-
al dos Pontos de Cultura como objeto, cabe tratar agora 
do método que considero adequado ao entendimento do 
objeto de pesquisa: o método marxiano ou materialismo 
histórico-dialético. Com o método de Marx acredito ser 
possível tanto a crítica ao multiculturalismo no contexto 
abordado, quanto uma possibilidade de análise fílmica da 
produção audiovisual dos Pontos e Pontões de Cultura, 
sem perder de vista a análise de seus modos de produção. 
Em outras palavras, o objeto demanda o método, pois o 
que está em jogo aqui não é a análise da produção audio-
visual inscrita em si mesma. No materialismo histórico-
dialético buscarei uma leitura da totalidade do processo 
político e estético constituído a partir do Cultura Viva, 
mediante uma articulação entre as esferas da economia, 
da política e da cultura.

Essa categoria teórico-metodológica de totalidade, 
central no método de Marx junto com as categorias 
contradição e mediação (NETTO, 2011), aponta a 
uma perspectiva de que a história é inteligível, e que 
por isso ela é passível de mudança, de transformação. 
Transformação esta que, no tema abordado, passa ini-
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cialmente pela crítica da opção multiculturalista e suas 
consequências enquanto política de Estado. Também 
pretendo utilizar, na construção de uma metodologia 
de análise fílmica, a crítica estética marxista, com lar-
ga tradição na América Latina. Uma possibilidade que 
me parece adequada para a análise fílmica, dentro do 
método, é estabelecer categorias de análise que possam 
expressar determinações constitutivas do real65. Por 
exemplo, a categoria hegemonia pode ser tratada como 
categoria de análise estética, estabelecendo mediações 
entre a forma estética e a forma social. Os coletivos 
de cultura e comunicação dos movimentos sociais do 
campo operam nessa dinâmica de análise categorial, 
criada a partir da crítica à representação da luta dos 
movimentos pela mídia hegemônica, por meio do que 
os militantes definiram como padrões hegemônicos de 
representação da realidade.  

Uma das características particulares do materialis-
mo histórico-dialético, conforme Souza Filho (2003), é 
a abertura frente a contribuições não-marxistas no tra-
tamento do objeto de pesquisa. Ao captarem diferentes 
“modos de ser” e dimensões constitutivas do objeto, 
as contribuições de outros estudos – produzidos com 
diferentes técnicas e metodologias de pesquisa – po-

65 Souza Filho faz a seguinte ressalva quanto às categorias: “elas 
não são as determinações efetivas da realidade, são construções 
lógicas para reproduzir no pensamento essas determinações. En-
tretanto, a categoria, apesar de não ser o real, não pode perder 
contato com ele, sob pena de não expressar com precisão o obje-
to analisado” (p. 124).
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dem contribuir a um estudo elaborado na perspectiva 
do método marxiano, desde que retrabalhadas dentro 
do método. Não há ecletismo ou relativismo neste pro-
cedimento, e sim uma possibilidade de diálogo com 
outras contribuições vindas do campo da comunicação 
e das ciências sociais. 

Especificamente em relação ao campo da comu-
nicação, ressalto que a clareza de posição que a utili-
zação do método pressupõe deve ser vista, a meu ver, 
como algo extremamente benéfico. É evidente que a 
escolha do método de Marx traz consigo uma opção de 
classe ao negar uma pretensa “neutralidade metodoló-
gica” e inserir a pesquisa acadêmica na necessidade de 
transformação da realidade. O ponto de vista da classe 
trabalhadora, além de coerente com minha perspectiva 
política como militante e trabalhador da cultura, é, a 
meu ver, o ponto de vista adequado para a análise do 
tema/objeto que a tese pretende abordar, pois possibi-
litará a crítica interna a uma política cultural destina-
da majoritariamente à classe trabalhadora – embora o 
Cultura Viva não explicite esse termo e/ou assuma essa 
intencionalidade. Essa tomada de posição, por outro 
lado, muitas vezes é algo condenado de forma veemen-
te por pesquisadores que se pretendem “neutros”, ao 
mesmo tempo em que assumem nas suas pesquisas te-
mas e objetos condizentes com a reprodução do sistema 
e da ordem vigentes.

Outra contribuição ao campo da comunicação 
é apresentar alternativas teórico-metodológicas – e, 
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porque não, criativas – ao pressuposto de que o es-
paço do materialismo histórico-dialético está reduzi-
do à corrente da Economia Política da Comunicação, 
da Cultura e da Informação. Neste raciocínio, pouco 
fundamentado a meu ver, está implícita uma redução 
das possibilidades do método marxiano ao “economi-
cismo” e, também, o desconhecimento (ou a desconsi-
deração) do legado marxista dentro na Comunicação, 
especialmente aquele sistematizado pela Escola Latino
-americana de Comunicação. 

4. Aproximação ao objeto de pesquisa

Uma consulta inicial ao Mapa Cultura Viva66 utili-
zando a palavra-chave “audiovisual” encontrou 338 re-
sultados entre Pontos e Pontões de Cultura, de todo o 
país, que colocaram a palavra consultada em seus objeti-
vos de atuação.

66 Página na internet que sistematiza os dados referentes à Rede Cul-
tura Viva: <http://culturaviva.org.br>. Acesso em: 22 jun. 2015.
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Tabela 1: Pontos e Pontões de Cultura com atua-
ção no audiovisual entre seus objetivos principais

Região Estados Pontões Pontos Total por 
região

Norte
AC (3), AM (6), 
PA (13), RO (3), 
RR (1)

- 26 26

Nordeste

MA (1), RN (6), 
PB (3), PI (84), 
SE (7), AL (4), 
CE (33), BA (26), 
PE (21)

6 179 185

Centro-Oeste DF (5), MS (3), 
MT (3), GO (1) 2 10 12

Sudeste ES (6), RJ (19), 
MG (6), SP (66) 6 91 97

Sul RS (6), SC (10), 
PR (2) 1 17 18

Total geral 15 323 338

Ressalto também, junto a essa ampla representati-
vidade do audiovisual entre os Pontos e Pontões que o 
assumem como objetivo principal de atuação, a varieda-
de de setores que compõem o seu público-alvo, confor-
me a consulta no Mapa Cultura Viva: afro-brasileiros, 
camponeses, estudantes, grupos artísticos e culturais in-
dependentes, indígenas, infância e adolescência, juven-
tude, LGBT, mulheres, pescadores, população de rua, 
segmentos populares, entre outros67. A esses elementos 

67 É importante destacar que, entre as diversas descrições de público
-alvo dos Pontos e Pontões, é recorrente o uso da denominação “bai-
xa renda” nos segmentos atendidos, com 318 resultados. Por outro 
lado, a busca pela palavra “trabalhador” (que abarca, no mecanismo 
de busca, a derivação “trabalhadores”) revela apenas 67 iniciativas.  
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quantitivos e qualitativos, incluo a diversidade regional 
com predominância nas regiões nordeste e sudeste, e a 
própria variedade de produções audiovisuais realizadas 
pelos Pontos e Pontões. Seriam filmes de ficção a serem 
analisados? Documentários? Videoclipes? Registros de 
atividades culturais? Programas de TV? Enfim, como es-
tabelecer uma aproximação ao objeto? O que propria-
mente estudar no audiovisual? 

Inicialmente, penso que é necessário estabelecer um 
recorte temporal. O programa Cultura Viva foi imple-
mentado em 2004, com os editais iniciais de Pontos de 
Cultura liberando recursos e equipamentos neste ano e 
no ano seguinte. Logo, é bastante plausível afirmar que o 
processo de apropriação dos meios de produção audiovi-
suais – entre realização de oficinas, consolidação de infra-
estrutura local, experimentos iniciais de produção – pode 
ter permanecido em um momento embrionário durante 
o início da gestão de Gilberto Gil no Ministério da Cul-
tura (2003-2006), período correspondente ao primeiro 
governo Lula. A gestão de Gil no ministério continua no 
segundo governo Lula, período em que o Cultura Viva 
se consolida com um conjunto de ações complementa-
res, dentre elas a atuação dos Pontões de Cultura. Com 
sua saída em 2008, Juca Ferreira assume o ministério em 
uma perspectiva de continuidade do trabalho inicial, que 
é interrompido drasticamente com a entrada de Ana de 
Hollanda no cargo, já no primeiro governo Dilma (2011). 

A breve sistematização acima aponta para o segun-
do governo Lula (2007-2010) como um momento chave 
para um recorte temporal da produção audiovisual nos 
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Pontos e Pontões de Cultura. Uma das iniciativas mais 
relevantes da produção audiovisual no Cultura Viva surge 
neste período, o programa televisivo “Ponto Brasil”. Pro-
duzido numa parceria da TV Brasil com Pontos, Pontões e 
coletivos audiovisuais em uma rede colaborativa, o “Ponto 
Brasil” envolveu cerca de 400 participantes em 18 oficinas 
de realização por todo o país entre 2008 e 2009, que gera-
ram 130 vídeos divididos em 14 programas temáticos de 
meia hora e 30 interprogramas de um minuto. Os temas 
dos programas buscavam expressar a diversidade dos par-
ticipantes: cidades, olhares indígenas, africanizar, ensaio 
sobre a crise, ossos e ofícios, brincadeira, o invisível, entre 
outros. Chama atenção a ênfase dada pelo programa ao 
método colaborativo e à criação estética:

Nesta rede as regras foram inventadas pelos 400 au-
tores. Uma liberdade criativa conquistada através da 
associação de forças no corpo-a-corpo colaborativo. 
Desde os primeiros argumentos até a edição, cada 
vídeo é assinado por uma coleção de grupos, que se 
reuniu, sob a orquestração da equipe fixa do Ponto 
Brasil. O Ponto Brasil marca a produção audiovisu-
al dos Pontos de Cultura. Este processo único revela 
possibilidades na composição de uma cultura audio-
visual original, criativa e popular. Passamos do direito 
de registro das experiências a um patamar outro: o 
da expressão estética das experiências. (PONTO..., 
2009. Grifo nosso).

O programa “Ponto Brasil”, como vemos na descrição 
acima, difere totalmente do outro programa da TV Brasil 
sobre os Pontos de Cultura, o “Cultura Ponto a Ponto”, 
cuja natureza consistia em documentar com equipe exter-
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na as atividades fomentadas pelo programa Cultura Viva. 
Estudá-lo como corpus de análise pode constituir uma al-
ternativa a se considerar, sobretudo por sua viabilidade na 
adequação ao pressuposto de diversidade cultural/regional. 
Contudo, como o grifo na citação destaca, é um programa 
em que a “orquestração da equipe fixa” da televisão se fez 
notar. Desta forma – sem pretensão minha de qualquer ju-
ízo de valor a priori – seu produto final é bastante diferente 
da produção endógena dos Pontos e Pontões de Cultura. 

Dito isso, cabe ressaltar que o “Ponto Brasil” como 
esforço que envolveu uma ampla gama de Pontos e Pon-
tões de Cultura envolvidos na produção audiovisual, em 
alguma medida servirá enquanto mapeamento prévio de 
um futuro recorte, por meio da identificação dos coleti-
vos participantes, bem como as opções temáticas cons-
truídas nesta rede colaborativa. Em outras palavras, será 
uma contribuição válida para uma etapa posterior, que é 
o estabelecimento de critérios para a constituição de um 
corpus de análise coerente com a pergunta de pesquisa e 
a proposta teórico-metodológica. 

5. considerações finais

Com este artigo, busquei sistematizar da forma 
mais clara possível as indagações e questões iniciais 
surgidas após meus primeiros estudos sobre o tema/
objeto de pesquisa e as disciplinas realizadas no pri-
meiro semestre de doutorado. Entre o projeto realiza-
do para a seleção de entrada no Programa de Pós-gra-
duação em Comunicação da Universidade de Brasília 



235 

e esse exercício atual, posso identificar a influência das 
disciplinas de “Metodologia de Pesquisa em Comu-
nicação”, ministrada pela Prof. Dra. Elen Geraldes e 
“Cultura e Identidades nas Américas”, da Prof. Dra. 
Rebecca Lemos Igreja, com a emergência da questão 
do multiculturalismo e a opção pelo materialismo his-
tórico-dialético. Acredito que as prováveis dificuldades 
de formulação e aprofundamento, bem como a situa-
ção embrionária do recorte do objeto, servirão como 
estímulo à continuidade da investigação.

Por fim, deixo uma indagação, com um pouco tal-
vez de autocrítica ao projeto inicial de tese: apenas a 
análise fílmica, em um recorte temporal, temático e de 
sujeitos produtores, é suficiente para captar a dinâmica 
de uma política pública em sua complexidade? Acredito 
que não. O movimento de continuidade deste trabalho 
será a incursão na Economia Política da Comunicação 
e da Cultura como referencial teórico basilar para o 
entendimento do tema e do objeto na perspectiva de 
totalidade, fundamentado na articulação das esferas da 
cultura, da economia e da política.
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o paradiGma jornalístico e o tipo ideal: dificuldades e 
possibilidades para o estudo do jornalismo anarquista 

Fernando Figueiredo Strongren68

1. introdução

Quando nos lançamos na proposta de estudar o 
jornalismo anarquista no Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), 
tínhamos consciência de que ao encarar tal temática 
marginal nas pesquisas em comunicação teríamos de 
enfrentar muitos desafios. O primeiro deles é a busca 
por uma pergunta de pesquisa que compreendesse não 
só nossa curiosidade em conhecer melhor o jornalismo 
anarquista praticado no Brasil no fim do século XIX e 
início do século XX, mas também permitisse uma com-
preensão dessa prática como um fenômeno comunica-
cional e jornalístico.

Desta forma, começamos nosso caminhar pela via 
das teorias do jornalismo na tentativa de encontrar uma 
proposta que nos permitisse compreender uma forma de 
68 Mestrando em Comunicação, na linha de pesquisa Jornalismo e So-
ciedade, pela Universidade de Brasília – UnB; jornalista pela Univer-
sidade Sagrado Coração (USC); licenciado em filosofia pela Univer-
sidade Estadual Paulista (Unesp). E-mail: f.strongren@yahoo.com.br.
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jornalismo praticado no Brasil há cerca de um século, 
que levasse em conta aspectos históricos de cada época, 
valorizando seu caráter de meio de comunicação. Foi nes-
te caminho que encontramos o pensamento de dos pes-
quisadores canadenses Jean Charron e Jean de Bonville 
sobre as mudanças paradigmáticas no jornalismo.

Fazendo uso do método do tipo ideal de Max Weber, 
os pesquisadores propõem uma construção de modelos abs-
tratos dos diferentes períodos paradigmáticos do jornalismo 
identificados por eles: jornalismo de transmissão, jornalismo 
de opinião, jornalismo de informação e jornalismo de co-
municação (CHARRON; BONVILLE, no prelo)69.

Do contato inicial com essa teoria, através de arti-
gos de professores da Universidade de Brasília (PEREI-
RA, 2009, 2010; ADGHIRNI, 2012), encontramos um 
possível caminho para nossa pesquisa sobre o jornalis-
mo anarquista, que consistia em entender o paradigma 
do jornalismo anarquista no Brasil entre o fim dos anos 
1800 e nas duas primeiras décadas do século XX, período 
no qual mais de 300 títulos de cunho anarquista foram 
publicados no país, segundo levantamento de Maria Na-
zareth Ferreira (1988, p. 14).

O passo seguinte foi o encontro direto com a obra 
Natureza e Transformação no Jornalismo, onde Charron e 
Bonville apresentam de forma mais completa seu pensa-
mento e pesquisas sobre o paradigma no jornalismo. É 
desse encontro entre nosso tema e a teoria e metodologia 
dos autores canadenses que resulta este artigo, propon-

69 A teoria e a metodologia proposta por Charron e Bonville (no pre-
lo) será apresentada detalhadamente na terceira seção deste trabalho.



240

do uma reflexão sobre as possibilidades e dificuldades de 
uma pesquisa sobre uma forma de jornalismo alternativo 
(jornalismo anarquista) dentro das proposições sobre o 
paradigma do jornalismo e da aplicabilidade do método 
do tipo ideal no nosso tema. Para isso, trataremos em um 
primeiro momento do jornalismo anarquista no Brasil. 
Em seguida, faremos uma apresentação da teoria e método 
desenvolvidos por Charron e Bonville. Na seção número 
quatro, apresentamos nossas reflexões sobre as possibilida-
des e dificuldades do encontro dessas propostas com nosso 
tema, concluindo o artigo com nossas considerações finais. 

2. o jornalismo anarquista no brasil
(séc. XiX e XX)

Entre os mais de um milhão e meio de imigrantes 
europeus que desembarcaram só no estado de São Paulo 
de 1850 até 1920, muitos trouxeram junto do sonho de 
uma vida melhor a ideologia de um mundo livre, sem 
pátria, nem patrão. Eram os anarquistas, vindos princi-
palmente da Itália, Espanha e Portugal, que viram suas 
ideias ecoarem entre trabalhadores de diversas cidades, 
como São Paulo, que começava a se destacar como pólo 
da nascente indústria nacional.

Organizando ligas, uniões e sindicatos, os anarquis-
tas faziam intensa propaganda no interior das fábricas e 
dos bairros operários da capital paulista com jornais, co-
mícios e atividades culturais. Tais ações tiveram efeitos 
ainda nos primeiros anos do século XX, com a fundação, 
em 1905, da Federação Operária de São Paulo (FOSP), 
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a campanha de mobilização pela redução da jornada de 
trabalho no 1° de maio de 1907, que resultou em uma 
série de greves, e outras ondas de greves em 1912 e em 
1917, com destaque para a greve geral que parou a capital 
paulista entre 12 e 16 de julho daquele ano.

Além da formação de organizações políticas e de aju-
da mútua, outro método amplamente utilizado pelos anar-
quistas para formação e conscientização da classe trabalha-
dora era a imprensa. Estudando a Greve Geral de 1917, 
Lopreato (1996) destaca a importância da pregação dou-
trinária e incitamento à ação direta, que vinham tanto em 
atos públicos como nos jornais, para o levante que parou 
a capital paulista em julho daquele ano. Quem também 
reforça essa ligação entre o papel da imprensa anarquista e 
os movimentos grevistas no Brasil na virada do século XIX 
para o século XX é a historiadora Maria Nazareth Ferreira: 

A comparação entre os dados referentes à fundação de 
novos jornais e a ocorrência de movimentos paredistas 
trouxe algumas hipóteses que orientam a atenção de es-
tudiosos para aspectos interessantes. O primeiro deles é 
que o aumento de jornais operários antecede ao período 
de início das greves, o que pode indicar a atuação do 
jornal como um eficiente instrumento de mobilização e 
politização. (FERREIRA, 1988, p. 22).

Para os anarquistas, a propaganda era uma das mais 
importantes formas de luta e conscientização da popu-
lação da opressão e injustiça provocada pelo estado bur-
guês e de divulgação das ideias libertárias, sendo que tal 
propaganda se materializou em mais de 300 jornais pu-
blicados em diversos idiomas, como espanhol, alemão, 
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italiano e português, e nas mais diversas regiões do Brasil, 
apesar de se concentrarem principalmente em São Paulo 
(FERREIRA, 1988, p. 14). Para Francisco Foot Hard-
man, os jornais que circulavam nos bairros operários e 
eram lidos nas fábricas e nas organizações locais criavam 
uma “cultura de resistência”, que buscava “manter a inte-
gridade ideológica e vivencial do operariado emergente, 
contra o sistema político dominante e em prol da chama-
da ‘’emancipação social’” (2002, p. 309).

Esses jornais apresentavam algumas características 
comuns, como a periodicidade irregular, a maioria che-
gava ao fim em pouco tempo e sofriam de dificuldades 
financeiras e perseguições policiais (FERREIRA, 1988, 
p. 14). De modo geral, os jornais anarquistas traziam no-
tícias com denúncias sociais, informes sobre o movimen-
to operário no Brasil e no mundo, através de correspon-
dentes, críticas sociais ao estado, à burguesia, à igreja e às 
instituições militares, charges políticas, literatura, artigos 
em defesa de direitos, sobre o anarquismo e a necessidade 
de organização de autores locais ou de grandes teóricos do 
anarquismo, divulgação de eventos e atividades culturais, 
além de anúncios que ajudavam a sustentar os jornais70.

70 É importante notar que esses anúncios não eram vendidos à qual-
quer um. Salles (2005, p. 42) lembra que mesmo com as dificuldades 
financeiras característica desse tipo de jornal, o editor Antônio Ber-
nardo Canellas avisou no número 15 de Tribuna do Povo que não 
participaria da campanha eleitoral de Viçosa (AL), nem noticiaria 
fatos dos partidos e ainda cobraria três vezes mais pela linha de anún-
cios dos comitês políticos. Também era popular uma outra forma de 
“anúncio” nos jornais anarquistas: o que pregava o boicote a lojas e 
empresas que desrespeitavam o trabalhador.
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3. natureza e transformação no jornalismo

O livro Natureza e transformação no jornalismo, pu-
blicado no Canadá em 2004, é resultado da continuidade 
e aperfeiçoamento das pesquisas iniciadas pelos pesquisa-
dores Jean Charron e Jean de Bonville quase uma década 
antes sobre as variações espaço-temporais que ocorreram 
ao longo da história do jornalismo, em especial na Amé-
rica do Norte, levando em conta as condições sociais da 
produção do discurso jornalístico e suas características.

Nesse caminho em busca de respostas para entender 
essas variações na prática jornalística, os autores propuse-
ram uma teoria baseada no conceito de paradigma, isto é, a 
ideia de que a prática não evolui linearmente, mas com uma 
acumulação progressiva de conhecimento dentro de um 
modo de compreensão do que é jornalismo, marcado por 
mudanças significativas nessa visão de jornalismo. Charron 
e Bonville definem assim o paradigma jornalístico:

Um sistema normativo criado por uma prática fun-
damentada no exemplo e na imitação, constituído de 
postulados, de esquemas de interpretação, de valores 
e de modelos exemplares com os quais se identificam 
e se referem os membros de uma comunidade jor-
nalística em um dado âmbito espaço-temporal, que 
unem os integrantes à comunidade e servem para 
legitimar a prática (Charron; Bonville, 1996b, p. 58 
apud CHARRON; BONVILLE, no prelo). 

Esse “sistema normativo” é entendido como o con-
junto de regras explícitas (leis e códigos deontológicos) 
e implícitas (práticas profissionais socializadas) de uma 
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determinada época e local que orientam as ações dos ato-
res sociais envolvidos com o jornalismo, seja jornalista, 
fonte ou leitor. Além da coerência interna que permite 
aos atores interagirem conforme as regras e também in-
troduzirem estas aos novos atores, o sistema que regula 
o paradigma jornalístico é entendido pelos pesquisado-
res como contingente, uma vez que ele deve se adaptar 
aos sistemas social e linguístico da época (CHARRON; 
BONVILLE, no prelo).

Charron e Bonville ainda distinguem dois tipos de 
mudanças no paradigma jornalístico. A mudança normal 
ocorre dentro da própria estrutura ou sistema, são as peque-
nas inovações colocadas em práticas por atores que, com o 
passar do tempo, são aceitas e adotadas pelos outros mem-
bros, constituindo uma nova prática reconhecida dentro do 
sistema, alguns exemplos são as mudanças nos estilos, temas 
jornalísticos, entre outras práticas que passam por mudanças 
sem transformar a estrutura do paradigma.

Por outro lado, o conflito entre práticas jornalísti-
cas e outras estruturas que se ligam ao fazer jornalístico 
(social, econômica e linguística) podem se acumular ao 
ponto no qual as mudanças normais já não permitam 
uma adaptação dentro do paradigma, levando às mu-
danças paradigmáticas no jornalismo. Essas mudanças, 
ou mutações, provocam grandes alterações na prática do 
jornalismo ao ponto do paradigma anterior não ser mais 
reconhecível (CHARRON; BONVILLE, no prelo).

Para que seja possível a compreensão de tais paradig-
mas e as mudanças que ocorreram na prática jornalística 
ao longo dos anos, os pesquisadores buscam no método 
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o tipo ideal, proposto por Max Weber, uma ferramenta 
que permita identificar a estrutura formal e material do 
jornalismo. Entendendo a realidade como um fenôme-
no complexo que dificilmente pode ser descrita em sua 
totalidade (CHARRON; BONVILLE, no prelo), Max 
Weber propõe a descrição do tipo ideal

acentuando unilateralmente um ou vários pontos de 
vista e encadeando uma grande variedade de um nú-
mero dado de fenômenos de forma isolada, difusa, 
discreta. […] Eles serão ordenados de acordo com 
pontos de vista prévios, escolhidos unilateralmente, 
para formar um quadro de pensamento homogêneo 
(Weber, 1992, p. 172-173 apud CHARRON; BON-
VILLE, no prelo).

Esse método não busca uma representação do real, 
mas construir um modelo que permita a observação da 
realidade e a formulação de hipóteses (CHARRON; 
BONVILLE, no prelo), permitindo uma comparação de 
formas sócio-históricas concretas com um modelo mais 
puro e geral, como o próprio Weber explica no capítulo 
XIII do Ensaios de Sociologia:

O esquema construído serve apenas, é claro, ao objeti-
vo de oferecer um meio ideal típico de orientação. Não 
nos transmite uma filosofia própria. Os tipos teorica-
mente construídos de “ordens de vida” conflitantes ser-
vem, apenas, para mostrar que em certos pontos deter-
minados conflitos internos são possíveis e “adequados”. 
[…] Tais construções possibilitam determinar o local 
tipológico de um fenômeno histórico. Permitem-nos 
ver se, em traços particulares ou em seu caráter total, os 



246

fenômenos se aproximam de uma de nossas constru-
ções: determinar o grau de aproximação do fenômeno 
histórico e do tipo construído teoricamente. Sob este 
aspecto, a construção é simplesmente um recurso téc-
nico que facilita uma disposição e terminologia mais 
lúcidas. (WEBER, 1974, p. 241)

Antes de seguir com os resultados da aplicação des-
se método na pesquisa de Charron e Bonville, faz-se ne-
cessário destacar dois pontos dessa citação de Weber que 
serão comentados na próxima seção ligando-os ao nosso 
projeto de pesquisa sobre jornalismo anarquista no Brasil.

O primeiro deles é que a construção do tipo ideal 
jornalístico em um dado recorte espaço-temporal tem 
entre seus objetivos permitir que um fenômeno concreto 
(prática jornalística) seja comparado com a representação 
ideal da prática jornalística. Além disso, compreender o 
tipo ideal permite comparar diferentes práticas aparente-
mente conflitantes, como o jornalismo burguês e o anar-
quista no início do século XX, por exemplo, e ver o que 
elas têm em comum com o modelo teórico.

Ao aplicarem o método do tipo ideal à história da 
imprensa, Charron e Bonville (no prelo) identificam 
quatro tipos de jornalismo:

- O jornalismo de transmissão surge no século XVII 
e tem como característica ser o elo entre as suas fontes 
(notadamente o poder político) e seus leitores, levando 
diretamente o discurso da fonte ao leitor;

- No jornalismo de opinião, que emerge no início do 
século XIX, a função do jornalismo muda com a substi-
tuição do sistema político autoritário por sistemas mais 
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democráticos, tornando-se instrumento de luta política, 
divulgando a opinião dos atores que financiam o jornal.

- O jornalismo de informação aparece no fim do século 
XIX, com a industrialização dos bens de consumo, que 
usa o jornal como instrumento de publicidade. “O afluxo 
da publicidade cria novas ’oportunidades de negócios’; o 
jornal pode tornar-se efetivamente um comércio muito lu-
crativo” (CHARRON; BONVILLE, no prelo), o que leva 
aos empresários substituírem o debate político por práticas 
que atraiam o maior número de leitores possíveis.

- O jornalismo de comunicação é resultado da busca – 
tanto da mídia, quando da indústria – por um público es-
pecializado que acontece a partir dos anos 1970. No jorna-
lismo, o desenvolvimento de novas tecnologias e ampliação 
dos meios de comunicação criam um cenário de hipercon-
corrência, onde cada veículo precisa se distinguir dos demais 
ao mesmo tempo que se preocupa mais com as preferências 
do seu público, que se reflete em um jornalismo onde a sub-
jetividade aflora na tentativa de criar laços de conivência e 
intersubjetividade (CHARRON; BONVILLE, no prelo).

Para concluir essa breve explanação sobre a teoria 
e método de Charron & Bonville, é preciso notar que, 
segundo os pesquisadores canadenses, as mudanças para-
digmáticas do jornalismo não ocorrem primordialmente 
por fatores internos da prática jornalística, mas sofrem 
uma forte influência das mudanças nos parâmetros eco-
nômicos e políticos da época, seguidos de outros parâ-
metros ligados aos meios de comunicação (fontes de in-
formação, formas de financiamento, estrutura dos meios, 
público, etc.).
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4. implicações da teoria e do método no estudo do 
jornalismo anarquista

Na tentativa de aproximar nossa proposta de estudar 
o jornalismo anarquista na virada do século XIX para o 
XX no Brasil com a obra de Charron e Bonville, encon-
tramos dois eixos: um teórico e outro metodológico, que 
vamos detalhar nos próximos parágrafos.

Como explicamos na seção anterior, o tipo jornalís-
tico não existe na realidade, ele é uma construção teórica 
que serve como instrumento comparativo – seja entre 
práticas concretas, seja entre tipos de outros momentos 
sócio-históricos. Assim, dentro de nossa pesquisa pode-
mos adotar a metodologia do tipo ideal de duas formas: 
a) identificando o tipo ideal do jornalismo anarquista no 
período por nós estudado e b) buscando compreender 
quais são os pontos que conectam práticas concretas de 
jornais anarquistas com o tipo jornalístico em voga no 
Brasil naquele período.

A primeira opção se mostra como um rico ponto 
de partida para compreender as principais característi-
cas do jornalismo anarquista brasileiro, um tema pouco 
investigado se comparado com outras práticas jornalís-
ticas no Brasil. A construção de tal tipo nos permitiria 
identificar os elementos centrais dos jornais anarquistas 
em seus elementos discursivos, práticas e relações com 
outros atores sociais. Porém, um trabalho desse tipo não 
deve parar na formulação do tipo ideal. O pesquisador 
deve utilizá-lo como instrumento de aproximação e es-
tudo da realidade, ou seja, uma pesquisa não deveria 
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limitar-se à construção do tipo ideal, mas também co-
nectar o tipo à realidade concreta.

A outra possibilidade de investigação abre portas 
para uma questão interessante: tendo em vista as práticas 
jornalísticas no Brasil na virada do século XX, seria corre-
to falarmos de jornalismo anarquista ou jornalismo feito 
por anarquistas? Diferente da realidade apresentada por 
Charron e Bonville, o jornalismo no Brasil poderia se en-
caixar no jornalismo opinativo até a década de 1950 (PE-
REIRA, 2012, p. 1-2). Assim, mostra-se relevante tentar 
compreender se existiriam características exclusivas que 
fariam dos jornais anarquistas uma prática única (com 
uma estrutura completamente diferente do jornalismo de 
opinião) ou se o que o diferenciava o Correio Paulistano e 
A Província de S. Paulo/O Estado de São Paulo, jornais de 
grande circulação em São Paulo no começo do século XX 
ligados ao Partido Republicano Paulista, era simplesmen-
te a ideologia de seus editores (uma variação normal do 
tipo de jornalismo opinativo).

Por outro lado, relacionar nossa pesquisa com o mo-
delo teórico apresentado pelos pesquisadores canadenses 
apresenta riscos e dificuldades. Sendo que a primeira de-
las envolve os objetivos de cada pesquisa. Quando for-
mularam sua teoria, Charron e Bonville tinham como 
objetivo explicar as mudanças estruturais pelas quais o 
jornalismo passou, em especial as mudanças para o que 
eles chamaram de jornalismo de comunicação (CHARR-
RON; BONVILLE, no prelo). Por isso, sua teoria está 
profundamente ligada às mudanças, passagens de um 
paradigma para outro, diferente da nossa, que busca 
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compreender um grupo delimitado de práticas (jornais 
anarquistas) dentro de um período (virada do século XIX 
para o século XX). Entretanto, tal distinção não faz com a 
teoria elaborada pelos canadenses seja descartada, poden-
do servir-nos como base para compreensão do fenômeno 
jornalístico dentro do nosso recorte como um todo.

Outro ponto da teoria de Charron e Bonville mostra-
se mais conflituoso com nosso objeto. Os autores colocam 
como ponto central das mudanças de paradigmas do jorna-
lismo parâmetros econômicos e políticos de cada época, com 
efeitos secundários de parâmetros como moral, organização 
da empresa de comunicação e práticas jornalísticas (CHAR-
RON; BONVILLE, no prelo). A nosso ver, isso decorre 
pelo recorte generalista da pesquisa, que busca entender a 
prática jornalística de uma época como um todo. Combinar 
esse recorte amplo com o método do tipo ideal levou aos 
autores a excluírem da construção dos tipos de jornalismo 
práticas marginais ou de resistência, como é o jornalismo 
anarquista na virada do século XX no Brasil ou mesmo ou-
tras práticas alternativas, tornando difícil a observação delas 
pelo viés teórico apresentado pela dupla canadense.

5. considerações finais

A contribuição do pensamento de Charron e Bonville 
aos estudos do jornalismo é inegável, não só ao propor um 
modelo que mostra que o jornalismo muda ao longo da his-
tória devido suas práticas próprias e contexto sócio-históri-
co, em oposição a visões teleológicas, de um jornalismo que 
caminha sempre para um lugar melhor, ou cronocentristas, 
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que entendem o jornalismo tal qual é praticado hoje como o 
verdadeiro jornalismo (CHARRON; BONVILLE, no pre-
lo), mas também por dar destaque a um método sociológico 
que nos permite estudar práticas jornalísticas em suas carac-
terísticas mais gerais e suas relações com práticas concretas.

Porém, como mostramos, em alguns casos tais recortes 
e generalizações podem ocultar certas práticas marginais de 
jornalismo, seja no caso de jornalismo alternativo, como em 
nosso objeto, seja por ser uma prática que não se cristalizou 
entre os atores sociais envolvidos com o jornalismo.

Como dissemos no início de nosso trabalho, ao es-
colher um tema de pesquisa marginal como é o jorna-
lismo anarquista, tínhamos ciência das dificuldades que 
encontraríamos na busca de uma teoria e um método 
que permitissem alcançar nossos objetivos. Por outro 
lado, entendemos que na tentativa de superar essas difi-
culdades – buscando outras possibilidades metodológicas 
e modelos teóricos – não só enriqueceremos nossa pes-
quisa, como também é parte fundamental do processo de 
amadurecimento como pesquisador.
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tradição cultural e recepção: as histórias de vida 
em uma perspectiva hermenêutica

Gabriella Nunes de Gouvêa71

1. introdução

Eu falo, falo, mas quem me ouve retém somente as 
palavras que deseja. Uma é a descrição do mundo à 
qual você empresta a sua bondosa atenção, outra é a 
que correrá os campanários de descarregadores e gon-
doleiros às margens do canal diante da minha casa no 
dia do meu retorno [...]. Quem coordena a narração 
não é a voz: é o ouvido. 

As palavras ditas por Marco Polo a Kublai Khan 
(CALVINO, 1990, p. 123) revelam a infinidade de 
“mundos” que podem surgir quando uma narrativa al-
cança o público, destacando assim o poder definidor de 
sentidos que esse último possui. Em se tratando de notí-
cias, a situação é exatamente a mesma: como um produto 
jornalístico, ela está invariavelmente permeada por sen-
tidos. A própria condição de sujeito social do jornalista, 
imerso na realidade cotidiana, revela a carga simbólica 

71 Doutoranda em Comunicação pela Universidade de Brasília 
(UnB). Mestre em Comunicação também pela UnB, é jornalista. 
E-mail: gabriellagou@gmail.com .
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da qual ele não tem como se desprender no momento 
em que constrói a notícia. Há que se considerar ainda a 
condição discursiva do texto jornalístico: a persuasão é 
elemento indissociável na medida em que, como discur-
so, esse texto possui intenções específicas.

Os sentidos enunciados pelo jornalista, por sua vez, 
convivem com aqueles que emergem da relação que o 
receptor estabelece com o texto, já que, assim como o 
jornalista, também aquele é um sujeito social que traz 
consigo aspectos herdados do que Albert Chillón chama 
de tradição cultural, ou seja, “el conocimiento sedimen-
tado del que todos, sin excepción, nos nutrimos — lo 
queramos o no, lo sepamos o no” (CHILLÓN, 2000, 
p. 122). Assim, o processo de construção simbólica se 
efetiva no momento em que a notícia alcança o público.

Esse entendimento, inclusive, norteou as ideias de-
senvolvidas por pesquisadores britânicos da tradição dos 
Estudos Culturais, a exemplo de Stuart Hall: para eles, o 
texto era um fenômeno processual e “embora reconhe-
cendo que o texto possa construir a posição do sujeito, 
eles argumentavam que os leitores possuem, de antemão, 
determinadas competências e conhecimentos culturais 
constituídos que são utilizados no momento da interpre-
tação” (BENTZ; PINTO; RUBIM, 1998, p. 131).

Albert Chillón, por sua vez, defende que as próprias 
notícias são devedoras das representações cristalizadas so-
cialmente: em “La urdimbre mitopoética de la cultura 
mediática”, o autor espanhol afirma que as mensagens e 
os meios de comunicação mantém permanente diálogo 
com os enunciados e modos de enunciação compartilha-
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dos socialmente. “As narrativas midiáticas não dão conta 
da realidade, mas dão conto à realidade”, afirma Chillón 
(2000, p. 122) ao fazer referência à articulação simbólica 
por meio da qual as notícias tecem o cotidiano, ao mes-
mo tempo em que as toma como verdadeiras estórias. 
Para além de conviver com os sentidos que emergem da 
relação que o público estabelece com texto, as próprias 
notícias, portanto, estariam embebidas no meio ambien-
te simbólico dos sujeitos, de acordo com o autor. 

Aqui, porém, me interessa especialmente (para além 
da interessante discussão sobre a tessitura mitopoética 
que as narrativas jornalísticas realizam) a noção de tra-
dição cultural que Chillón defende, fazendo referência 
àqueles significados que foram sendo difundidos ao lon-
go de tempo e se tornaram determinantes para a cons-
trução do conhecimento acumulado dos sujeitos sociais. 
Segundo esse autor, a tradição sedimenta os modos como 
o conhecimento se configura narrativamente, criando as-
sim o que ele chama de repertórios temáticos (2000, p. 
123) e de acervo intersubjetivo (ibidem, p. 137). 

Inserido no âmbito social, os indivíduos passam, en-
tão, a compartilhar esses repertórios e acervos, os quais de 
acordo com Chillón têm como “molas” de difusão a gera-
ção espontânea (e aí ele faz referência ao inconsciente co-
letivo) e a transmissão cultural. Os veículos jornalísticos, 
especificamente, são pensados no âmbito da transmissão 
cultural, considerando a imbricada relação que estabele-
cem com os conhecimentos simbólicos já sedimentados. 

A tradição cultural é, portanto, a minha base teórica 
na discussão sobre o processo de recepção de produtos jor-
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nalísticos: ao considerar a vinculação entre a atribuição dos 
sentidos às notícias pelo público ao ambiente simbólico no 
qual o sujeito está imerso, a compreensão sobre o processo 
de recepção das notícias se amplia para uma compreensão 
da própria inserção cultural do público na sociedade e diz, 
naturalmente, muito sobre a sua condição de sujeito social. 
Como destaca Bonin (2013, p. 6),“a produção de sentidos 
por parte dos públicos, suas práticas produtivas e de recep-
ção são marcadas pelas trajetórias midiáticas, sociais, cultu-
rais e vivenciais dos sujeitos [...] e só podem ser inteligíveis 
se consideradas em perspectiva diacrônica”. 

Há tempos o receptor deixou de cumprir, no pro-
cesso comunicacional, um papel meramente figurativo 
e passou a receber atenção das pesquisas que são desen-
volvidas na área. No entanto, Mauro Wilton de Sousa 
(1998, p. 41) ressalta que a temática da recepção deve 
ser pensada para além de sua relação com a mídia: segun-
do o autor, ela se enquadra “no quadro mais amplo das 
relações sociais e culturais, em seu jogo de significações 
históricas, incluindo, mas não dependendo apenas dos 
media”. Sousa completa:

O reconhecimento de que as práticas sociais e cultu-
rais são o espaço mesmo da vida cotidiana, por onde 
se ressignifica a vida, onde afinal se situam as matrizes 
dos sentidos atribuídos à vida individual e coletiva, 
possibilita realocar a significação igualmente políti-
ca desse espaço na construção da vida social. É nele 
que estariam as bases do cotidiano fragmentado, mas 
também as possibilidades da síntese do eu ou, segun-
do Goethe, as condições de se definir “a condução da 
vida” (SOUSA, 1998, p. 46).
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É justamente, portanto, a valorização do “espaço 
mesmo da vida cotidiana” que me orienta aqui, afinal, a 
proposta é pensar a recepção dos produtos jornalísticos 
não apenas a partir da vinculação entre público-receptor 
e notícia, na relação imediata e momentânea que os une, 
mas sim a partir da vinculação entre significados culturais 
e a atribuição de sentidos ao real. 

Por fim, devo destacar que há outros aportes teóri-
cos que podem e devem ser feitos a partir da noção de 
tradição cultural de Chillón. É possível, por exemplo, 
investigar a fundo e separadamente os seus dois con-
ceitos definidores: tradição e cultura. Aí a análise que 
Thompson (1995, p. 175) desenvolve sobre as concep-
ções antropológicas de cultura pode ser importante, 
afinal, segundo ele há uma concepção simbólica, em 
oposição à descritiva, que tem como precursor Clifford 
Geertz e que compara a cultura a uma teia de significa-
dos: “acreditando, com Max Weber, que o homem é um 
animal suspenso em teias de significados que ele mesmo 
teceu, entendo a cultura como sendo essas teias, e sua 
análise, portanto, como sendo [....] uma ciência inter-
pretativa em busca de significados” (GEERTZ, 1973, 
apud THOMPSON, 1995, p. 175).

A tessitura, de que fala Geertz, se vincula à noção 
de cultura como uma construção histórica (SANTOS, 
1994, p. 45), como um produto coletivo da vida huma-
na. Daí a importância de pensar, por exemplo, a rela-
ção entre cultura e sociedade. Peter Burke (2008, p. 38), 
por sua vez, afirma que a ideia de cultura implica a ideia 
de tradição, ou seja, “de certos tipos de conhecimentos 
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e habilidades legados por uma geração para a seguinte” 
embora não de forma inerte, ou seja, essas tradições vão 
sendo transmitidas pelos agentes que integram o processo 
de socialização (idem, 2002, p. 175).

Os exemplos acima sugerem alguns dos caminhos 
que posso desenvolver durante a pesquisa, mas que não 
cabem nesta análise em razão dos objetivos por mim pro-
postos. Aqui, o foco é discutir a utilização da história de 
vida como uma ferramenta metodológica importante em 
um estudo de recepção que, para além de observar as opi-
niões e conhecimentos construídos pelo público a partir 
de um produto jornalístico específico, analisa e propõe 
apontamentos sobre o quadro simbólico de referência no 
qual esse sujeito se insere, ou seja, sobre a tradição cultu-
ral na qual ele próprio se situa. 

Devo dizer, todavia, que se o tema da minha pesquisa 
está bem delineado atualmente, o objeto ainda está em fase 
de reajuste e delimitação. Por isso, optei por trazer para o 
presente artigo uma proposta metodológica que se insere 
no âmbito do tema proposto. É fato que a metodologia es-
colhida pelo pesquisador se vincula diretamente ao objeto 
da pesquisa, porém, como minha proposta é um estudo 
de recepção, isso contribuiu para que eu já pudesse fazer 
algumas definições com relação às estratégias metodoló-
gicas a serem utilizadas na pesquisa. Não realizarei aqui, 
portanto, uma discussão com relação a um caso específico. 
Feitas as considerações iniciais, mais conceituais e teóricas, 
passemos para a discussão metodológica.



259 

2. o primeiro passo hermenêutico:
As histórias de vida 

A história de vida é “a narração, por uma pessoa, de 
sua experiência vivida” (DIONNE; LAVILLE, 1999, p. 
158). Tomada como estratégia metodológica, ela permi-
te que a pesquisa valorize os indivíduos e sua vivência, 
os tome como atores sociais e os recoloque no social e 
na história: “inscrita entre a análise psicológica indivi-
dual e a dos sistemas socioculturais, a história de vida 
permite captar de que modo indivíduos fazem a história 
e modelam sua sociedade, sendo também modelados 
por ela” (ibidem, p.169). 

Para Antonio Chizzotti (2000, p. 96), a história de 
vida é uma oportunidade de “romper com a ideologia 
da biografia modelar de outras vidas” para trazer à tona 
os trajetos pessoais no contexto das relações sociais. É o 
espaço mesmo da ordem, mas também das contradições 
que me interessa: da processualidade complexa do coti-
diano dos sujeitos, das dúvidas e incertezas, das certezas 
e afirmações. Maria Cristina Gobbi (2010, p. 84) destaca 
que além de representar “uma possibilidade singular de 
mergulhar no passado, no íntimo dos entrevistados”, as 
histórias de vida humanizam um tema, fato ou situação. 

Considerada por uns como um tipo de entrevista, 
por outros como “uma forma de estudo de caso” (DION-
NE; LAVILLE, 1999, p. 159) ou ainda como sinônimo 
de biografias e perfis (GOBBI, 2010, p. 84), o fato é que 
as histórias de vida constituem uma importante estratégia 
metodológica em busca das mais intrínsecas relações que 
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o sujeito estabelece consigo mesmo e com o mundo que 
o habita. Howard Becker (1993, p. 102), após apontar 
diferenças com relação às autobiografias e à ficção - que 
ele chama de “formas mais imaginativas e humanísticas” 
-, diz que “a história de vida se aproxima mais do terra-a-
terra, se dedica mais às nossas propostas [como pesquisa-
dores] do que às do autor, e se interessa menos por valores 
artísticos do que por um relato fiel da experiência e in-
terpretação por parte do sujeito do mundo no qual vive”. 

O autor discorre ainda sobre as funções da história de 
vida no contexto de uma pesquisa: ela pode, por exemplo, 
fornecer uma visão do lado subjetivo de processos institu-
cionais sobre os quais são feitos, com frequência, “pressu-
postos não verificados” (ibidem, p. 108) e aí, portanto, o 
objetivo é dar voz às experiências individuais e não somente 
à ação das instituições; pode, ainda, trazer novas questões 
a uma área de estudo que se tornou estagnada; e, por fim, 
ele destaca que “mais do que qualquer outra técnica, exce-
to, talvez, a observação participante, pode dar um sentido 
à superexplorada noção de processo” (BECKER, 1995, p. 
109). Isso significa que as histórias de vida dão para a pes-
quisa uma “base realista” à imagem que temos do processo 
social analisado, fornecendo detalhes que não poderiam ser 
obtidos por meio de outras ferramentas, a exemplo de um 
questionário, mas somente especulados pelo pesquisador. 
Desta forma, o pesquisador pode repensar pressupostos da 
pesquisa, os quais muitas vezes são tomados justamente 
por desconhecermos a realidade do sujeito. 

Também Gobbi (2010, p. 87) destaca a importância 
da história de vida para ilustrar a “dimensão temporal de 
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um processo”. De fato, o que se verifica é que as histórias de 
vida permitem ao pesquisador compreender que há relações 
muito mais complexas e difíceis de serem percebidas do que 
é possível supor ao fazer uma análise que não contemple a 
perspectiva dos sujeitos que integram o processo social. 

Teresa Haguette (2001, p.64), ao retomar Lazarsfeld 
(1969), destaca que as histórias de vida são úteis no estu-
do de dois tipos de situações: para “captar dados psico-
lógicos que são reprimidos ou não são facilmente articu-
lados, como atitudes, motivos, pressupostos, quadros de 
referência etc” e também para “indicar o funcionamento 
complexo de estruturas e organizações complexas que 
são difíceis de submeter à observação direta”. No caso 
da proposta que desenvolvo aqui, considero que ambas 
as situações se misturam e se confundem: as histórias de 
vida nos serão fundamentais para compreender o quadro 
de referência simbólico dos sujeitos, mas também para 
pensar a inserção desse quadro de referência no processo 
de recepção de notícias pelo público. Porém, tomando 
mais pragmaticamente a história de vida, ela será a nossa 
estratégia para avançar rumo à primeira situação: o qua-
dro de referência ou a hermenêutica da vida quotidiana. 

Tida como a teoria geral da interpretação, a herme-
nêutica se apresenta como uma postura compreensiva que 
“ao interrogar ou reinterpretar, reelabora historicamente 
os sentidos e os significados da compreensão humana” 
(BASTOS; PORTO, 2010, p. 317). Em “Ideologia e 
cultura moderna”, Thompson (1995) apresenta a herme-
nêutica de profundidade como referencial metodológico 
para o estudo das formas simbólicas, e particularmente 
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da ideologia. Segundo ele, a hermenêutica é “um refe-
rencial metodológico geral” no qual diferentes métodos 
podem ser situados e inter-relacionados (ibidem, p. 356). 

Ao lançar mão de trabalhos desenvolvidos por filó-
sofos hermeneutas dos séculos XIX e XX, especialmente 
Heidegger, Gadamer e Ricoeur, Thompson tem como 
grande questão o fato de que somente as análises formal, 
estatística e objetiva não contemplam o estudo dos fenô-
menos sociais e das formas simbólicas, mas apenas dão a 
ele um enfoque parcial, afinal, “é preciso considerar tam-
bém que há problemas de compreensão e interpretação” 
(THOMPSON, 1995, p. 358). 

O mundo sócio-histórico não é apenas um campo-ob-
jeto que está ali para ser observado; ele é também um 
campo-sujeito que é construído, em parte, por sujeitos 
que [...] estão constantemente preocupados em com-
preender a si mesmos e aos outros, e em interpretar as 
ações, falas e acontecimentos que se dão ao seu redor 
(THOMPSON, 1995, p. 358). 

A noção de campo-sujeito do autor evidencia, pois, 
um ponto fundamental no uso das histórias de vida como 
estratégia metodológica: ao elaborar por meio da fala, e 
na presença do pesquisador, suas próprias vivências, o 
sujeito irá ressignificá-las. O simples fato de estabelecer 
entre os acontecimentos uma sequência lógica e tempo-
ral configura um ato de atribuição de sentido. Aliás, é 
por isso que o pesquisador deve primar pelo mínimo de 
intervenção e influência junto ao autor do relato, pois até 
mesmo um pedido de explicação pode levar o narrador 
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a atribuir mais importância a algum elemento do que a 
outro e a ideia da pesquisa é dar liberdade ao sujeito para 
que ele próprio evidencie o quadro de referências que 
toma como determinante em sua trajetória. 

Aproveito para destacar aqui que a memória é tam-
bém um elemento fundamental quando tratamos de his-
tórias de vida, e aí a questão não é só discutir o papel que 
ela exerce na determinação do que lembrar, mas também 
discutir até que ponto nossa memória é só nossa. Felipe 
Pena (2004, apud GOBBI, 2010, p. 89) nos alerta di-
zendo que pensar e articular um relato sobre a própria 
trajetória não se trata de um gesto solitário e individual, 
pois a memória possui uma origem social. Segundo ele, 
as lembranças “estão em relação com todo um conjunto 
de noções que muitos além de nós possuem. Assim toda 
e qualquer lembrança vincula-se ‘à vida material e moral 
das sociedades de que fazemos parte’”. 

Ao tratar sobre a hermenêutica de profundidade, 
Thompson apresenta três fases ou três “dimensões ana-
liticamente distintas de um processo interpretativo com-
plexo” (1995, p. 365). A primeira delas é a análise sócio
-histórica, quando o objetivo é “reconstruir as condições 
de produção, circulação e recepção das formas simbóli-
cas” (ibidem, p. 366). Nesse momento, o pesquisador 
pode optar por proceder à análise em diferentes níveis, 
como situações espaço-temporais; campos de interação; 
instituições sociais, e estrutura social.

A segunda fase é chamada pelo autor de análise for-
mal ou discursiva: o pesquisador estará, então, interessa-
do na “organização interna das formas simbólicas, com 
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suas características estruturais, seus padrões e relações” 
(THOMPSON, 1995, p. 369) e, para isso, poderá lan-
çar mão de diferentes métodos ou tipos de análise, como 
as análises semiótica, sintática e da conversação. Por fim, 
na terceira e última fase, o foco é procurar compreender 
o ‘aspecto referencial’ das formas simbólicas, afinal, “elas 
são construções que tipicamente representam algo, refe-
rem-se a algo, dizem alguma coisa sobre algo” (ibidem, 
p. 375). Intitulada fase da Interpretação/Reinterpreta-
ção, ela se constrói sobre as anteriores, porém vai além ao 
propor uma construção criativa de possíveis significados 
pelas formas simbólicas. 

Todas essas três fases ou dimensões são precedidas, 
no entanto, por um momento primordial e inevitável do 
enfoque da hermenêutica de profundidade: é na herme-
nêutica da vida quotidiana que o pesquisador irá verifi-
car como as formas simbólicas são interpretadas e com-
preendidas pelos próprios sujeitos que as produzem e as 
recebem. Tido como um momento etnográfico, é aqui 
que se dá a “interpretação da doxa, uma interpretação 
das opiniões, crenças e compreensões que são sustentadas 
e partilhadas pelas pessoas que constituem o mundo so-
cial” (THOMPSON, 1995, p.364). 

Ao se juntar ao próprio sujeito, permitindo que ele 
possa dar voz às suas experiências e evidenciar o meio 
ambiente simbólico no qual está imerso, o pesquisador 
terá elementos essenciais ao estudo de recepção das no-
tícias. Por isso é que tomamos a história de vida como 
uma estratégia metodológica que contempla o momen-
to preliminar e indispensável da hermenêutica de pro-
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fundidade, que é a hermenêutica da vida quotidiana, ao 
mesmo tempo em que se insere na sua primeira fase, a 
análise sócio-histórica, uma vez que nela será possível 
analisar situações espaço-temporais, por exemplo, nas 
quais esse sujeito se encontra.

A proposta que faço aqui toma a história de vida 
como estratégia que inicia, e não que antecede, o es-
tudo de recepção propriamente (quando ao pesqui-
sador caberá decidir se prefere utilizar entrevistas em 
profundidade, grupos focais, ou outras análises que jul-
gar interessantes), afinal, os elementos que ela trará ao 
pesquisador já representarão um momento primeiro de 
inserção no estudo dos sentidos, dos significados que 
emergem na relação do público com a notícia em si. 
O fato é que, sem dúvidas, é preciso avançar a partir 
desse primeiro momento. Thompson, aliás, afirma que, 
ir além da interpretação da doxa é o ponto distanciador 
da hermenêutica para a fenomenologia, a qual enfatiza 
corretamente a importância da interpretação da doxa, 
mas raramente vai além disso (1995, p. 364). 

É importante salientar, todavia, que a fenomeno-
logia também fornece importante contribuição para o 
reconhecimento da importância do sujeito no processo 
de construção do conhecimento, como assegura Antô-
nio Carlos Gil (1999, p.33). Mas, assim como destacam 
Dionne e Laville (1999, p. 158) “a história de vida, como 
qualquer outro material empírico, permanece muda 
quando privada de problematização”. 
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3. considerações finais

A citação que inicia o artigo foi retirada da obra “Ci-
dades invisíveis” de Ítalo Calvino. Também a que encer-
ra essa nossa discussão pertence à mesma obra (1990, p. 
14-15):“a cidade não conta o seu passado, ela o contém 
como as linhas da mão, escrito nos ângulos das ruas, nas 
grades das janelas [...]”. As histórias de vida, assim como 
as cidades, não nos contam os valores, os significados cul-
turais que precedem e envolvem o sujeito: elas os trazem 
registrados nas decisões tomadas, nos momentos vividos, 
nas direções seguidas. Em “Memória e Sociedade”, Ecléa 
Bosi (1994, p. 37) afirma que ao recorrer à memória para 
contar a sua experiência, o sujeito evidencia ali o que ele 
próprio escolheu para perpetuar na história de sua vida. E é 
justamente nessas escolhas que nós, pesquisadores, nos de-
bruçaremos em busca do que elas têm de mais intangível.

O objetivo deste artigo, portanto, foi evidenciar a im-
portância que as histórias de vida assumem quando esta-
mos em busca de compreender a atribuição de sentidos aos 
produtos jornalísticos sob uma abordagem que vai muito 
além da relação com a mídia. É fato que toda a minha 
discussão prima muito mais por questões teóricas e episte-
mológicas do que propriamente pragmáticas, e aí o fato de 
eu não ter definido o recorte da minha pesquisa justifica 
a proposta que desenvolvi aqui. Por outro lado, considero 
que também a discussão que não está focada em um objeto 
específico traz muitos ganhos ao pesquisador, o que escreve 
e o que lê o artigo, afinal, permite que possamos nos des-
vincular de um empiricismo muitas vezes sedutor. 
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A lógica do mosaico que Becker (1993) apresenta 
é muito pertinente para nós: segundo ele, cada peça de 
um mosaico vai contribuir um pouco para nossa compre-
ensão do quadro como um todo. À medida que vamos 
colocando mais peças, os objetos e pessoas daquele qua-
dro vão se tornando mais evidentes, assim como as rela-
ções que eles estabelecem. “Diferentes fragmentos con-
tribuem diferentemente para nossa compreensão: alguns 
são úteis por sua cor, outros porque realçam os contornos 
de um objeto”, destaca (BECKER, 1993, p. 104). Assim, 
as memórias evidenciadas pelo sujeito na narrativa de sua 
vida serão peças fundamentais para compreendermos o 
mosaico simbólico no qual ele está inserido. Estaremos, 
ainda, fazendo ciência para conseguirmos uma “história 
sempre mais humana” (DEMO, 1995, p. 260).

referências 

BASTOS, Fernando; PORTO, Sérgio Dayrell. Análise 
hermenêutica. In: BARROS, Antônio; DUARTE, Jorge 
(orgs). Métodos e Técnicas de pesquisa e comunicação. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
BECKER, Howard. Métodos de pesquisa em ciências 
sociais. São Paulo: Hucitec, 1993. 
BENTZ, Ione Maria G.; PINTO, Milton José; RUBIM, 
Antônio Albino C. Produção e recepção dos sentidos 
midiáticos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.
BONIN, Jiani Adriana. Notas metodológicas relativas à 
pesquisa de recepção midiática. XXII Encontro Anual da 
Compós, Universidade Federal da Bahia, junho de 2013. 



268

BURKE, Peter. História e teoria social. São Paulo: Edi-
tora Unesp, 2002. 
_______. O que é história cultural?.Rio de Janeiro: 
Zahar, 2008. 
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de ve-
lhos. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 
CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1990. 
CHILLÓN, Albert. La urdimbre mitopoética de la 
cultura mediática. Análise 24, Barcelona, 2000.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências huma-
nas e sociais. São Paulo: Cortez, 2000.
DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências so-
ciais. São Paulo: Atlas, 1995. 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa 
social. São Paulo: Atlas, 1999.
GOBBI, Maria Cristina. Método biográfico. In: DUAR-
TE, Jorge. (Org.). Métodos e Técnicas de Pesquisa em 
Comunicação. São Paulo: Atlas, 2010.
DIONNE, Jean; LAVILLE, Christian. A construção do 
saber: manual de metodologia da pesquisa em ciencias 
humanas. Porto Alegre: Artmed, 1999.
HAGUETTE, Teresa Maria Frota. Metodologias quali-
tativas na sociologia. Rio de Janeiro: Vozes, 2001.
SANTOS, José Luiz dos. O que é cultura?. São Paulo: 
Brasiliense, 1994.
SOUSA, Mauro Wilton de. A recepção sendo reinter-
pretada. Novos Olhares, USP, vol. 1, 1998.
THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995.



269 

diário de pesquisa: considerações iniciais sobre a 
delimitação de um objeto de estudo

Giselle Dias Galindo Pecin72

1. Apresentação

Este meu relato é de uma pesquisadora jovem, em 
processo de formação; no início do curso de mestrado. O 
desafio proposto é discorrer sobre o atual estágio de minha 
pesquisa acadêmica: interesses, inquietações, progressos 
e retrocessos enfrentados até o momento. Sou jornalista 
desde 2009. Desde então, nunca trabalhei numa redação 
jornalística tradicional. Fiz especialização em assessoria de 
comunicação e, neste momento, atuo nessa área.

Meu projeto de pesquisa propõe investigar como os 
assessores de imprensa se enxergam enquanto categoria 
profissional, visando também discutir até que ponto o 
trabalho desenvolvido por eles responde à função social 
do jornalismo ao contribuir com a construção e divul-
gação de informações de interesse público. Por último, a 
pesquisa pretende investigar a existência de novas formas 
72 Mestranda em Jornalismo e Sociedade pela Faculdade de Comunicação 
da Universidade de Brasília (UnB). Jornalista pela Universidade Federal 
de Goiás. Assessora de imprensa no Instituto de Defesa do Consumidor 
do Distrito Federal (Procon-DF). E-mail: gisellepecin@gmail.com.
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de manifestação do jornalismo, por meio de análise his-
tórica do desenvolvimento dessa atividade e as respectivas 
transformações experimentadas ao longo do tempo.

O embasamento teórico da pesquisa vê as práticas 
jornalísticas a partir da hipótese de newsmaking, num 
viés construtivista da notícia, a matéria-prima do jor-
nalismo. Para essa corrente de estudo, o relato noticioso 
se estabelece como um bem simbólico construído num 
dado contexto social, cuja própria noção de realidade é 
permeada historicamente. Portanto, é impossível que o 
jornalista seja totalmente isento na produção de notícias, 
na medida em que o texto noticioso é uma construção 
discursiva e, nesse sentido, interdependente de relações 
histórico-sociais e culturais. A verdade jornalística é uma 
construção orientada por técnicas na apuração, seleção, 
redação e ordenação dos fatos sociais, por meio das roti-
nas de produção e dos interesses editoriais.

O paradigma do jornalismo como construtor da realida-
de se deu pela midiatização da sociedade, mais evidente após 
1970, em decorrência da expansão e aumento da influência 
dos media no comportamento social. Atualmente, os estudos 
comunicacionais, como agenda setting, teorizam sobre a capa-
cidade midiática em pautar os debates públicos e influenciar a 
opinião pública em médio e longo prazos, elegendo relativa-
mente categorias sobre “o que” e “como” pensar.

De um lado, em concordância a essa ideia de que, 
se não aparece nos media, um acontecimento passa a não 
existir socialmente, instituições públicas e privadas, or-
ganizações do terceiro setor e demais representantes da 
sociedade civil passaram a buscar, por meio das atividades 
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de assessorias de comunicação, um relacionamento mais 
efetivo com os veículos, a fim de adquirir visibilidade pú-
blica. Por outro lado, também é verdade que o fortaleci-
mento democrático tornou a sociedade civil mais atuan-
te, passando a exigir políticas de comunicação eficazes e 
mais transparência dessas instituições. Nesse sentido, as 
organizações utilizaram a publicização planejada de in-
formações para seu desenvolvimento institucional.

O mercado de assessoria de imprensa, peculiarmente 
no Brasil, foi desenvolvido por meio da atuação de profis-
sionais com formação em jornalismo, que aproveitaram a 
oferta de trabalho devido ao enxugamento das funções, aos 
baixos salários e ao acelerado ritmo de produção nas reda-
ções tradicionais. Ademais, a consolidação da área como 
fazer jornalístico se consagrou depois de sua legalização, 
com a publicação do Decreto-Lei n. 83.284/1979.

Entretanto, mesmo a função de assessoria de im-
prensa, na prática, sendo exercida formalmente por jor-
nalista, há discordância entre profissionais e teóricos da 
área, que alegam que a atividade não pertence ao campo 
do jornalismo, porque não atende aos seus quesitos téc-
nicos e éticos, sendo voltada exclusivamente ao interesse 
imediato do assessorado, e não à sociedade. Contudo, a 
autonomia para se divulgar todas e quaisquer informa-
ções que sejam de interesse público não existe em qual-
quer instância de produção do jornalismo. É importante 
lembrar que empresas de comunicação poupam interes-
ses políticos e econômicos na produção do conteúdo ou 
da programação, o que acaba também por abalar a auto-
nomia para realização do jornalismo.
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2. trajetória da pesquisa

Meu interesse pela área de assessoria de imprensa vem 
desde a graduação. Ainda estudante de jornalismo, viven-
do a angústia que, às vezes, passamos ao tentar nos encai-
xar num perfil profissional, pensei em algumas possibilida-
des, até mesmo a mudança de curso ou de área de atuação. 
Estava um pouco perdida até cursar a disciplina Assessoria 
de Imprensa. A partir daí, comecei a estagiar numa asso-
ciação do terceiro setor e não larguei mais. Apresentei meu 
trabalho de conclusão de curso sobre as rotinas de uma as-
sessoria de imprensa, por meio de estudo de caso realizado 
na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Na época da apresentação da monografia da gradu-
ação, os professores apontaram que, pela primeira vez, 
algum estudante apresentava um trabalho teórico na área 
de assessoria de imprensa em vez de um projeto prático
-experimental. Muitos pontos negativos e positivos foram 
apresentados pela banca para o futuro desdobramento da 
pesquisa acadêmica. Um dos apontamentos que conside-
ro positivo foi, e ainda é, a pouca bibliografia específica 
dessa área de atuação. Resolvi, então, me especializar no 
tema, cursando uma pós-graduação lato-sensu em Asses-
soria em Comunicação Pública.

Já na especialização, me dediquei ao estudo do apa-
recimento, uso e aplicação, do termo e de conceitos de 
comunicação pública pela Secretaria de Comunicação 
Social (Secom) da Presidência da República na reforma 
administrativa do Estado, no governo de Fernando Hen-
rique Cardoso. O interesse da pesquisa era buscar enten-
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der se um governo, ao pretender reformar sua gestão e 
tornar o Estado mais eficiente, transparente e democráti-
co, também teria feito mudanças, nesse mesmo sentido, 
na comunicação estatal.

Como se pode facilmente notar, mesmo voltada 
para o trabalho das assessorias de imprensa de órgãos pú-
blicos, o cerne da pesquisa permaneceu o mesmo: buscar 
compreender a atividade de assessoria de imprensa reali-
zada por jornalistas profissionais. O fio condutor do in-
teresse pelo estudo sempre foi discutir a função social da 
assessoria de imprensa e como a atividade, lado a lado, se 
relaciona com as redações jornalísticas tradicionais. Qual 
a ética que se impõe a cada atividade, quais seus limites 
e desafios? Deixa o assessor de ser jornalista ao se colocar 
do “outro lado do balcão”, a assessoria de imprensa?

Durante todo o processo de conhecimento e ama-
durecimento acadêmico, minha trajetória de pesquisa fi-
cou marcada pela fidelidade a um tema específico. Esse 
interesse constante e a perseguição por melhor entender 
meu problema de pesquisa me trouxe alguns benefícios, 
como, uma melhor aproximação com a literatura especí-
fica, o acompanhamento das mudanças históricas da área, 
conhecimento prévio do ethos dos jornalistas-assessores, os 
desafios e os limites das assessorias de imprensa etc. Assim, 
acredito que a permanência a um determinado tema ou 
objeto de pesquisa possa servir como zona de conforto ao 
pesquisador iniciante, o que pode ajudar a diminuir as an-
gústias e os obstáculos do universo acadêmico.
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3. relevância do tema

Ao passo que a permanência, a fidelidade a um tema 
de pesquisa, vou assim dizer, pode ser elemento facilita-
dor na busca pelo conhecimento científico, a relevância 
do objeto de estudo é fundamental. A justificativa aponta 
como a pesquisa pode contribuir para o debate do tema 
proposto inicialmente no projeto, ressaltando a impor-
tância do objeto a ser pesquisado.

A trajetória de minha pesquisa na área e, portanto, 
o meu conhecimento um pouco mais aprofundado dos 
textos e das defesas sobre os conceitos de jornalismo e de 
assessoria de imprensa, me possibilita perceber o conflito 
existente entre teóricos do campo comunicacional quan-
to à definição da assessoria de imprensa como campo 
produtivo do jornalismo. Autores consagrados se chocam 
em conclusões díspares sobre a questão. Assim, a literatu-
ra específica destinada ao estudo do saber jornalístico não 
esgota o problema ora proposto. Além disso, como disse 
logo acima, durante minha pela pesquisa inicial, pude 
constatar que o interesse sobre os estudos a respeito da 
assessoria de imprensa é esporádico, principalmente em 
relação à crítica sobre a não inclusão dessa atividade no 
domínio próprio do jornalismo.

Acredito ainda que o tema deste trabalho, fora a 
relevância teórica, reflete também uma tendência atual 
do mercado profissional da área de jornalismo. Com o 
estrangulamento das vagas para as funções jornalísticas 
tradicionais, constatado pelo aumento do número de 
profissionais e o massivo enxugamento das redações dos 
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jornais, já se estima que, em média, 50% dos jornalis-
tas estão lotados em funções de assessorias (DUARTE, 
2003). Além disso, a expectativa de melhores remunera-
ções também se encontra nesse mercado em expansão. É 
importante também destacar que o aproveitamento por 
parte dos veículos de comunicação dos conteúdos produ-
zidos pelas assessorias é significativo e pode influenciar 
na qualidade do jornalismo tradicional. Segundo Chico 
Sant’Anna, há uma grande similitude entre o conteúdo 
difundido pelos veículos de comunicação e os disponibi-
lizados pelas assessorias de imprensa (2006, p. 7).

Portanto, entendo que o desenvolvimento da pesqui-
sa pode apresentar importância para estudos comunicacio-
nais, auxiliando na definição e fortalecimento do campo 
jornalístico, pois, ao pretender verificar em que medida a 
assessoria de imprensa, em expansão e atraente aos jorna-
listas, atende às especificações peculiares da práxis do jor-
nalismo, enseja realizar um estudo sobre as condições de 
produção jornalística nos dias de hoje, projetando auxiliar 
uma visualização sobre o futuro dessa profissão.

4. recorte do objeto

Nesta fase da pesquisa, em que as leituras estão ainda 
sendo exploradas para a melhor definição e tratamento 
do objeto de estudo, outro desafio se impõe concomitan-
temente não apenas para mim, mas acredito que a todos 
os jovens pesquisadores: a delimitação do universo da 
pesquisa. O recorte do objeto é condição necessária para 
que o pesquisador possa construí-lo teórica e cientifica-
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mente, de maneira mais precisa, consistente e profunda. 
Mas, ao passo que sabemos dessa necessidade, também 
enfrentamos o desafio de que esse recorte não elimine a 
relevância de nossa pesquisa.

Para a minha investigação, para que possa construir 
melhor meu objeto, terei de escolher assessorias de im-
prensa específicas para realizar os estudos de caso. Dois 
principais critérios de seleção se fazem necessários: a pre-
sença de jornalistas profissionais e a existência de uma 
redação jornalística. Não menos importante também é 
a possibilidade de realização da observação participante, 
visando à produção de entrevistas, descrição do funciona-
mento local e análise do material informativo produzido.

Porém, a escolha das assessorias de imprensa não 
pode limitar-se a esses critérios. A quantidade de locais 
que deve ser estudada, mesmo numa perspectiva quali-
tativa, é uma questão importante. Quantas e quais asses-
sorias devo observar? Nesse primeiro momento, uma dú-
vida recorrente é se seleciono uma categoria de assessoria 
(privada, pública e estatal) ou se trabalho com um tipo, 
por exemplo, ao pesquisar o trabalho desenvolvido por 
assessores de imprensa nos órgãos públicos. Se fosse por 
esse caminho, ainda seria preciso delimitar quais órgãos. 
No entanto, me aflige recortar muito meu objeto de pes-
quisa, de modo que ele perca sua relevância, ao mesmo 
tempo em que me preocupa, ao trabalhar com assessorias 
variadas, acarretar uma pesquisa de difícil sistematização, 
pela quantidade de dados e teorias.
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5. perspectivas metodológicas

De início, para buscar responder à questão-proble-
ma, optei pelo desenvolvimento do estudo por meio da 
utilização de métodos de pesquisa qualitativa. A fase atu-
al do trabalho, como destaquei, está na coleta dos dados e 
na busca de bibliografia específica em função do fenôme-
no a ser observado, com o intuito de delimitar o marco 
de referência teórico e elucidar os objetivos da pesquisa. 
A revisão de literatura, com vistas para a definição das 
categorias de análise “jornalismo”, “ética jornalística” e 
“assessoria de imprensa”, deverá embasar a minha obser-
vação empírica do crescimento das assessorias de impren-
sa no cenário brasileiro, antes ocupado prioritariamente 
pelo jornalismo tradicional. Portanto, essa é a fase de 
construção do objeto teórico da pesquisa, na qual já se 
torna possível o levantamento de hipóteses.

A próxima fase do estudo deverá ser a observação 
empírica por meio da realização dos estudos de casos 
nas assessorias selecionadas segundo os critérios meto-
dológicos citados acima e que, por enquanto, ainda não 
estão bem delimitados. Nessa etapa da pesquisa, deverá 
ser possível realizar a observação direta do trabalho dos 
assessores de imprensa, por meio de entrevistas em pro-
fundidade e análise do material produzido.

A entrevista acadêmica deve ser entendida como um 
dispositivo enunciativo que desvela uma prática discur-
siva entre os atores sociais envolvidos: o sujeito entrevis-
tador e o sujeito entrevistado. Portanto, a entrevista é “o 
lugar no qual se constroem possíveis versões da realidade” 
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e em que se produzem saberes e textos restritos, e que, 
provavelmente, não seriam publicizados de outra manei-
ra. (ROCHA et al., 2004). O pesquisador deve ter uma 
preocupação em definir o roteiro de uma entrevista para 
atender às necessidades do trabalho acadêmico, sendo ne-
cessário manter distância entre os objetivos da pesquisa e 
os objetivos da entrevista.

Segundo Antonio Hohlfeldt (2008), para realizar o 
estudo de caso, o convívio com os pesquisados é funda-
mental, pois leva à familiarização com o grupo e com sua 
rotina, numa perspectiva de naturalidade, até que, tendo 
se identificado com o grupo, o pesquisador 

[...] deve distanciar-se do mesmo para poder manter o 
espírito observador e crítico sobre tais práticas, descre-
vendo-as, analisando-as e eventualmente criticando-as, 
na constituição do que poderia denominar de uma etno-
grafia da comunicação. (HOHLFELDT, 2008, p. 207). 

 Minha intenção em realizar essa pesquisa, mediante 
a observação e realização de entrevistas, é tentar ter aces-
so às representações sociais que assessores de imprensa 
constroem sobre eles próprios e sobre sua profissão, por 
exemplo, como se estabelecem a cultura profissional do 
grupo, seus paradigmas profissionais e suas autoimagens.

Para analisar o material produzido pelas assessorias 
estudadas, pretendo utilizar a Análise de Conteúdo, por-
que o metódo poderá ajudar a detectar os critérios de no-
ticiabilidade, enquadramentos, seleção das fontes de in-
formação e agendamentos adotados. Serve também para 
identificar os produtos e os formatos jornalísticos, para 
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avaliar as características de suas produções, elegendo ele-
mentos representativos ou não, e para comparar o con-
teúdo produzido por esses meios de comunicação. Para a 
definição de “análise de conteúdo jornalística”, faço uso 
do conceito adotado por Heloiza Herscovitz:

Método de pesquisa que recolhe e analisa textos, sons, 
símbolos e imagens impressas, gravadas ou veiculadas 
em forma eletrônica ou digital encontrados na mídia 
de forma aleatória ou não dos objetos estudados com 
o objetivo de fazer inferências sobre seus conteúdos e 
formatos enquadrando-os em categorias previamente 
testadas, mutuamente exclusivas e passíveis de replica-
ção. A identificação sistemática de tendências e repre-
sentações obtém melhores resultados quando empre-
ga ao mesmo tempo a análise quantitativa (contagem 
de frequências do conteúdo manifesto) e a análise 
qualitativa (avaliação do conteúdo latente a partir dos 
sentidos gerais dos textos, do contexto onde aparece, 
dos meios que o veiculam e/ou dos públicos aos quais 
se destina (in LAGO; BENETTI, 2007, p. 126-127).  

De posse do marco teórico e da amostra observada, 
a pesquisa entrará em fase de análise. Por causa da inde-
pendência dos dados coletados, a utilização do método 
comparativo é imprescindível para uma possível resposta 
ao problema proposto, realizando “comparações, com a 
finalidade de verificar similitudes e explicar divergências” 
(MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 107). Com o mate-
rial obtido por meio da Análise de Conteúdo, “o pesqui-
sador pode fazer inferências e interpretações, com vistas 
aos objetivos estabelecidos” (IKEDA; CHANG, 2005, p. 
7). É importante não se deter ao conteúdo manifesto das 
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publicações estudadas, e sim, de acordo com as autoras, 
aprofundar a análise e buscar compreender conteúdos la-
tentes das mensagens. Nesse sentido, minha interpretação 
poderá se efetuar pela comparação entre os dados obtidos 
por meio da observação e análise, a partir do embasamento 
teórico proposto, com a finalidade de produzir categorias 
que possam resolver minhas hipóteses iniciais.

6. considerações finais

Nessa fase inicial da pesquisa, um ponto que ainda 
me gera alguma estranheza é a nomenclatura “assessoria de 
imprensa” e, nesse sentido, a indicação de um termo res-
tritivo para a atividade desenvolvida por jornalistas profis-
sionais dentro das organizações. Para mim, é bastante cla-
ro que, atualmente, o trabalho de assessoria de imprensa 
soma-se a um esforço conjunto de todas as outras áreas de 
Comunicação, como publicidade e propaganda, relações 
públicas, marketing, etc. O planejamento e a consolidação 
de um programa mais completo de comunicação orga-
nizacional dependem da integração dessas especialidades. 
Porém, o foco da pesquisa está justamente nas atividades 
de assessoria de imprensa realizadas por jornalistas. Entre-
tanto, no atual cenário da comunicação organizacional, 
os assessores não só atendem à imprensa como geram ma-
terial informativo e, por que não, conteúdo jornalístico 
diretamente para seus públicos de interesse.

Também muito incipiente está a definição dos crité-
rios de escolha para recorte do objeto empírico, como de-
talhei mais acima. Creio que a necessidade de delimitação 



281 

do objeto e a obrigatoriedade de justificar sua relevância ge-
ram, na maioria das vezes, inquietações para pesquisadores 
em formação. Neste momento, a busca pela definição dos 
limites da pesquisa é o maior desafio a ser enfrentado por 
mim, juntamente com o orientador. É importante lembrar 
que leituras sobre metodologias de pesquisas podem ajudar 
o jovem pesquisador no processo de recorte e definição do 
objeto, justificando e reiterando a relevância da pesquisa.

Falando da importância do estudo, mesmo depois de 
ter justificado meu projeto de pesquisa em sua relevância 
teórica e prática, ainda me questiono se essa discussão que 
levanto – sobre a afirmação da assessoria de imprensa como 
prática jornalística – pode ser efetiva no aprimoramento 
de uma definição teórica do jornalismo. O não reconheci-
mento da assessoria de imprensa como própria dessa área 
não seria tão somente um conflito ideológico, de crenças 
entre os pesquisadores, ou mesmo uma reserva de mercado 
profissional? Pergunto-me ainda em que medida a triangu-
lação metodológica que propus – observação, entrevistas 
e análise de conteúdo – pode ajudar no desvelamento das 
práticas intrínsecas à assessoria de imprensa e ao ethos de 
seus profissionais, uma vez que esses métodos de pesquisa 
também apresentam suas limitações. Acredito que, após 
o amadurecimento da pesquisa e melhor delimitação do 
objeto, essas questões sejam, se não superadas, atenuadas.
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opções metodolóGicas para análises sobre ouvido-
rias da radiodifusão pública em brasil e portuGal

Jairo Faria Guedes Coelho73

1. introdução

O presente artigo visa registrar parte do processo 
epistemológico desenvolvido na fase inicial da produção 
da tese de doutorado que tem como tema a ouvidoria 
da radiodifusão pública no Brasil e em Portugal. Além 
disso, aponta caminhos metodológicos para a pesquisa, 
de maneira a exercitar o processo dissertativo. Para isso, 
em um primeiro momento são fornecidos dados iniciais 
sobre a pesquisa que vem sendo desenvolvida. Após essa 
fase, descreve-se o trajeto acadêmico do investigador, 
desde os primeiros trabalhos realizados na graduação até 
hoje. Uma terceira etapa relata o processo de definição 
do problema de pesquisa, apontando-se as inquietações 
iniciais para a formulação do pré-projeto de doutorado. 
Numa quarta fase, são apontadas alternativas metodoló-
gicas frente aos problemas levantados.
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Universidade de Brasília pela linha de Políticas de Comunicação e da 
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2. dados iniciais sobre o tema de pesquisa

O projeto tem a proposta de investigar os mecanis-
mos e rotinas utilizados pela Ouvidoria da Empresa Bra-
sil de Comunicação (EBC) na análise dos conteúdos pu-
blicados em seus veículos de comunicação (emissoras de 
televisão e rádio e agência de notícias), por meio de uma 
análise comparativa com os processos realizados na Ou-
vidoria da Rádio e Televisão de Portugal (RTP), empresa 
pública de comunicação portuguesa. Nesse sentido, bus-
ca-se compreender estratégias utilizadas até o momento 
pela empresa brasileira para estimular a participação do 
público e as novas possibilidades surgidas durante os mais 
de seis anos de funcionamento do departamento. Preten-
de-se trabalhar os conceitos de Ouvidoria Pública e Ou-
vidoria de Mídia, levando em conta as funções exercidas 
pela EBC, em comparação àquelas praticadas na RTP. 

O termo sueco ombudsman, que pode ser traduzido 
por “representante do povo”, é utilizado em muitas ocasiões 
para denominar o cargo de ouvidor. A palavra surgiu com 
esse sentido em 1809 para denominar os funcionários res-
ponsáveis por receber críticas e sugestões da população sobre 
órgãos públicos na Suécia. Com a popularização desse tipo 
de atividade, as diferentes culturas passaram a conceituar o 
ombudsman de maneiras distintas. Assim, em Portugal, é 
chamado de provedor; na França, o termo é traduzido como 
médiateur; e as nações de língua hispânica costumam deno-
minar o cargo como defensor. No Brasil, é comum se referir 
a este profissional como ombudsman ou ouvidor. As distin-
tas maneiras de tradução da palavra ombudsman podem nos 
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indicar uma dificuldade que ainda existe nos países para se 
estabelecer as funções e as rotinas desse profissional. Alguns 
defendem que ele deve atuar como mediador, apaziguando 
relações e fazendo que as partes cheguem a um consenso, 
outros acreditam que o cargo deve garantir uma defesa dos 
interesses dos reclamantes.

A utilização da ouvidoria em meios de comunicação 
tal como é seguida atualmente em países do Ocidente se 
deu primeiramente em jornais estadunidenses nos anos 
1960. Na América Latina, o Brasil foi o pioneiro na ado-
ção do cargo na mídia. A primeira experiência data de 
1989, quando o ombudsman Caio Túlio Costa foi con-
tratado para exercer a função no jornal Folha de S.Paulo. 
Assim como a Folha se inspirou em outros jornais para 
adotar sua coluna de ouvidoria, a partir de então outros 
veículos passaram a chamar ouvidores para receberem 
críticas e sugestões relativas ao seu próprio conteúdo. 

As experiências em jornais incentivaram a implemen-
tação de ouvidorias em outros veículos de comunicação, 
como rádio, televisão e internet. As funções dos ouvidores 
podem variar de acordo com o caráter ou o tipo de veículo 
analisado. Cada meio de comunicação possui suas particu-
laridades e isso afeta o trabalho do ombudsman. Assim, em 
um jornal, onde são publicados exclusivamente conteúdos 
jornalísticos, é mais provável que o ouvidor seja um jornalis-
ta que tenha passado por uma redação e conheça os proces-
sos produtivos inerentes àquele periódico.

O trabalho de um ouvidor de rádio ou televisão se 
diferencia do de um ouvidor dos leitores pelas próprias 
características diversas dos conteúdos veiculados. Em pri-
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meiro lugar, à diferença de um jornal, emissoras de rádio 
e televisão transmitem, em geral, conteúdo que cobrem 
as 24 horas do dia. Um segundo aspecto pode ser consi-
derado pelo fato desses meios possuírem linguagem total-
mente distinta: enquanto em um jornal há o registro de 
textos escritos, no rádio e na televisão as informações são 
passadas por meio da fala e, no caso da televisão, também 
por meio de imagens. Neste sentido, a margem para a 
interpretação dos conteúdos pode gerar uma gama maior 
de possibilidades. Um terceiro fator é a diversidade de 
tipos de conteúdos veiculados: um jornal, via de regra, 
publica somente conteúdos jornalísticos e as emissoras de 
rádio e televisão, na maioria dos casos, também emitem 
entretenimento e outros tipos de produtos. 

Da mesma maneira que as ouvidorias se diferenciam 
pelas propriedades dos veículos de comunicação que ana-
lisam, suas características também estão submetidas ao 
caráter do meio de comunicação. Isso quer dizer que uma 
ouvidoria de um veículo privado comercial seguramente 
terá problemas muito diversos daqueles enfrentados por 
ouvidorias de canais públicos, estatais, culturais, educa-
tivos, etc. Inclusive, os aspectos de funcionamento das 
ouvidorias podem e devem variar para atender as especi-
ficidades de cada veículo. 

A implementação de colunas dos ouvidores publi-
cadas em jornais e páginas da internet e os programas 
de ouvidoria emitidos por emissoras de radiodifusão são 
mecanismos por meio dos quais os ombudsmans têm a 
possibilidade de mostrar ao público o resultado dos pro-
cessos realizados no âmbito da ouvidoria. São espaços 
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que os ouvidores utilizam para publicizar os debates pro-
venientes da ouvidoria e representam um meio de dar 
resposta efetivamente aos comentários dos cidadãos.

De acordo com a primeira diretora-presidente da 
EBC, Tereza Cruvinel, em entrevista publicada no livro 
“Comunicação Pública em Debate: Ouvidoria e Rádio”, 
o cumprimento desse objetivo passava, nesse momen-
to, pela prioridade de implantar duas instituições autô-
nomas: o Conselho Curador74 e a Ouvidoria da EBC 
(CRUVINEL, Tereza in PAULINO, 2013, p. 28).

A Ouvidoria da EBC foi instituída pela Lei nº 
11.652, de 7 de abril de 2008, que cria a Empresa Bra-
sil de Comunicação, responsável pela gestão dos veículos 
públicos de comunicação no Brasil. O artigo nº 20 da 
norma estabelece que:

A EBC contará com 1 (uma) Ouvidoria, dirigida por 
1 (um) Ouvidor, a quem compete exercer a crítica in-
terna da programação por ela produzida ou veiculada, 
com respeito à observância dos princípios e objetivos dos 
serviços de radiodifusão pública, bem como examinar e 
opinar sobre as queixas e reclamações de telespectadores 
e rádio-ouvintes referentes à programação. (BRASIL, 
2008, art. 20).

74 De acordo com a página na web do Conselho Curador da EBC 
(disponível em <http://www.conselhocurador.ebc.com.br/pagina/
conselho-curador>, acesso em 08 out. 2014), o ente “é o instru-
mento de participação da sociedade na gestão de empresas públicas 
de comunicação, diferenciando-os dos canais meramente estatais, 
controlados exclusivamente por governos ou poderes públicos”. O 
Conselho é composto por 22 membros, 15 deles representantes da 
sociedade civil, quatro do Governo Federal, um da Câmara dos De-
putados, um do Senado e um funcionário da empresa. 
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Segundo esse artigo, o Ouvidor da EBC tem o man-
dato de dois anos, prorrogáveis por mais dois. No que 
diz respeito às funções do ouvidor, a lei estabelece que a 
responsabilidade do cargo envolve a condução 

[...] sob sua inteira responsabilidade editorial, no mínimo 
15 (quinze) minutos de programação semanal, a ser veicu-
lada pela EBC no horário compreendido entre 6 (seis) e 24 
(vinte e quatro) horas, voltada à divulgação pública de análi-
ses sobre a programação da EBC. (BRASIL, 2008, art. 20). 

O primeiro mandato de Ouvidor da EBC, entre 
2008 e 2011, foi ocupado por Laurindo Leal Filho, que 
teve o desafio de estruturar as atividades do setor. Entre 
2011 e 2013, Regina Lima atuou no cargo, trazendo al-
gumas novidades para a Ouvidoria da EBC, como a pu-
blicação de relatórios na página da empresa e a produção 
de edições de um programa televisivo. A primeira edição 
de O Público na TV foi transmitida pelo canal no dia 22 
de setembro de 2011 e o programa era apresentado pela 
ouvidora75. Com meia hora de duração, o programa ia ao 
ar toda quinta-feira às 20h40 na programação da emisso-
ra. As edições produzidas podem ser assistidas no site do 
programa (http://tvbrasil.ebc.com.br/opubliconatv)76. 

Terminado o mandato de Regina Lima, a jornalista 
Joseti Marques, que já exercia o cargo de ouvidora adjun-
ta, assumiu o cargo de Ouvidora Geral da EBC, e em sua 

75 As edições do programa O Público na TV estão disponíveis em: 
<http://tvbrasil.ebc.com.br/opubliconatv>, acesso em: 13 fev. 2013.
76 Em 2014, ainda não foram ao ar novas edições do programa “O 
Público na TV”.
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gestão tem trazido mecanismos diversos para a atuação 
da Ouvidoria. Além da ouvidora geral, a equipe conta 
com três ouvidores adjuntos (um para cada segmento 
de veículos da Empresa), um funcionário de apoio em 
comunicação para a editoração dos boletins e relatórios, 
uma secretária e dois estagiários77. A estrutura da Ouvi-
doria se conforma da seguinte maneira:

1) Monitoramento/Gestão da Informação: análise 
dos conteúdos veiculados nas emissoras de rádio e tevê 
e na Agência Brasil.
2) Atendimento
a. Serviço de Informação ao Cidadão (SIC): pelo 
qual são concedidas informações ao público em res-
peito à Lei de Acesso a Informações Públicas (LAI).
b. Atendimento Externo: referente às críticas e sugestões 
do público em relação ao conteúdo veiculado pela EBC. 
c. Atendimento Interno: Ouvidoria Interna para 
atender as solicitações dos funcionários da EBC.

Tendo as práticas da Ouvidoria da EBC como prin-
cipal foco, a pesquisa também propõe uma comparação 
com experiências internacionais de atuação de ombuds-
mans em veículos públicos de comunicação. Para isso, 
toma como referência a figura do Provedor da RTP, ins-
tituída na empresa de comunicação pública portuguesa 
por meio da Lei n. 2, de 14 de fevereiro de 2006. Em 
2007, a Rádio e Televisão de Portugal (RTP) criou o Es-
tatuto dos Provedores, que regulamenta a atuação dos 
ombudsmans de rádio e televisão na empresa.
77 A equipe da Ouvidoria da EBC é apresentada na página da empresa 
na internet: <http://www.ebc.com.br/sobre-a-ebc/ouvidoria/2012/08/
equipe-ouvidoria>, acesso em 08 out. 2014.
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Segundo Fernando Oliveira Paulino e Madalena 
Oliveira, no artigo “Ombudsman em veículos de comu-
nicação do Brasil e de Portugal”, nos veículos audiovisu-
ais portugueses a experiência de ouvidoria existe somente 
nos meios públicos, assim como ocorre no Brasil (PAU-
LINO; OLIVEIRA, 2014, p. 75). Os autores contam 
como é exercido o cargo na RTP:

Na televisão, o cargo foi estreado por José Paquete 
de Oliveira, que cumpriu dois mandatos. Em 2011, 
foi substituído por José Carlos Abrantes, que tinha 
desempenhado o cargo no Diário de Notícias. Atual-
mente, Jaime Fernandes exerce a função. Para além de 
manter um gabinete de “atendimento” permanente 
às interpelações do público, o provedor do telespec-
tador dos canais da RTP é também responsável pela 
emissão semanal do programa “A voz do Cidadão”. 
(PAULINO; OLIVEIRA, 2014, p. 76).

De acordo com os pesquisadores, enquanto em Por-
tugal há uma tendência decrescente dos veículos em ado-
tarem ouvidores de mídia, no Brasil as experiências vêm 
se fortalecendo.

3. trajeto acadêmico do pesquisador

Tendo cumprido um período de 10 anos em conta-
to com a universidade, o pesquisador entrou em contato 
com diversos âmbitos do Ensino, da Pesquisa e da Exten-
são que o levaram ao patamar que hoje se encontra. Nesse 
sentido, entende-se o tempo como elemento primordial 
para a produção do conhecimento acadêmico e que o 
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estado da arte é resultado do acúmulo de experiências 
obtidas no caminho da investigação.

O pesquisador cursou sua graduação em Jornalismo 
no período compreendido entre 2005 e 2009, principal-
mente na Universidade de Brasília, onde teve a oportuni-
dade de estabelecer contato com projetos que permitiram 
a aproximação com temas ligados à crítica da mídia e co-
municação e cidadania. Dentre esses projetos, destacam-
se: o SOS Imprensa, observatório de mídia que estimula 
entre os estudantes debates sobre conteúdos veiculados 
em meios de comunicação; o Programa de Extensão Co-
municação Comunitária, que realiza atividades de pro-
moção da mídia cidadã, alternativa e comunitária; e a 
UnBTV, canal universitário do Distrito Federal, que pro-
duz e veicula conteúdos de cunho educativo e cultural.

Tendo como base essas experiências, o Trabalho de 
Conclusão de Curso de Graduação do pesquisador teve 
como objeto a realização de um programa piloto de ou-
vidoria para a UnBTV. Para a produção do trabalho, foi 
necessária pesquisa exploratória sobre programas de te-
levisão de ouvidoria pelo mundo, o que possibilitou um 
maior entendimento e interesse pelo tema. Nesse sentido, 
o pesquisador optou por dar continuidade ao trabalho 
em projeto de mestrado apresentado à mesma Univer-
sidade, a partir de uma inquietação surgida a partir das 
análises: a de que há alta produção de programas desse 
tipo na televisão aberta da Colômbia. Esse processo teve 
como desdobramento a defesa de dissertação intitulada 
“Ouvidoria na TV: a experiência dos canais privados co-
lombianos”, apresentada em março de 2013 no Programa 
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de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de 
Brasília. A pesquisa sanou parte das inquietações iniciais 
e gerou outras questões, tendo em vista que o objetivo 
maior do pesquisador era buscar subsídios para estudar a 
ouvidoria na radiodifusão pública brasileira.

É a partir dessas experiências, aqui brevemente re-
latadas, que o investigador construiu suas bases para o 
início do projeto de doutorado a que se propõe no pre-
sente momento. Projeto este que visa analisar aspectos 
relacionados à produção de programas de ouvidoria nas 
empresas de radiodifusão pública do Brasil e de Por-
tugal. A escolha dos dois países se dá por aspectos te-
óricos e práticos: no âmbito teórico, as ouvidorias das 
duas empresas possuem características que possibilitam 
uma comparação que ressalte semelhanças e diferenças 
em suas estruturas de produção de programas televisivos 
e radiofônicos; e, em termos práticos, existe projeto de 
cooperação em andamento entre a Universidade de Bra-
sília (Brasil) e a Universidade do Minho (Portugal), que 
envolve diversos pesquisadores de ambas instituições, no 
qual a proposta se encaixa de forma a contribuir com as 
análises já realizadas.

4. definição do problema de pesquisa

Levando em conta as sugestões propostas por José 
Luiz Braga (2005), é possível desenvolver um exercício de 
aproximação do objeto e construção de um problema de 
pesquisa acerca do tema estabelecido inicialmente. Para 
Braga, nas pesquisas qualitativas a insistência em buscar-
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se uma hipótese de pesquisa como ponto de partida para a 
investigação, geralmente preconizada por manuais de me-
todologia, pode levar-nos a equívocos. Na visão do autor, 
a curiosidade é um fator indispensável para o processo de 
elaboração de uma pesquisa e, por isso, a construção de 
um problema em forma de pergunta seria mais indicadas 
em áreas como a Comunicação (BRAGA, 2005).

Seguindo as orientações de José Luiz Braga, para a 
fase inicial desta pesquisa, buscou-se em um primeiro 
momento prefigurar o problema de pesquisa. Para isso, 
o investigador revisitou sua produção sobre o assunto e 
buscou sistematizar seu conhecimento sobre o tema, co-
locando no papel suas sacações e primeiras impressões. A 
partir de então, diversas perguntas e inquietações come-
çaram a surgir em relação ao tema proposto inicialmente, 
perguntas essas que puderam ser criticadas e sistematiza-
das para a construção de um problema que estabelecesse 
um foco para a aproximação do objeto.

Nesse processo, por um lado, surgiram perguntas 
como: “as práticas exercidas pela Ouvidoria da EBC no 
monitoramento dos conteúdos e no atendimento aos ci-
dadãos se aproximam mais de uma Ouvidoria Pública 
ou de uma Ouvidoria de Mídia?”; “em que contexto se 
insere o desenvolvimento da Ouvidoria da EBC e que 
relações possui com os processos realizados na Ouvidoria 
da RTP?”; “em que contexto estão inseridas as experiên-
cias de criação de Ouvidorias nas empresas de comuni-
cação do Brasil e de Portugal?”. Em outra vertente, tam-
bém surgiram inquietações tais como: “qual o nível de 
participação ou representação do público nos programas 
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televisivos e radiofônicos produzidos pelas ouvidorias da 
RTP e da EBC?”; e “qual o processo de produção des-
ses programas nas duas empresas? Quais as dificuldades 
e oportunidades para essa produção?”. As análises dessas 
questões podem levar a diferentes caminhos metodológi-
cos e oportunidades de pesquisa.

5. Alternativas metodológicas

As inquietações geradas pela problematização do 
tema de pesquisa possibilitam caminhos diferenciados 
para o desenvolvimento da investigação. Considerando-
se que cada uma das escolhas realizadas trará desafios e 
oportunidades específicos, entende-se que a pesquisa se 
encontra em estágio crucial para o estabelecimento de 
rumos para a construção do objeto. A seguir, são sugeri-
dos alguns caminhos metodológicos para a realização do 
processo investigativo.

Uma das alternativas é a de basear-se nos fundamen-
tos da Hermenêutica de Profundidade (HP), teoria cujo 
referencial metodológico desenvolvido por John Brooksh 
Thompson é descrito no livro Ideologia e Cultura Moder-
na (1990). As bases da HP estão alicerçadas em estudos 
hermenêuticos que nascem na Grécia Clássica, sofrem vá-
rias transformações e são desenvolvidos por vários autores, 
principalmente no campo das Ciências Sociais. Na pers-
pectiva dessa teoria, a compreensão e a interpretação são 
processos intrínsecos no estudo de formas simbólicas, que 
podem ser definidas como produtos resultantes de fenô-
menos sociais, como ações, falas e textos. Thompson de-
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fende que as análises dessas formas simbólicas “inevitavel-
mente apresentam problemas qualitativamente distintos 
de compreensão e interpretação” (THOMPSON, 1990, 
p. 358), mas que isso não impede que possam também ser 
trabalhadas de maneira formal, objetiva e estatística. Os 
argumentos do autor mostram que as pesquisas qualitati-
va e quantitativa se somam de maneira complementar nos 
estudos de Ciências Sociais e que a análise sócio-histórica é 
essencial nesse tipo de pesquisa, uma vez que:

[...] o mundo sócio-histórico não é apenas um campo
-objeto que está ali para ser observado; ele é também 
um campo-sujeito que é construído, em parte, por su-
jeitos que, no curso rotineiro de suas vidas quotidianas, 
estão constantemente preocupados em compreender a 
si mesmos e aos outros, e em interpretar as ações, falas 
e acontecimentos que se dão ao seu redor. (THOMP-
SON, 1990, p. 358).

À luz da Hermenêutica de Profundidade, as investi-
gações realizadas no âmbito das Ciências Sociais possuem 
um objeto pré-interpretado e, por isso, torna-se impor-
tante levar em consideração as interpretações dos sujei-
tos que interatuam nesse campo. Por isso, a HP deve se 
focalizar em uma “elucidação das maneiras como as for-
mas simbólicas são interpretadas e compreendidas pelas 
pessoas que as produzem e recebem no decurso de suas 
vidas quotidianas” (THOMPSON, 1990, p. 363). Essas 
opiniões e crenças sobre a vida quotidiana foram designa-
das por Thompson comointerpretação da doxa.

Tomando esses argumentos como base, a pesquisa 
seguiria as fases propostas no modelo desenvolvido por 
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Thompson para a interpretação da doxa: análise sócio-his-
tórica; análise discursiva; interpretação/re-interpretação. 
Segundo o autor, essas fases devem ser vistas como di-
mensões analíticas, e não como processos sequenciais.

Numa outra perspectiva, a pesquisa poderia enfocar-
se na análise discursiva dos programas televisivos e radiofô-
nicos produzidos pelas ouvidorias da EBC e da RTP. Com 
esse olhar, a pesquisa se concentraria na análise dos níveis 
de representação e participação do público expressadas 
por meio desses produtos. Para a construção desse viés, a 
proposta é de que sejam utilizados conceitos desenvolvi-
dos por teóricos da Análise do Discurso, descritos por Iran 
Ferreira de Melo (2009). De acordo com o autor,

[...] a AD [Análise do Discurso] consiste numa cor-
rente desenvolvida majoritariamente na França e 
que trata a língua em seu processo histórico, atende 
a uma perspectiva não-imanentista e não-formal da 
linguagem e privilegia as condições de produção e 
recepção textual, bem como os efeitos de sentido. 
(MELO, 2009, p. 4).

Essa vertente, segundo Melo, buscava entender as 
relações de poder existentes por meio da reprodução da 
linguagem, o que representaria uma prática social e levaria 
a um discurso resultante do processo de interação social.

No caso da presente pesquisa, a escolha por um outro 
caminho metodológico não exclui a outra opção. Apesar 
disso, entende-se que optar por uma alternativa significa 
dar enfoque em aspectos específicos do objeto. No caso 
de seguir-se o caminho da Hermenêutica da Profundida-
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de, o destaque estaria no processo de desenvolvimento 
das ouvidorias como políticas públicas implantadas nas 
empresas públicas de radiodifusão dos dois países. Essa 
escolha traria benefícios ao colocar em relevo as práticas 
e rotinas produtivas desses setores, bem como as distintas 
visões dos atores envolvidos no processo. Por outro lado, 
essa opção traria o risco de serem realizadas análises en-
xutas do conteúdo produzido pelas ouvidorias, que não 
dariam conta das complexidades intrínsecas à Análise do 
Discurso. Em situação diferente, a escolha pela Análise 
do Discurso como metodologia mais relevante da pes-
quisa permitiria um estudo aprofundado sobre a forma 
como o público das emissoras é representado por meio 
dos programas produzidos pelas ouvidorias. Neste caso, 
a análise dos processos das políticas públicas para imple-
mentação desses setores ficaria em segundo plano.

referências

BRAGA, J. L. Para começar um projeto de pesquisa. In: 
Comunicação & Educação. Ano X, n. 3, set/dez, 2005.
MELO, Iran Ferreira de. Análise do discurso e análise 
crítica do discurso: desdobramentos e intersecções. In: 
Letra Magna. Revista de Divulgação Científica em Lín-
gua Portuguesa, Linguística e Literatura. Ano 05 n. 11, 
2º semestre, 2009.
PAULINO, Fernando Oliveira; SILVA, Luiz Martins da 
(Org.). Comunicação Pública em debate: ouvidoria e rá-
dio. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2013. 197 p.
PAULINO, Fernando O; OLIVEIRA, Madalena. Om-



298

budsman em veículos de comunicação do Brasil e de 
Portugal: reflexão sobre as atividades desenvolvidas entre 
1989-2013. In: Brazilian Journalism Research – Vol. 10
– Número 1. 2014. p. 64-81
THOMPSON, John B. Ideologia e Cultura Moderna: 
Teoria Social Crítica na Era dos Meios de Comunicação 
de Massa. Petrópolis, RJ: Vozes, 1995.



299 

primeiras discussões metodolóGicas: 
em busca de uma história dos pensamentos sobre a 

fotoGrafia no brasil
Kaíque Agostineti78

1. introdução

Penso que a introdução de um texto – seja ele cien-
tífico, filosófico ou literário – figura como um instante 
decisivo para o seu escritor, porque ela é um crivo que 
ele precisa superar se quiser dar alguma materialidade às 
suas ideias. A introdução é o começo, “[...] aquilo que 
não se segue necessariamente a alguma outra coisa, mas 
a partir do qual naturalmente outra coisa se produz” 
(ARISTÓTELES, 2011, p.52). Ou seja, ela é o princí-
pio construído sobre o vazio, mas que deve dar início às 
lógicas das partes textuais que naturalmente a seguirão. 
Por isso, toda introdução é muito pesada, o que ocorre 
porque o escritor não consegue dar resposta satisfatória 
ou peremptória à questão: Como devo começar?

78 Doutorando em Teorias e Tecnologias da Comunicação pela Univer-
sidade de Brasília - UnB; Mestre em Comunicação na linha de Mídia e 
Cultura pela Universidade Federal de Goiás – UFG; Bacharel em Co-
municação Social pela Universidade Federal de Goiás – UFG;E-mail: 
kaíqueagostineti@gmail.com.
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Acredito que devo começar esse texto dizendo os 
motivos que me fizeram escrever: o objetivo é iniciar aqui 
as discussões sobre as possibilidades metodológicas que se 
relacionam com minha proposta de doutoramento. Ou 
seja, pretendo pensar as qualidades e levantar problemas 
em relação à minha pesquisa dos procedimentos meto-
dológicos que a mim foram apresentados no período 
inicial de minha perquirição. E, por tal caráter introdu-
tório, também muito pesado, esse texto carrega algumas 
das minhas angústias e dúvidas, que espero, em tempos 
futuros, apaziguar e responder com o aprofundamento 
das minhas leituras e com a formação mais apurada de 
uma consciência metodológica.

Contudo, entendo que eu não poderia avançar em 
direção às discussões propostas sem antes passar pela 
apresentação do meu tema de pesquisa e pela busca da 
formulação de uma questão, o meu objeto. Por isso, antes 
de mergulhar nos dilemas que envolvem os métodos da 
pesquisa científica, devo posicionar o meu leitor face a 
minha situação-problema, explicando os motivos que me 
levarão a discutir aqui algumas possibilidades metodoló-
gicas e não outras. Esse será então o caminho que, agora, 
começarei a percorrer.

2. por uma história do pensamento científico e 
filosófico sobre a fotografia no brasil

Se fizéssemos uma lista das invenções mais importan-
tes do século XIX, a fotografia certamente estaria presente. 
Penso que seu invento foi muito mais significativo do que 
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os seus usos mais corriqueiros permitiram observar. A popu-
larização dos retratos pela substituição das mãos do artista e 
por um processo mecânico-físico-químico de baixo custo; a 
promessa de vulgarização ou democratização do acesso das 
obras de arte pela possibilidade de difusão das imagens em 
novos suportes reprodutíveis e comercializáveis; a oportuni-
dade de se observar, sem sair de casa, as paisagens de terras 
distantes, os retratos de povos antes desconhecidos ou as 
guerras em outros continentes; todas essas novas possibili-
dades trazidas com a invenção da fotografia acabaram por 
redefinir o padrão de visibilidade do mundo moderno.

Entendo que era esse novo padrão de visibilidade 
que o pensador canadense Marshall Mcluhan tinha em 
mente quando escreveu o seu texto A Fotografia: O Bordel 
sem Paredes, um dos capítulos do livro Os Meios de Comu-
nicação como Extensão do Homem – publicado no ano de 
1964. O título é oportuno porque nos diz sobre os fatos 
privados, antes secretos, que poderiam e iriam fazer parte 
da esfera pública após a invenção da fotografia. Por isso, 
para esse autor, essa invenção não modificou apenas a 
maneira como olhamos as coisas, mas também nos disse 
sobre quais coisas podemos, devemos e até queremos ver.

No início da década de 1970, a ensaísta estaduniden-
se Susan Sontag também escreveu sobre o novo padrão de 
visibilidade criado com a invenção da fotografia. Ela in-
troduziu o seu texto Na Caverna de Platão, publicado no 
célebre livro Sobre Fotografia, afirmando que

[...] ao nos ensinar sobre um código visual, as fotos 
modificam e ampliam nossas ideias sobre o que vale a 
pena olhar e sobre o que temos o direito de observar. 
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Constituem uma gramática e, mais importante ainda, 
uma ética do ver. (SONTAG, 2004, p.13). 

Sontag entende que o olho insaciável que a invenção 
da fotografia foi capaz de liberar modificou a forma como 
habitamos nossas cavernas – aquelas mesmas da alegoria 
platônica –, mas não conseguiu cumprir a promessa de 
emancipação dos seres humanos. Para ela, estamos ainda 
nos regozijando com meras imagens da verdade.

Estranho o fato de que pensadores como Susan Son-
tag ou Marshall Mcluhan tenham nutrido uma descon-
fiança baudelairiana em relação à fotografia quase um 
século e meio após a sua invenção. Entendo que as críti-
cas são todas muito pertinentes, mas penso que elas são 
muito elementares para o período em que se inscreveram. 
Para mim, isso mostra o quanto os pensadores demora-
ram para voltar os seus olhos da mente para a fotografia e 
perquiri-la filosófica ou cientificamente.

Contudo, essa afirmação não é muito nova. Walter 
Benjamin chamou nossa atenção para os anos obscuros, es-
quecidos pela história, da invenção e do início da fotografia 
na introdução do seu ensaio Pequena História da Fotografia, 
escrito no ano de 1933. Ele começa esse texto dizendo:

A Névoa que recobre os primórdios da fotografia é 
menos espessa que a que obscurece as origens da im-
prensa; já se pressentia, no caso da fotografia, que a 
hora da sua invenção chegara, e vários pesquisadores, 
trabalhando independentemente, visavam ao mesmo 
objetivo: fixar as imagens da câmera obscura, que eram 
conhecidas pelo menos desde Leonardo. Quando de-
pois de cerca de cinco anos de esforços Niépce e Da-
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guerre alcançaram simultaneamente esse resultado, o 
Estado interveio, em vista das dificuldades encontradas 
pelos inventores para patentear sua descoberta, e, de-
pois de indenizá-los, colocou a invenção no domínio 
público. Com isso, foram criadas as condições para um 
desenvolvimento contínuo e acelerado, que por muito 
tempo excluiu qualquer investigação retrospectiva. É o 
que explica por que as questões históricas, ou filosó-
ficas, se se quiser, suscitadas pela ascensão e declínio 
da fotografia, deixaram durante muitas décadas de ser 
consideradas. (BENJAMIM, 1994, p.91).

Os imperativos dos aprimoramentos da técnica e da 
tecnologia fotográficas tornavam o fenômeno atual de-
mais para ser estudado, o que excluía a possibilidade de 
investigações históricas e filosóficas. A Pequena História 
da Fotografia viria suprir a falta de um olhar retrospectivo 
num momento em que Benjamin já observava o declí-
nio do intuito técnico. O autor parece dar razão à Hegel 
(1997) quando este nos diz que o pássaro da minerva só 
voa no final da noite. Assim, se Benjamin já via o declí-
nio da fotografia na década de 1930, fato que liberava o 
fenômeno para ser indagado, somente uma revivescência 
poderia explicar por que, mesmo nas décadas de 1960 e 
1970, a fotografia ainda era um objeto pouco investigado.

Porém, esse quadro geral estava prestes a ser mu-
dado: podemos observar um aumento exponencial dos 
textos filosóficos e científicos sobre a fotografia a partir 
do final da década de 1970. Penso que a publicação do 
diário A Câmara Clara: nota sobre fotografia, de Roland 
Barthes(1984), no ano de 1980, simbolizou e contri-
buiu largamente para a consolidação do pensamento 
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sobre esse objeto. Acredito que, pelas retomadas dessa 
obra, A Câmara Clara foi capaz de estabelecer um para-
digma, um modelo interpretativo para o entendimento 
e análise da fotografia.

Muitos textos surgiram então da confiança ou des-
confiança em relação às ideias de Barthes – o que po-
demos verificar ainda hoje. Mas, também, outro gran-
de número de obras foi resgatado do limbo da história, 
criando ou retomando linhas de pensamento que aponta-
vam para direções completamente diferentes. Para mim, 
o mais interessante nesse desenrolar dos fatos é notar 
que as perquirições sobre a fotografia, ainda que tardias, 
foram capazes de criar um campo de pensamentos em 
torno desse objeto – campo que integra discussões filosó-
ficas e científicas de diferentes disciplinas, inclusive uma 
possível disciplina da comunicação.

Então, se Benjamin chamou nossa atenção para a 
ausência da história dos anos iniciais da fotografia, penso 
que posso aletar o leitor sobre a inexistência de uma his-
tória dos pensamentos científicos e filosóficos sobre esse 
objeto. Acredito que, no momento em que se anuncia 
uma Era Pós-fotográfica (MITCHELL, 1994) e a centra-
lidade do conceito de imagens, é chegada a hora de inves-
tigar e escrever essa história, pois me parece que a coruja 
da minerva está prestes a voar. Por isso, minha pesquisa 
de doutorado carrega o desejo de suprir essa ausência: 
investigar e escrever uma história possível dos pensamen-
tos científicos e filosóficos sobre a fotografia,com um recorte 
mais específico, os pensamentos acadêmicos brasileiros. 

Entendo que ainda não tenho condições de realizar 
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o recorte definitivo que transforme a temática e o desejo 
em um problema de pesquisa. Estou ainda explorando o 
território dos pensamentos sobre a fotografia no Brasil 
– verificando autores, definindo o corpus de análise etc. 
Por isso, confesso que me encontro em busca do objeto 
de pesquisa. Porém, para o efeito desse ensaio, penso que 
essas direções traçadas até agora me inclinam para as pos-
sibilidades metodológicas da História.

3. possibilidades metodológicas para a história do 
pensamento acadêmico sobre fotografia no brasil

Posso afirmar que trabalhar com uma história dos 
pensamentos não é voltar os olhos para o vazio material 
que o nome me parece sugerir. Os pensamentos, princi-
palmente em suas vertentes filosóficas e científicas, ga-
nham materialidade nas palavras e nas páginas dos vários 
formatos textuais. Portanto, um primeiro recorte –muito 
preliminar – me mostra que o corpus de análise de mi-
nha pesquisa de doutorado será constituído de ensaios, 
artigos, dissertações, teses e livros, publicados, que têm a 
fotografia por objeto e que se enquadram nas formações 
científica ou filosófica.

Essas considerações preliminares me conduzem à ques-
tão do método, das maneiras de pesquisar e construir uma 
história dos pensamentos científicos e filosóficos sobre a fotogra-
fia no Brasil. Entendo que ainda não estou em condições de 
superar essa questão. Por isso, aqui, intento pensar as quali-
dades e levantar problemas de apenas duas modalidades de 
pesquisa histórica que a mim foram apresentadas durante o 
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curso de Metodologia de Pesquisa em Comunicação, minis-
trado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
da Universidade de Brasília, no primeiro semestre de 2015.
Penso que essas modalidades se relacionam quase intuitiva-
mente, sem muitos esforços, com minha pesquisa. Por tal 
obviedade, analisarei o metódo indiciário, desenvolvido por 
Carlo Ginzburg (2007), e a modalidade da Arqueologia, pro-
posta por Michel Foucault (2003, 2012).

3.1. por uma história dos indícios

Em seu ensaio Sinais: raizes de um paradigma indi-
cíario, o historiador italiano Carlo Ginzburg investiga as 
raízes de um modelo epistemológico, ou paradigma, que 
teria surgido no final do século XIX, mas ao qual não se 
havia prestado suficiente atenção até o momento – no 
final da década de 1980. Ele nos conta a história de Gio-
vanni Morelli, famoso investigador de autoria e fraudes 
nas obras de arte. De acordo com o autor, o método de 
Morelli consistia em observar os pormenores negligenci-
áveis das pinturas, porque neles os artistas escondiam, até 
de maneira inconciente,as suas marcas individuais.

Castelnuovo (apud. GINZBURG, 2007) mostra as 
relações entre o método de Morelli e o de Sherlock Hol-
mes, personagem da literatura, criado por Arthur Conan 
Doyle. E Sigmund Freud também se remete a esse investi-
gador de arte em uma passagem de O Moisés de Michelân-
gelo, aproximando o método de Morelli e ao da psicanálise, 
dizendo: “Creio que o seu método está estreitamente apa-
rentado à técnica da psicanálise médica; Esta também tem 
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por hábito penetrar em coisas concretas e ocultas através de 
elementos pouco notados ou despercebidos, dos detritos 
ou ‘refugos’ da nossa observação” (apud. Ibidem, p.147).

Guinzburg propõe realizar uma síntese da tríade Mo-
relli-Holmes-Freud, dizendo que, “nos três casos, pistas 
talvez infinitesimais permitem captar uma realidade mais 
profunda, de outra forma inteligível” (Ibidem, p.150). E, 
procurando uma explicação hipotética para essa proximida-
de entre Morelli, Doyle e Freud, o autor encontra a semióti-
ca médica: “a disciplina que permite diagnosticar as doenças 
inacessíveis à observação direta na base de sintomas superfi-
ciais, às vezes irrelevantes aos olhos do leigo” (Ibidem, p.151) 
– uma disciplina muito anterior ao século XIX.

O interessante é perceber a passagem dessas consi-
derações sobre as raízes do paradigma para um modelo 
epistemológico, que encontra a sua essência no saber do 
caçador,que persegue a presa, conjecturando o caminho, 
seguindo apenas os rastros. Esse paradigma foi capaz de 
fundar certas disciplinas indiciárias, mais antigas do que 
as ciências modernas: a medicina, a filologia e a arte mân-
tica. Segundo o autor, as características principais dessas 
disciplinas são o caráter qualitativo, conjectural e indivi-
dualizante dos casos que perquirem.

Mais interessante ainda é ver como Guinzburg apro-
xima a História de tais disciplinas indiciárias:

A história se manteve como uma ciência social sui gene-
ris, irremediavelmente ligada ao concreto. Mesmo que o 
historiador não possa deixar de se referir, explícita ou im-
plicitamente, a séries de fenômenos comparáveis, a sua 
estratégia cognoscitiva assim como os seus códigos ex-
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pressivos permanecem intrinsecamente individualizan-
tes (mesmo que o indivíduo seja talvez um grupo social 
ou uma sociedade inteira). Nesse sentido, o historiador 
é comparável ao médico, que utiliza os quadros noso-
gráficos para analisar o mal específico de cada doente. E, 
como o do médico, o conhecimento histórico é indireto, 
indiciário e conjectural. (Ibidem, p.157)

Penso que esse caráter conjectural introduzido na 
História é um dos maiores ganhos do paradigma indicía-
rio.A História deixa de ser afirmativa para se tornar hipo-
tética,tomando a posição de uma racionalidade crítica ante 
aos documentos. Já a característica individualizante, que é 
triangulável com a modalidade dos Estudos de Caso, permite 
análises detalhadas, enriquecendo as hipóteses históricas. E a 
noção de indício – que olha para aquilo que antes era negli-
genciado em leituras mais globalizantes –, aplicada aos casos 
individuais, permite o nascimento de uma nova modalidade 
da história, a micro-história, que é capaz de apontar para os 
aspectos de diferença dentro das histórias universais.

Entendo que é justamente a noção de indício histó-
rico que pode se tornar problemática em minha pesquisa 
de doutorado. Uma das primeiras dificuldades que ela 
coloca é pensar se as produções científica e filosófica, ati-
vidades altamente elaboradas, poderiam carregar em si 
indícios. Se aceitar tal ideia, então devo me perguntar: 
para que referentes esses indícios apontam? Para os contextos  
gerais ou específicos em que os textos foram produzidos? Para 
o próprio pensamento de um autor ou de uma época? Ou 
para ambos? Essas questões, julgo pertinentes, pois enten-
do que escrever a história dos pensamentos não é o mes-



309 

mo que escrever uma história das condições de produção 
desses pensamentos. Caso as respostas apontem para essa 
segunda história, penso que necessitarei de uma metodo-
logia complementar – ou seria principal? – capaz de me 
puxar para dentro da análise dos textos novamente.

Esse pensamento também me traz outra questão: o 
indício seria apenas o secundário ou o negligenciável em um 
texto? Se a resposta for sim, então, para os meus intuitos, 
acredito que também necessitarei de outra metodologia 
capaz de me permitir uma análise daquilo que está em pri-
meiro plano nos textos. Por isso, construir uma história 
do pensamento por meio dos indícios e somente por meio 
deles, me parece aceitar um tipo de história muito específi-
ca que pode fugir muito dos objetivos de minha pesquisa. 

Por último, outras duas questões me parecem perti-
nentes na tentativa de aproximação entre o paradigma in-
diciário e a minha pesquisa: uma história dos pensamentos 
científicos e filosóficos sobre a fotografia pode ser enquadrada 
em um estudo individualizante? E é possível construir uma 
micro-história sem uma história universalizante que ela 
possa negar? Entendo que a escolha do método indiciário 
não dependerá apenas do apaziguamento e da resolução 
dessas angústias e dúvidas, mas também do trabalho de 
reenquadramento dos objetivos gerais dessa pesquisa na-
quilo que esse método pode oferecer. 

3.2. por uma história arqueológica

Pode parecer estranho afirmar que intento investigar 
e escrever uma história dos pensamentos filosóficos e cientí-
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ficos sobre a fotografia, partindo do Método Arqueológico 
de Michel Foucault. Esse estranhamento é causado por-
que o filósofo francês propôs construir as suas arqueo-
logias, contrapondo-se justamente ao modelo de análise 
tradicional da história do pensamento.Foucault (2014) 
entendeu que, enquanto a disciplina da História come-
çava a modificar os seus questionamentos, abandonan-
do a busca dos princípios que regiam as continuidades, 
indagando-se sobre as descontinuidades, as unidades, as 
séries e os limiares, a história das ideias permanecia presa 
à busca das regularidades e identidades.

É como se aí onde estivéramos habituados a procu-
rar as origens, a percorrer de volta, indefinidamen-
te, a linha dos antecedentes, a reconstituir tradições, 
a seguir curvas evolutivas, a projetar teleologias, e a 
recorrer continuamente às metáforas da vida, experi-
mentássemos uma repugnância singular em pensar a 
diferença, em descrever os afastamentos e as disper-
sões, em desintegrar a forma tranquilizadora do idên-
tico. (Ibidem, p.14-15)

A Arqueologia do Saber se constitui como uma me-
todologia histórica mais atenta às modificações no inte-
rior da própria disciplina após a crítica dos documentos. 
Se a história tradicional transformava monumentos em 
documentos, intentando compreender as origens e as 
univocidades dos fatos históricos, utilizando-se dos acha-
dos arqueológicos para escrever as suas narrativas; a nova 
história se anuncia como um caminho inverso: ela busca 
constuir uma teoria geral da descontinuidade, das auto-
nomias e das diferenças. Foucault afirma que essa nova 
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história “[...] transforma os documentos em monumentos 
[...]; poderíamos dizer, jogando um pouco com as pala-
vras, que a história, em nossos dias, se volta para a ar-
queologia – para a descrição intrínseca do documento” 
(Ibidem, p. 9; supressões minhas e grifos do autor).

Entendo que uma das grandes contribuições da 
Arqueologia do Saber é pensar as séries e as relações que 
existem entre elas,as séries de séries. Isso modifica a descri-
ção histórica: ela agora deve racioncinar sobre a maneira 
como se compõe as unidades descritivas, os diferentes ní-
veis e temporalidades da história. Se estendidas à análise 
dos enunciados e dos discursos científicos e filosóficos, 
essas considerações nos dizem que devemos questionar 
“o que é uma ciência? O que é uma obra? O que é uma 
teoria? O que é um conceito? O que é um texto?” (2013, 
p. 6) ao mesmo tempo em que compomos uma metodo-
logia histórica. 

Outra grande contribuição da Arqueologia pensada 
por Foucault (Ibidem), e que pode auxiliar o meu trabalho, 
é a análise do campo discursivo, pois ela me permite investi-
gar as proximidades e os distanciamentos dos enunciados 
e dos textos científicos. O autor a define, contrapondo-a 
com as análises tradicionais do pensamento:

A análise do pensamento é sempre alegórica em relação 
ao discurso que utiliza. Sua questão, infalivelmente, é: 
o que se dizia no que estava dito? A análise do campo 
discursivo é orientada de forma inteiramente diferen-
te: trata-se de compreender o enunciado na estreiteza 
e singularidade da sua situação; de determinar as con-
dições de sua existência, de fixar seus limites da forma 
mais justa, de estabelecer suas correlações com os ou-
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tros enunciados a que pode estar ligado, de mostrar que 
outras formas de enunciação exclui. Não se busca, sob 
o que está manifesto, a conversa semissilenciosa de um 
outro discurso: deve-se mostrar por que não poderia 
ser outro, como exclui qualquer outro, como ocupa, 
no meio dos outros e relacionado a eles, um lugar que 
nenhum outro poderia ocupar. A questão pertinente a 
uma tal análise poderia ser assim formulada: que singu-
lar existência é esta que vem à tona no que se diz e em 
nenhuma outra parte? (Ibidem, p.34)

Acredito que o principal problema que essa modalida-
de de construção histórica me apresenta é a dificuldade de 
manter-se rigorosamente atento às descontinuidades, enten-
dendo as unidades como meras operações de recorte e dis-
cursivas. Também me preocupo com os ecos da genealogia 
dentro da arqueologia. A Genealogia do Poder foi pensada 
por Foucault (2003) para complementar a Arqueologia do 
Saber e visa, grosso modo, analisar o poder de ordenação dos 
regimes discursivos. Considero que ainda não tenho sufi-
ciente maturidade para versar sobre o Poder. Por isso, a ques-
tão que me coloco é: mesmo hoje, é possível pensar uma 
arqueologia esvaziada de uma genealogia, ou seja, é possível 
excluir da análise e descrição histórica dos pensamentos as 
relações que geram os regimes discursivos, o poder?

Entendo que a escolha por esse método passa pelo 
esclarecimento dessa dúvida e aprofundamento das lei-
turas e dos conceitos pensados por Foucault. Requer um 
mergulho nos pensamentos desse autor. E passa também 
pela aceitação dos pressupostos epistemológicos que 
guiam tais pensamentos: as negações da ciência positi-
vista e da naturalização das suas unidades, como o saber 
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disciplinar. Acolher esse método significa abraçar o rela-
tivismo e negar a primazia do saber científico. Aliás, essa 
escolha não demanda apenas uma aceitação, mas uma 
reflexão sobre uma mudança de paradigmas.

4. considerações finais

Comecei este ensaio pela apresentação do tema de 
minha pesquisa de doutorado – a história do pensamento 
científico e filosófico sobre a fotografia no Brasil – para jus-
tificar as discussões preliminares sobre dois métodos pos-
síveis de pesquisa história: o método ligado ao Paradigma 
Indiciário de Carlo Ginzburg e a Arqueologia do Saber de 
Michel Foucault. Ao longo do texto, apontei as qualida-
des e levantei alguns problemas desses métodos quando 
os aproximei de minha pesquisa.

Penso que uma questão ainda resta: seria possível apro-
ximar esses dois métodos? A meu ver, e por enquanto, a res-
posta é não. Isso porque os dois métodos têm pressupostos 
epistemológicos muito diferentes. Enquanto Michel Fou-
cault parte do relativismo que o conduz aos conceitos de 
discurso e poder na ciência, Carlo Ginzburg toma a posi-
ção de um racionalismo crítico: a ideia de que o saber cien-
tífico conjectura sobre uma realidade. Assim, entendo que 
aproximar esses dois paradigmas tão distintos em suas ba-
ses necessitaria de uma transformação que, provavelmente, 
desfiguraria suas principais características.

Ao término deste ensaio, espero que tenha ficado claro 
para o leitor que em nenhum momento procurei trazer res-
postas definitivas para as perguntas que aqui levantei. Acre-



314

dito que este foi o grande mérito do trabalho: levantar ques-
tões que pudessem direcionar os passos seguintes de minha 
pesquisa de doutorado – que ainda não está bem delimitada. 
Penso que o primeiro passo já foi dado e que, de agora em 
diante, devo produzir aquilo que naturalmente o segue...
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constructos metodolóGicos nos estudos comunica-
cionais mediáticos associados à infância

Kátia Balduíno de Souza79 

1. introdução

A academia80 proporciona aos seus aliados um des-
vendar de inquietudes individuais e, muitas vezes, coleti-
vas, proporciona conhecimento, descobertas, indagações 
dentre outras coisas não menos importantes. Embora as 
escolas de pós-graduação ofereçam um fascínio inexplicá-
vel, elas também colocam seus pesquisadores em desafios 
por vezes astutos e multifacetados, os quais no texto em 
específico se desdobram em objeto e metodologia. 

Quem, ao perseguir o universo das pesquisas cientí-
ficas em seus percursos iniciais de mestrado e doutorado, 
não se perguntou: será mesmo este o objeto que desejo co-

79 Doutoranda em Teorias e Tecnologias da Comunicação pela Uni-
versidade de Brasília – UnB; Mestre em Mídia e Cidadania pela Uni-
versidade Federal de Goiás, Especialista em docência do Ensino Su-
perior e Publicitária pelo Centro Universitário do Triângulo. E-mail: 
katia.ufg@gmail.com
80 O termo academia aqui utilizado, remonta às reuniões de pensadores 
organizadas por Platão, onde um grupo de pessoas especializadas em 
uma determinada área se encontra para discutir questões emblemáticas.
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nhecer? Será que este objeto ainda precisa ser investigado? 
Quais contribuições e inovações meu projeto trará para a 
sociedade e para a própria academia? Qual a melhor forma 
de compor meu corpus de pesquisa? Qual(is) metodolo-
gia(s) devo utilizar para conhecer em profundidade meu 
objeto? Elas respondem a problemática levantada?

Talvez tenhamos muito mais incertezas do que certe-
zas ao iniciarmos e até mesmo ao finalizarmos um proje-
to. Porém, creio que indagações e incertezas nos auxiliam 
a traçar um percurso metodológico capaz de fortalecer 
qualquer que seja o objeto de pesquisa a que se pretende 
debruçar o pesquisador.

Apontar uma fórmula pronta para que um projeto 
percorra durante sua construção, mesmo que em estágios 
iniciais, seria demagógico ou simplesmente carregados de 
egos pedagógicos, pois cada objeto requer caminhos dis-
tintos, que se estruturam e edificam à medida que o ob-
jeto ganha vida e se apropria indistintamente da pesquisa 
projetada. Contudo, o que se pretende com estes escritos 
é tecer apontamentos metodológicos e as trajetórias per-
corridas para adaptar as diversas opções de teorias meto-
dológicas ao objeto aqui denominado por mediatização 
comunicacional infantil81.

81 O conceito-chave para a compreensão da influência dos media 
na cultura e na sociedade é a mediatização. O termo tem sido 
utilizado em diferentes contextos para caracterizar a influência 
que o media exerce sobre uma série de fenômenos, mas poucos 
trabalhos foram realizados para definir ou especificar o conceito 
em si. Apenas muito recentemente os pesquisadores de media bus-
caram desenvolver um conceito que exprimisse um entendimento 
mais coerente e preciso da mediatização como um processo social 
e cultural (Krotz, 2007; Schulz, 2004). Portanto, vamos iniciar 
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2. A construção do objeto

Definir um objeto de pesquisa talvez seja o processo 
mais árduo ao adentrarmos na academia, visto que após 
sua escolha celebraremos com ele uma relação duradoura 
e muitas vezes eterna. O objeto não nasce do aleatório, 
ele é fruto de interesses históricos, convivências, de expe-
riências de vida, onde o mesmo deve ser pensado em uma 
perspectiva da arte. 

Na construção do objeto de pesquisa é preciso reco-
nhecer-se enquanto investigador do mesmo, bem como 
da pretensa área a qual ele se insere. É preciso identificar-
se com as linhas específicas que o compõe, bem como 
suas sublinhas, pois apenas desta forma será possível, na 
escolha de um objeto, o seu diálogo com ele. 

Poderíamos alinhar o entendimento que pretendeu-
se pela denominação de área, linhas e sublinhas, trazen-
do o leitor para sua prática realística aplicada de forma 
exemplificada que deverá acompanhar a especificidade de 
cada área. Em se tratando, por exemplo, da Comunica-
ção Social, esta grande área abarca dentre várias outras 
linhas de pesquisas, - dependendo da instituição a que 
está atrelada – o Jornalismo, a Publicidade e Propaganda, 
as Relações Públicas, a Comunicação Organizacional etc. 
Em cada uma das linhas apresentadas, novas ramificações 
surgem e ao mesmo tempo que ampliam o campo de pes-
quisa, delimitam o objeto a ser pesquisado. A linha da 
Publicidade, por exemplo, apresenta segmentações diver-

analisando os vários significados que foram dados para o conceito 
em trabalhos anteriores.
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sas tais como: o estudo das tecnologias de comunicação 
mediáticas, do consumo, das marcas, das legislações es-
pecíficas às práticas publicitárias, das teorias, dos estudos 
do digital, do som, da imagem, bem como outras tantas 
variáveis pertinentes à linha. É neste intento que aponta-
mos uma diversidade de campo. Porém, ao se optar por 
uma sublinha específica, o pesquisador consegue execu-
tar um melhor recorte do objeto a ser analisado.

Não é verdade que só conversamos de forma pro-
dutiva e prazerosa com pessoas que nos interessam e que 
compartilham conosco similitudes? O mesmo acontece 
com o objeto, ou seja, só conseguiremos um diálogo com 
resultados construtivos, se este objeto realmente nos in-
teressa e nos desperta prazer e vicissitudes.

Desta forma, confesso não carregar uma trajetória 
inicial perfeitamente demarcada pelo amor pleno ao ob-
jeto, mas carrego as conquistas ávidas de me apaixonar 
diariamente por elementos, desejos, ambições e dúvidas 
tácitas que lapidam e me formam, no sentido pleno do 
termo, em uma pesquisadora da publicidade interessada 
no consumo e na infância.

Em ascensão no percurso de construção do objeto, 
pretendo buscar nas leituras apoios e conhecimento apro-
fundado do mesmo, auxiliando assim minha compreensão 
acerca do elemento chave da minha pesquisa de doutora-
do. Assim, cabe a este pretenso texto apontar e contextu-
alizar, mesmo que abreviadamente, os principais aspectos 
das temáticas consumo e infância, a fim de estabelecer com 
estes os conectivos e percursos metodológicos.
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3. Aspectos introdutórios na pesquisa de consumo 
e infância

O consumo atual se relaciona como uma das esfe-
ras da vida em que se observa produção de cultura, que 
pode resultar em espaços sociais moldados, entre outras 
vertentes, pelas práticas de consumo. Com base nes-
te parâmetro, a criança inserida neste espaço também 
aprende a desenvolver relações e construir representa-
ções a partir do ato de consumir. Assim, parece-me bas-
tante peculiar que este universo infantil seja alvo efer-
vescente de pesquisas em Comunicação principalmente 
se aliadas a fatores mediáticos. 

A origem etimológica da palavra infância é prove-
niente do latim infantia: do verbo fari, falar — especifi-
camente, de seu particípio presente fan, falante — e de 
sua negação in. O infans é aquele que, como diz Gagne-
bin (1997, p. 87), ainda não adquiriu “o meio de expres-
são próprio de sua espécie: a linguagem articulada”. O 
prefixo in da palavra infância sugere ainda algo da ordem 
do não exprimível que ainda não pode se expressar ou co-
municar em termos lógicos, linguísticos ou pragmáticos.

Dois autores nos auxiliam quanto ao resgate e 
reconstituição dos processos de desenvolvimento do 
conceito de infância: Ariès (1978) e Postman (1999). 
Para estes autores, embora estabeleçam percursos di-
fusos em suas construções teóricas, a infância é então 
reconhecida como uma forma estrutural onde as crian-
ças, como agentes sociais, contribuem para a reprodu-
ção da infância e da sociedade, substituindo a noção 
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tradicional de socialização pelo conceito de reprodu-
ção interpretativa.

É comumente analisado por pesquisadores desta te-
mática os marcos históricos que compõem efetivamente 
o conceito de infância tal qual adotamos hoje. Porém, 
grande parte dos estudos relativos à periodicidade da 
construção deste termo inicia-se no século XVII, quan-
do os adultos perceberam a criança como um ser frágil 
e vulnerável, que necessita de amparo e proteção, assim 
como uma rígida disciplina no intuito de transformá-las 
em adultos socialmente aceitos. 

Postman (1999) aborda em seu trabalho questões 
culturais, onde por entendimento a esta terminologia só 
ultrapassava a infância quem saísse da dependência do 
adulto e esta dependência só seria finalizada pelo ato da 
leitura e da escrita. Anterior a este período, a ciência des-
conhecia a infância, uma vez que não havia lugar para as 
crianças na sociedade de tal período.

A partir da perspectiva de que a infância é um con-
ceito socialmente construído e que pode transformar-se 
de acordo com o contexto cultural e o período históri-
co em questão, passa-se a acreditar que, na sociedade de 
consumo contemporânea, as crianças se desenvolvem em 
um ambiente em que consumir ocupa um papel alta-
mente relevante em suas relações sociais. Assim, como 
seres sociais que interagem com as possibilidades que lhes 
são apresentadas, essas crianças reagem aos estímulos da 
publicidade de maneira específica.

Adentrando aqui na esfera textual “reduzida” do 
consumo, pode-se perceber que este reserva um espaço 



321 

social específico para a criança. Com a sua atuação frente 
aos moldes da sociedade contemporânea, ela ganha tam-
bém o status de cliente, isto é, de alguém que escolhe, de-
termina a compra, e se faz também consumidor exigente.

Ao tratar da relação da criança com o consumo, 
pode-se notar que os media são mais percebidos por 
esse público como ferramentas de entretenimento, con-
sumo, do que pela sua função de comunicação. Não se 
pode, em estudos voltados para o consumo, descartar 
a presença da influência social no desejo de aquisição 
de algum item, reforçando a perspectiva de que a mer-
cadoria funciona como produtora de sentido em um 
contexto social, incluindo ou excluindo atores sociais82 
em grupos de consumo, como sugerem Douglas e Ishe-
rwood (2004).

Para um melhor entendimento em relação à pesqui-
sa em andamento no período destes escritos, expomos a 
temática no intento de que nosso percurso metodológico 
se torne mais contextualizado: “Constructos Metodoló-
gicos nos Estudos Comunicacionais Mediáticos Asso-
ciados à Infância”.  A proposta será compreender como 
os processos comunicacionais mediatizados se inserem 
no contexto social das crianças, um recorte para efeitos 
de delimitação do objeto será estabelecido na análise de 
marcas de brinquedos infantis.

82 Optamos pelo termo atores sociais, com base nos estudos intera-
cionais de Goffman (1989), fundamentado na valorização dos pro-
cessos interacionais e discursivos, ocorrentes por meio da linguagem, 
em oposição ao termo indivíduo, que, por sua conotação, pode reve-
lar assimetrias sociais.
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4. uma questão metodológica em construção

Após adotarmos a infância inserida no contexto co-
municacional mediático como objeto de estudo, esboça-
mos inicialmente a possibilidade de se trabalhar aspectos 
demográficos, históricos, quantitativos com suas várias 
técnicas de coletas de dados e entrevistas. Embora todos 
eles sejam de suma relevância para o entendimento do 
universo da criança, talvez não permitissem uma intera-
ção direta entre pesquisador-pesquisado, o que se iguala-
ria a outras pesquisas igualmente importantes, mas que 
não buscaram o encontro direto com a fonte através de 
metodologias que proporcionassem maior interatividade 
e descobertas. A não adoção destas ou de outras metodo-
logias estão pautadas nos estudos de Popper (2004) que 
alicerça a ruptura da subjetividade associada à ciência, 
onde para que incorra a verdade é preciso falsear e refutá
-la várias vezes até que se obtenha uma teoria, sendo mais 
importante o processo que efetivamente o resultado. O 
mesmo autor, assim como Kuhn (2006), afirma que a 
ciência está em pleno movimento e esta fluidez permite 
ao pesquisador maior autonomia de pesquisa.

Da mesma forma, Sarmento (2005) sugere que, 
para que surjam novas formas de compreender a infância 
sem estarem pautadas apenas na historicidade e vínculos 
sociais, os métodos de pesquisa com o público infantil 
também precisam ser revistos, uma vez que há até en-
tão uma tendência geral na utilização de pesquisas que 
se apropriam dos métodos de nível macro – estudos em 
ampla escala, estudos demográficos e análise histórica – 
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e os níveis de métodos micro – entrevistas, etnografia e 
análise sociolinguística.

Não estamos defendendo que há um método melhor 
ou mais correto, nem tão pouco que se deva substituir em 
completo os métodos tradicionais. Porém, métodos mais 
interativos e alinhados devem ser incorporados a outras 
técnicas e métodos para que se possa definir e analisar de 
forma mais congruente a infância e seu espaço de fala.

A Sociologia da Infância83 tem defendido uma 
ciência mais aberta, fomentando a criação de meto-
dologias de investigação desenhadas com e não sobre 
as crianças, considerando-as como atores sociais. Essa 
nova metodologia reflete sobre as possibilidades de ren-
tabilizar a participação das crianças na construção do 
conhecimento acerca dos seus mundos sociais e cultu-
rais, considerando que a definição dos cenários de ação 
em que as crianças podem participar estão ligados às 
questões de poder, tradicionalmente retidas nas mãos 
dos adultos que inviabilizam maior visibilidade social 
e política das crianças na sociedade. Arendt (1997) nos 
ajuda a lembrar que as condições humanas variam de 
acordo com o momento histórico do qual o homem é 
parte, sendo este condicionado tanto por aspectos inter-
nos, quanto pelo contexto histórico.

Neste contexto, para o desenvolvimento desta investi-
gação onde a criança e seus aspectos de consumo atrelados 
à comunicação mediática das marcas se estabeleceu como 

83 A Sociologia da Infância é um movimento surgido na Europa e em 
alguns países de língua inglesa a partir da década de 1980 e busca 
compreender o mundo na perspectiva da criança.
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nosso objeto de investigação, optamos como metodologia 
pela pesquisa qualitativa de cunho exploratório, visando 
proporcionar maior familiaridade com o problema, a fim 
de torná-lo explícito. Como técnica, a opção que fiz foi 
pelo grupo focal (Focus Group84), em que o método de co-
leta de dados consiste na realização de entrevistas em gru-
po, que serão conduzidas por um moderador.

A pesquisa qualitativa exploratória é utilizada para 
definir o problema ou elaborar uma abordagem, gerar hi-
póteses e identificar variáveis que devem ser incluídas na 
investigação científica, tendo por principal objetivo prover 
a compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador. 
Além disso, a versão qualitativa gera riqueza de dados e 
possibilita enxergar um fenômeno em sua totalidade, fa-
cilitando a exploração de contradições e paradoxos. Mor-
gan (1997) menciona outras importantes características da 
pesquisa qualitativa, quais seja: a capacidade de oferecer 
descrições ricas e bem fundamentadas, além de explicações 
sobre processos em contextos locais identificáveis. 

Os Grupos Focais são grupos de discussão que dia-
logam sobre um tema a ser estudado, a partir da re-
cepção de estímulos adequados para o debate. Busca-se, 
por meio dessa técnica, obter a compreensão dos parti-
cipantes em relação ao tema abordado por meio de suas 
próprias palavras e comportamentos: os participantes 
do grupo relatam suas experiências e o que pensam em 
relação a determinadas crenças, percepções e atitudes 

84 Focus group ou em português “grupo focal” é uma técnica utilizada 
na pesquisa de mercado qualitativa, na qual se emprega a discussão 
moderada entre participantes.
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(MORGAN, 1997). Nesse sentido, os Grupos Focais 
são utilizados como instrumento de análise qualitativa 
de alto poder analítico. 

Em entendimento aos estudos do autor acima citado, 
é possível compreender os grupos focais como uma técni-
ca de pesquisa que coleta dados por meio das interações 
grupais e que ocupa uma posição intermediária entre a ob-
servação participante e as entrevistas em profundidade. O 
termo grupo se refere às questões relacionadas ao número 
de participantes, às sessões semiestruturadas, à existência de 
um setting85 informal e à presença de um moderador que 
coordena e lidera as atividades e os participantes; o termo 
focal, à proposta de coletar informações sobre um tópico 
específico. Cabe ressaltar que não há uma técnica específica 
de GF voltada para a infância e que, em razão deste fator, as 
apropriações podem significar um imenso paradigma.

O objetivo principal para este grupo focal será reve-
lar as percepções das crianças sobre os tópicos em discus-
são, em que as mesmas serão convidadas para participar 
do debate sobre determinadas marcas por meio de con-
vites a brincadeiras, desenhos, falas etc. Normalmente, 
os participantes em um grupo focal possuem alguma 
característica em comum: compartilham das mesmas 
características demográficas tais como nível de escolari-
dade, condição social, idade etc. No caso específico terão 
a idade entre 4 a 7 anos, pois de acordo com as ideias de 
Piaget neste período ocorre uma organização da inteli-
gência operatória concreta, momento em que as crianças 
são mais perceptivas e expositivas.

85 Local informal onde ocorrem encontros do grupo focal.
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A ênfase dessa técnica não está, pois, assentada ape-
nas nas percepções individuais, mas também naquelas 
originadas das interações do coletivo, originadas a partir 
de tópicos específicos trazidos pelo pesquisador e expres-
sas nas estruturas discursivas e na defesa ou crítica de te-
mas e aspectos relevantes da pesquisa. A interação gerada 
entre as crianças no encontro pode não ser carregada de 
experiências, mas será sem dúvidas uma importante fonte 
de dados para o pesquisador. 

O tamanho do grupo é outro aspecto que deve ser 
levado em escala elevada de consideração, visto que a 
condução de várias crianças que apresentam interesses 
diversos, ações, disposição, interatividade dentre outros 
fatores, pode ser bastante variável, o que poderá compro-
meter os objetivos de uma pesquisa. Existe uma variação 
na literatura, mas a média de participantes está em torno 
de 5 a 12 pessoas, dependendo do nível de envolvimento 
com o assunto de cada. O número total de grupos tam-
bém deve ser pensado à luz dos objetivos da investigação, 
mas em se tratando de abordagem qualitativa, ainda que 
se faça uma previsão inicial, o indicador deve ser a sa-
turação das alternativas de resposta, ou seja, quando os 
grupos não são capazes de produzir novidades nas suas 
discussões é sinal de que se conseguiu mapear o tema 
para os quais a pesquisa foi dirigida.

Segundo Morgan (1997), a realização de três a cinco 
grupos é suficiente para atingir tal ponto de saturação, 
mas o autor destaca ainda que a realização de apenas um 
Grupo Focal poderá ser suficiente para uma análise qua-
litativa, já que a sinergia do grupo forma um processo 
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dinâmico e único que permite que cada grupo seja com-
preendido como um contexto diferenciado.

Outra metodologia utilizada no intento de agregar 
dados que permitam avançar na compreensão da temá-
tica aqui apresentada será realizar por meio de aplicação 
de questionário com perguntas que possam elucidar as 
condições socioeconômicas a que estas crianças perten-
cem que deverá ser impresso e entregue aos pais ou res-
ponsáveis pelas crianças. 

Para triangular o percurso metodológico em ques-
tão, ou seja, para abordar o objeto por várias perspec-
tivas, também será utilizada a técnica de Análise de 
Conteúdo (AC) para compreender a questão da comu-
nicação das marcas direcionadas ao público infantil por 
intermédio dos media. A análise de conteúdo tem sido 
muito utilizada na análise de comunicações nas ciências 
humanas e sociais. Minayo (2000) afirma ser um méto-
do mais comumente adotado no tratamento de dados 
de pesquisas qualitativas.

Para Bardin (1979), a análise de conteúdo abrange 
as iniciativas de explicitação, sistematização e expressão 
do conteúdo de mensagens, com a finalidade de se efetu-
arem deduções lógicas e justificadas a respeito da origem 
dessas mensagens (quem as emitiu, em que contexto e/
ou quais efeitos se pretende causar por meio delas). Mais 
especificamente, a análise de conteúdo constitui:

Um conjunto de técnicas de análise de comunicação 
visando a obter, por procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
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inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção/recepção destas mensagens. (BARDIN, 

1979, p. 42)

Como se pode perceber pela definição apresen-
tada, a autora defende que a análise de conteúdo os-
cila entre os dois polos que envolvem a investigação 
científica: o rigor da objetividade e a fecundidade da 
subjetividade, resultando na elaboração de indicado-
res quantitativos e/ou qualitativos que devem levar o 
pesquisador a uma segunda leitura da comunicação, 
baseado na dedução, na inferência.

Bardin (1979) caracteriza a análise de conteúdo 
como sendo empírica e, por esse motivo, não pode ser 
desenvolvida com base em um modelo exato. Contudo, 
para sua operacionalização, devem ser seguidas algumas 
regras de base por meio das quais se parte de uma litera-
tura de primeiro plano para atingir um nível mais apro-
fundado. Nesse sentido, a análise de conteúdo relaciona 
as estruturas semânticas ou significantes com estruturas 
sociológicas ou significados dos enunciados e articula a 
superfície dos textos com os fatores que determinam suas 
características – variáveis psicossociais, contexto cultural, 
contexto e processo de produção da mensagem.

Desta forma, através de três técnicas de análise – 
Grupo focal, Questionário e Análise do Discurso – acre-
ditamos alcançar uma maior compreensão em relação ao 
objeto de investigação pretenso, porém cientes de que 
estamos apenas em nosso percurso inicial.
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5. considerações finais

No encontro dos processos metodológicos apresen-
tados, esperamos compreender um pouco mais a relação 
entre os elementos comunicação, media, marca e infância.

O percurso metodológico não deve ser inflexível, rígido, 
arraigado, deve seguir os movimentos propostos pelo corpus 
em análise, deve alterar, reestruturar, reorganizar, remodelar 
quantas vezes for necessário, no intuito de que o resultado 
final obtido seja capaz de originar novos entendimentos, ou 
abrir possibilidades de investidas em novas direções.

Assim, diante de tantas oportunidades metodológicas, 
talvez estejamos muito mais imersos em nossas dúvidas do 
que em certezas, o que faz parte de um processo de pesquisa. 
No entanto, temos como direcionamento o entendimento 
de que crianças, assim como adultos, idosos e adolescentes 
estão imersos em culturas construídas em relações dialógicas 
e históricas, sendo nosso propósito compreender essas lógicas 
e não sustentar uma ideia de relações e metodologias prontas 
e específicas para o universo infantil, desvinculada dos de-
mais grupos geracionais e procedimentos de pesquisas.
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o objeto em construção: 
políticas de comunicação no mercosul

Mônica Nubiato Matos86

1. introdução

Integrar povos e suas culturas, de modo a comparti-
lhar espaços geográficos, culturas, ideologias, e ainda fa-
vorecer a produção conjunta de conhecimento em nome 
de um bloco é um desafio para os países que, no contexto 
da globalização, unem forças em busca de fortalecimen-
to econômico, político e social. Tratando a globalização 
como um fenômeno que precisa ser observado em suas 
especificidades, temos o recorte da proposta de formação 
do Mercado Comum do Sul, Mercosul, bloco integrado 
por Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. 

Compreende-se que as relações globais são cons-
truídas a partir da comunicação, sendo um instrumento 
contribuinte para integração regional. É preciso consi-
derar o tema da integração não apenas a partir do as-

86 Mestranda em Políticas de Comunicação pela Universidade de Brasí-
lia – UnB; comunicadora organizacional pela Universidade de Brasília; 
pesquisadora do Grupo da Lei de Acesso à Informação – LAI;. E-mail: 
monicanubiato@hotmail.com
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pecto econômico, mas também da integração política, 
social e cultural. O Mercosul, reúne atualmente87, 275 
milhões de habitantes (69,78%  da população da Amé-
rica do Sul); PIB de US$ 3,2 trilhões (80% do PIB sul
-americano); e território de 12,7 milhões de km² (72% 
da área da América do Sul). Tais números tornam-se 
relevantes para o diálogo e as relações com outras comu-
nidades e blocos mundiais.

É a atualidade global que propõe refletir a integra-
ção regional como um caminho transformador na dinâ-
mica das relações entre os países dos Mercosul. 

O fenômeno da globalização tem uma relação direta 
e dinâmica com a lógica da regionalização, ao trans-
formar o contexto e as condições da interação e da 
organização social, levando a um novo ordenamento 
das relações entre território e espaço socioeconômico 
e político. (MARIANO, 2007, p.124).

Para o Mercosul, a relevância da comunicação é re-
conhecida desde a criação do bloco, em 1991, por meio 
do Tratado de Assunção, onde define que se trata de um 
Mercado Comum que implica, entre outras ações :

[...] A coordenação de políticas macroeconômicas e 
setoriais entre os Estados Partes - de comércio exte-
rior, agrícola, industrial, fiscal, monetária, cambial 
e de capitais, de serviços, alfandegária, de transpor-
tes e comunicações88 e outras que se acordem;(...) o 

87 Segundo dados publicados pelo portal do governo federal brasi-
leiro. Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/index.php/saiba
-mais-sobre-o-mercosul>.  Acesso em: 30 jun. 2015.
88 Grifo nosso.
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compromisso dos Estados Partes de harmonizar suas 
legislações, nas áreas pertinentes, para lograr o forta-
lecimento do processo de integração. (MERCOSUL, 
Tratado de Assunção, artigo 1º).

O Tratado de Assunção, portanto, registra a comu-
nicação como um caminho para a integração regional, 
apontando um horizonte que não se limita às relações 
comerciais e políticas, mas inclui a relação social e cultu-
ral entre os povos.

Os processos de integração são objetos de estudo tan-
to de acadêmicos da área econômica, quanto das áreas da 
ciência política e das relações internacionais. Os teóricos 
das Relações Internacionais das linhas de pensamento re-
alistas como Gilpin, marxistas como Mandel, Braudel, e 
idealistas/funcionalista como Mitrany, entre outros, pensa-
ram o tema da integração em vários aspectos. Dessa forma, 
levando-se em consideração a pertinência do tema da inte-
gração para o campo da comunicação, especificamente na 
linha de Políticas de Comunicação, no Brasil existem pes-
quisadores do campo que se dedicam ao debate das comu-
nicações no bloco Mercosul, tais como: Juçara Brittes, José 
Marques de Melo, Maria Immacolata Vassalo de Lopes, 
Chalini Torquato Gonçalves de Barros (UFBA89), Juliano 
Domingues-da-Silva(UFPE90), entre outros. 

Observa-se que, até o momento, os estudos pou-
co consideram ou mencionam as discussões da Reu-
nião Especializada de Comunicação Social do Mercosul 
(RECS- Mercosul). A Resolução do Grupo de Merca-

89 Universidade Federal da Bahia
90 Universidade Católica de Pernambuco
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do Comum (GMC), nº 155, de 1996, cria a RECS-
Mercosul com o objetivo de promover ações conjuntas 
tendendo a coordenação e cooperação no plano infor-
mativo, de imprensa e na difusão do processo de in-
tegração. O documento, em seu artigo 2, prevê que o 
grupo de coordenadores elabore, para a apreciação do 
GMC, propostas de pautas de ação que contemplem 
tarefas prioritárias, prazos e meios para a conclusão, às 
necessidades das etapas do processo de integração.

O uso da comunicação para integrar não pode ser 
tratado apenas como a criação de estratégias ou uma 
campanha pelo “Mercosul way of life”91, parodiando o 
que chamamos de invasão estadunidense na América 
Latina, que no Brasil aconteceu inicialmente por meio 
da radiodifusão. Os benefícios da comunicação social 
para o processo de integração de povos e culturas devem 
ser observados além das técnicas e produtos. É preci-
so considerar os processos e os fenômenos a partir dos 
emissores e receptores (atores), das mensagens transmi-
tidas, os meios escolhidos para as mensagens, e por fim, 
o contexto histórico e social. 

Afinal, para melhor compreensão do tema propos-
to, o que é integração regional? O construtivismo não 
é uma teoria da integração, mas contribui para explicar 
muitos aspectos dos processos de integração regional 
a partir da construção social (NOGUEIRA, 2005, p. 
166), como a questão da formação de novas identidades 
além do Estado-nação.

91 Da expressão American way of life, cuja tradução é: o jeito ou 
estilo de vida americano.
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[...] a premissa central e comum a todos os construti-
vistas é que o mundo não é predeterminado, mas sim 
construído a medida que os atores agem, ou seja, que 
o mundo é uma construção social. É a interação entre 
os atores, isto é, os processos de comunicação entre 
agentes, que constrói os interesses e as preferência 
destes agentes. (NOGUEIRA, 2005, p. 166).

Ainda há no pensamento construtivista, o enten-
dimento da complementariedade com o estruturalismo. 
Cabe refletir se é pertinente utilizar teóricos com dife-
rentes modos de pensar, neste caso o estruturalismo e o 
construtivismo. Abre-se uma porta para a discussão. Mas 
por que não considerar que um pode contribuir com o 
outro? De acordo com Geraldes (informação verbal)92, 
o método ator-rede “não exclui as contribuições estru-
turalistas”. Para contribuir com as teorias da integração, 
Adler (1999, p.206) tabém defende a particicipação das 
ideias estruturalistas no construtivismo .

O construtivismo mostra que mesmo nossas insti-
tuições mais duradouras são baseadas em entendi-
mentos coletivos; que elas são estruturas reificadas 
que foram um dia considerada ex nihilo93 pela cons-
ciência humana; e que esses entendimentos foram 
subsequentemente difundidos e consolidados até 
que fossem tidos como inevitáveis. Além disso, os 
construtivistas acreditam que a capacidade humana 
de reflexão ou aprendizado tem seu maior impac-

92 Informação dada pela profª Dra. Elen Geraldes, em aula na Faculdade 
de Comunicação da Universidade de Brasília (FAC-UnB), Programa de 
Pós-Graduação, em 29 de abril de 2015.
93 Expressão do latim que significa “nada”.
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to no modo pelo qual os indivíduos e atores sociais 
dão sentido ao mundo material e enquadram cogni-
tivamente o mundo que eles conhecem, vivenciam 
e compreendem. Assim, os entendimentos coletivos 
dão às pessoas razões pelas quais as coisas são como 
são e indicações de como elas devem usar suas habi-
lidades. (ADLER, 1999, p.206).

Diante disso, a integração não é um caminho li-
near em que se basta isolar os atores para descrevê-los e 
buscar um conhecimento reducionista, incapaz de ver o 
contexto global. A visão sistêmica da integração permite 
observar toda a sua rede ao mesmo tempo, gerando um 
conhecimento com novas propriedades, capaz de evoluir. 

Está na diversidade a possibilidade de um consenso 
social, aqui tratado como integração. Uma metodologia 
possível para pesquisar a integração a partir do debate 
em comunicação social no Mercosul é o método ator-re-
de (LATOUR, 2005), também uma teoria que permi-
te descrever e investigar os atores (humanos) e actantes 
(não-humanos) e suas relações no contexto em que estão 
inseridos. Assim, defende-se que a metodologia Ator-Re-
de atende a esses requisitos constituindo-se do papel des-
critivo das ações de cada ator e actante, bem como das 
conexões na rede. Esta metodologia tem como principal 
argumento perceber os atores e actantes em movimento, 
de modo que “os próprios atores fazem tudo, inclusive 
seus próprios quadros, suas próprias teorias, seus próprios 
contextos, sua própria metafísica, até mesmo sua própria 
ontologia” (LATOUR, 2006, p. 343-344).

Porém, a construção do objeto em políticas de co-
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municação do Mercosul parte de um tema que também 
é construído. Portanto, mesmo não consolidadas, as polí-
ticas de comunicação do Mercosul estão em processo de 
construção à medida que as reuniões da RECS avançam 
nas discussões com a sociedade civil e outras entidades 
ligadas direta ou indiretamente ao Mercosul. 

Afinal, o que se busca são informações sobre o pen-
samento, a produção de conhecimento e a ação (AREN-
DT, 2000) para a promoção de resultados que impliquem 
na integração regional por meio da comunicação, desde 
a criação da RECS. O objeto pode ser recortado ainda 
no contexto do direito à comunicação. Mas conhecer o 
papel da RECS no pensamento e na ação das políticas de 
comunicação para o Mercosul, eis a grande questão que 
permeia a pesquisa.

2. busca metodológica

A proposta de pesquisa delimita o tema da integra-
ção regional nas discussões das políticas de comunicação 
no Mercosul, por meio dos atores e actantes que com-
põem a rede que norteia o pensamento e as ações em 
comunicação do bloco.

A opção teórico-metodológica Ator-Rede propicia a 
identificação de uma rede que permita estabelecer as rela-
ções que envolvem o debate das políticas de comunicação 
entre os Países Membros do Mercosul, relacionando cada 
ator e actante bem como descrevê-los em seus ambien-
tes, e reconhecer os modos e resultados dessas conexões.
Sendo o método utilizado com o propósito de descrever 
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a rede, mas não limitado a dizer algo que qualquer teoria 
social pode dizer sobre uma rede, Latour (2006, p.340) 
alerta para que não se confunda “a rede que é delineada 
pela descrição e a rede que é utilizada para fazer a descri-
ção”. Desta forma, o uso do método se justifica por não 
se limitar as formas ou objetos de descrição quando avan-
ça para as conexões das relações estabelecidas na rede.

Com o Ator-Rede você pode descrever algo que não 
se aparenta em nada com uma rede – um estado 
mental individual, uma parte de um maquinário, 
um caráter ficcional; inversamente, você pode des-
crever uma rede – metrôs, encanamentos, telefones 
– que não está delineada no modo como o Ator-Re-
de o faz. Você está, simplesmente, confundindo o 
objeto com o método. ANT é um método, e um 
método essencialmente negativo; ela não diz nada 
sobre a forma daquilo que ela permite descrever. 
(LATOUR, 2006, p. 340).

Partindo do pressuposto de que não se trata de des-
crever o objeto pelo objeto, ou seja, não se está limitando 
a descrição dos atores apenas pelos seus papéis, encontra-
se o elo epistemológico do objeto da comunicação para 
a pesquisa na busca de conhecimento sobre os fenôme-
nos e os processos comunicacionais, sob o propósito das 
Políticas de Comunicação para o fortalecimento das re-
lações entre os países mercosulinos. Assim como Souza 
(2009, p.252), que faz uso da metodologia Ator-Rede, 
ou Actor-Network Theory (ANT), na pesquisa sobre o 
comportamento de pessoas idosas na internet brasileira 
e espanhola, estamos de acordo que a descrição deve vir 
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acompanhada da análise da ação dos atores. Mas vale a 
recomendação da cautela, pois é importante seguir os 
conselhos de Latour, que propõe a descrição da ação dos 
atores fundamentalmente sem julgar ou interpretar. 

Para os pesquisadores da ANT os atores sabem o 
que eles fazem e os cientistas sociais devem apren-
der com eles não somente o que eles fazem, mas 
também como e porque eles fazem. Este fato ex-
plica a metáfora recorrentemente utilizada, pelos 
autores da ANT, sobre seguir as pistas dos actan-
tes. Apesar de assumirmos a importância da teoria 
Ator-rede nesse trabalho de pesquisa, nossa pro-
posta foi ir além da descrição para também inter-
pretar a ação de nossos atores. Estamos cientes da 
importância da descrição e, certamente, tentamos 
fazê-la com a cautela e o cuidado necessário. Não 
obstante, como Latour (2006) bem colocou, o 
texto da pesquisa é o laboratório do pesquisador. 
(SOUSA, 2009, p.252).

A Reunião Especializada de Comunicação Social 
(RECS Mercosul), criada por meio da Resolução do 
Grupo de Mercado Comum (GMC), nº 155, de 1996 
compõe a estrutura da organização (figura 2). Para os ob-
jetivos desta pesquisa, a RECS é tratada como um ator 
central e estratégico nesta rede. Outros atores definidos, 
a princípio, que preenchem os objetivos da pesquisa são: 
Conselho de Mercado Comum, Grupo de Mercado Co-
mum, Secretaria Mercosul, Subgrupo de Trabalho de Co-
municações, Parlamento do Mercosul, Instituto Social 
Mercosul, Alto Representante do Mercosul, Ministério 
das Relações Exteriores (MRE), Associação Latino-Ame-
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ricana de Desenvolvimento e Integração (ALADI), Socie-
dade Civil (líderes de opinião) e os meios de comunicação 
pública. É possível que, ao longo do desenvolvimento e 
apuração da pesquisa, surjam novos atores e outros sejam 
excluídos. Assim, a finalidade é buscar respostas às ques-
tões: Quem são esses atores para proposta que relaciona 
comunicação e integração regional no Mercosul? Como 
cada um atua? Como eles interagem? Quais mecanismos 
conectam e possibilitam essas relações? 

Ao tratar a RECS como o ponto de partida para o 
estudo da rede, é preciso buscar outro método comple-
mentar à pesquisa. O uso da análise documental como 
complemento ao estudo tem a finalidade de identificar por 
meio de atas de reunião, documentos, normas, projetos e 
anexos, tudo o que foi tratado utilizando o argumento da 
integração regional. O levantamento deve buscar quantos 
documentos ao todo, classificação dos documentos, per-
centual do uso do termo integração nos documentos, além 
de termos e propostas que sugerem a integração regional. 
Ainda deve-se avançar na busca por resultados das ideias e 
propostas que constam nos documentos e os avanços por 
meio do que se tornou legislação em vigor. 

Outro instrumento possível é o uso de entrevistas 
com coordenadores que representam cada País Membro 
do Mercosul na RECS. A entrevista deve ser utilizada 
como um recurso de aprofundamento que permitirá 
compreender o modelo de interação da rede e as rotinas 
das reuniões, por exemplo.
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3. considerações finais

Em suma, ao considerar o tema comunicação pela in-
tegração regional do Mercosul, a grande busca da pesquisa 
é o pensamento, a produção de conhecimento e a ação 
(ARENDT, 2000) para a promoção da integração regio-
nal por meio da comunicação, desde a criação da RECS 
Mercosul. Compreendendo também a importância de que 
cada cidadão mercosulino tem a comunicação como um 
direito para conhecer os propósitos do bloco, ter acesso à 
informação e estreitar laços sociais, culturais e políticos. 

O tema e o objeto ainda não estão em zona de con-
forto no campo da comunicação social, mas as teorias das 
relações internacionais, especialmente as teorias da inte-
gração, dialogam generosamente com os objetivos epis-
temológicos da comunicação. Os teóricos das relações 
internacionais mostram que o uso dos argumentos estru-
turalistas complementares aos construtivistas, originários 
das ciências sociais, não são antagônicos. E as teorias da 
integração apontam para a visão de uma nova identida-
de a partir da integração regional, estimulando que mais 
países da América Latina sejam motivados a compor os 
Estados-Membros do Mercosul, tornando possível que, 
após tantos anos de subdesenvolvimento resultante do 
pós-colonialismo, a América Latina seja protagonista de 
sua própria história.

 Pretende-se com isso apresentar a pesquisa cientí-
fica em comunicação social, na linha de políticas de co-
municação, uma aliada aos estudos em relações interna-
cionais e economia política, para o sucesso do bloco e da 



342

integração regional mercosulina. Buscando-se o quanto 
for possível uma neutralidade ou o equilíbrio entre os 
posicionamentos ideológicos de esquerda ou de direita.

É importante a consciência de que os resultados da 
pesquisa permitirão outras possibilidades de estudo, sen-
do a identificação e descrição dos atores e da rede uma 
etapa inicial que permitirá o aprofundamento e a con-
cepção de novos problemas de pesquisa. Entre as possibi-
lidades futuras estão as contribuições para elaboração de 
novas pautas e estratégias para a RECS-Mercosul; mo-
dificações na estrutura e nos processos da RECS; análise 
das crises institucionais ou aprofundamento do debate 
das políticas de comunicação para o bloco.
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audiovisual neGro: por uma reconstrução da mo-
dernidade a partir dos direitos autorais 

Pedro Andrade Caribé94

1. introdução

Este artigo representa a busca de uma metodologia 
para um projeto de pesquisa em fase inicial para obtenção 
de tese de doutorado. Nesse contexto, o desafio primor-
dial é estabelecer mecanismos para análise da produção 
cultural da população negra brasileira, sem balizar-se por 
práticas de ocultamento ou menosprezo das suas capaci-
dades de agenciamento na realidade social. Esta inquie-
tação parte de pesquisa sobre a configuração do cinema 
negro em um panorama de significativas transformações 
sociotécnicas no audiovisual, a começar por uma emersão 
de novos atores na circulação, e a necessidade dos instru-
mentos regulatórios responderem às suas reivindicações.  

No Brasil, o projeto moderno das políticas no âmbito 
da União para o audiovisual reconhece primordialmente o 

94 Doutorando em Políticas de Comunicação pela Universidade de 
Brasília – UnB; Mestrado concluído no mesmo programa e linha; 
jornalista pela Universidade  Federal da Bahia; E-mail: andradecari-
be@gmail.com. 
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caráter nacional e independente na circulação, desde déca-
da de 1960. Ambos, interligados, correspondem à defesa 
por uma maior diversidade das expressões culturais, e, es-
tão presentes em mecanismos que atuam nas diversas eta-
pas do processo de circulação, desde produção até a exibi-
ção, ou, difusão do conteúdo. Paulatinamente a regulação 
dos direitos autorais assume papel chave nessas políticas, e, 
a questão central posta é viabilizar a direção patrimonial da 
produção nacional e independente estimulada.  

Tal questão parte da fragilidade do projeto moderno 
adotado, devido à permanência de um círculo de subal-
ternidade do conteúdo nacional e independente. Nesse 
sentido, o audiovisual negro não é uma experiência a ser 
reconhecida como um anexo inserido em  um quadro de 
subalternidade, e, sim, uma experiência dotada de agên-
cia capaz de ampliar um ideal de diversidade, devido as 
práticas de apropriação em todo processo de circulação, 
inclusive no atual contexto tecnológico. Neste artigo, va-
mos abordar a necessidade de construir uma metodologia 
responsável por analisar as peculiaridades dessa circulação.

2. A modernidade na cultura brasileira

Este artigo parte da reafirmação da modernidade en-
quanto processo histórico a que um determinado conjun-
to de direitos e liberdades passam a mediar os processos 
sociais presentes no âmbito do Estado-nação. Dessa for-
ma, vamos analisar a cultura envolta nas relações de di-
reitos, em especial os produtos artísticos de produção de 
sentido, no nosso caso, o audiovisual. 
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As críticas à modernidade nas ciências sociais costu-
mam realçar sua instrumentalidade nos processos de do-
minação. Para Bhambra (2007), tal crítica não está ende-
reçada, necessariamente, a nacionalidade das formulações, 
e sim aos modelos epistêmicos adotados. Teorias gerais 
costumam ser acompanhadas por metodologias com base 
em processos comparativos hierárquicos e seleção de ele-
mentos causais com bases valorativas reproduzidas auto-
maticamente. Sua proposta é reconstruir a modernidade 
desconstruindo a ideia de universalidade em prol da par-
ticularidade. Formam-se assim múltiplas e plurais moder-
nidades. Para ela, um exemplo concreto nessa reconstru-
ção está na Revolução do Haiti no fim do século XVIII. 
A partir deste evento, é possível demonstrar que o fim da 
escravidão não foi um processo originário ou coordenado 
pela Europa. Susan Buck-Morrs (2009) vai além: o Haiti 
foi a referência para um pensador basilar da modernidade, 
Hegel, desenvolver a ideia de reconhecimento95 universal 
dos direitos, representado na relação Senhor x Escravo. 

A questão central na formulação das duas autoras, rei-
tera-se, não está na teoria, e sim na metodologia que exclui 
a experiência haitiana como modelo de reconhecimento de 
direitos, e consequentemente a questão racial para além de 
especificidade nas transformações modernas.  

No Brasil, a construção de sociedade orientada por 
direitos iguais também perpassa necessariamente a escra-

95 Frantz Fanon (2008) resgata a dialética hegeliana ao considerar a 
linguagem enquanto mecanismo primordial para o reconhecimento. 
Sem a linguagem, segundo ele, não é possível ser considerado. Mais 
ainda, a reciprocidade é inata ao reconhecimento e multilateral, caso 
contrário “você” está preso ao sentido do outro.
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vidão com motivação étnico-racial, e tem no longo sé-
culo XIX um período fundamental. Conforme resgata 
Ana Flávia Magalhães Pinto (2014), a luta pela abolição 
(1988) foi fruto de intensa mobilização de extensas par-
celas da sociedades, em especial de negros e pardos (na 
época, mulatos), na maioria sob a condição de liberdade, 
tendo alguns deles papéis de destaque nas elites políticas 
e intelectuais da época, a exemplo de Machado de Assis, 
Luiz Gama, José do Patrocínio e José Luiz de Menezes. A 
tensão contínua da reescravização e desqualificação mo-
ral dos libertos era sustentada na proliferação das teorias 
defensoras da superioridade racial, reconfiguradas com 
a proclamação da república um ano seguinte a abolição 
(1989). A partir de então o projeto de embraquecimento 
se aprofunda além do estímulo a imigração europeia. Era 
preciso anular as possibilidades de contínua inserção dos 
africanos e seus descendentes na ordem institucional, e, 
por isso, a tentativa é de escamotear a hierarquização das 
distinções raciais no reconhecimento dos direitos civis, 
políticos e sociais propagados pela legislação. 

Esses ataques à cidadania influenciaram uma inter-
pretação usualmente reproduzida, sintetizada pelo histo-
riador José Murilo de Carvalho (2011). Ele classifica a 
população negra como não cidadãos até o fim da Primei-
ra República (1930). Ana Flávia (2014), por sua vez, irá 
questionar esse conceito ao resgatar o período em torno 
da luta abolicionista e os primeiros anos republicanos em 
São Paulo. Com base no sistema eleitoral, ela identifica 
a presença significativa de negros e pardos, mesmo no 
pequeno contingente geral dos votantes. 
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Ana Flávia integra uma corrente responsável por de-
monstrar a presença dialética da opressão e resistência na 
construção da cidadania da população negra e parda no 
país. As bases metodológicas são influenciadas pelo histo-
riador Edward Palmer Thompson. A partir do cotidiano 
é possível traçar a formação de consciência e reivindicação 
de direitos individuais e coletivos. Os elementos que com-
põe o corpo cultural: literatura, imprensa, religiosidade, 
vestuário e culinária são fundamentais para interpretação, 
permeada pela perspectiva do conflito e construção de he-
gemonia gramsciana. Todavia, há uma divergência fun-
damental com o autor inglês, explicitada na sua defesa de 
“classe sem classe” para classificar os laços de solidariedade 
das mobilizações sociais nas quais a população negra in-
tegrou no século XIX. Conforme delineia Silvia Hunold 
Lara (1995), a interpretação de Thompson da sociedade 
patriarcal nega à população negra a existência de corpo 
social autônomo e consciente quanto a sua condição de 
“classe” no processo de luta por hegemonia.

Podemos caminhar um pouco e ver o quão essa per-
cepção de Thompson de “classe sem classe” é influenciada 
por um quadro metodológico gramsciano96  comumente 
utilizado nas análises dos os movimentos sociais e cultu-
rais no Brasil, inclusive das estratégias de enfrentamen-
to ao projeto de branqueamento. Dessa forma, Coutinho 

96 A partir da interpretação de Carlos Nelson Coutinho (1983), é 
possível averiguar que o pensamento do italiano se depara com a 
perspectiva evolutiva da história, refletido na questão meridional e na 
gênese da concepção de sociedade civil como fruto de determinada 
sociedade moderna. Nesse modelo, a cultura se associa à luta polí-
tica, desde que consiga se libertar de práticas tidas como atrasadas.



349 

(2011) rejeita a presença de organização da cultura e con-
sequentemente uma sociedade civil antes da intensifica-
ção da imigração europeia na passagem para o século XX. 
Modernidade para ele somente nos anos 1930, quando os 
profissionais na indústria cultural passam a incidir na pro-
dução e reivindicar melhorias nas condições de trabalho. 

Já Renato Ortiz (2006), diz não ter outro caminho a 
não ser coadunar quanto a inexistência de intelectuais ne-
gros no país até a abolição (Ibidem, p. 36). O debate racial, 
para ele, foi ocultado pelo cultural, primordialmente por 
Gilberto Freyre ao ponto de trazer ao movimento negro 
o desafio de “definir o que é o negro no Brasil” (Ibidem, 
p.43). Não é isso que os indicadores socioeconômicos e 
as estatísticas policiais continuam apontar, mas vamos 
seguir com outro exemplo emblemático que demonstra 
o modelo de exclusão metodológica. Guerreiro Ramos é 
referenciado por Ortiz enquanto crítico do pensamento 
social brasileiro entre as décadas de 1940 e 1950, em par-
ticular por apontar a anacronia entre as teorias presentes 
e a realidade social. Porém, na comparação com Frantz 
Fanon, Ramos é apontado por não intersecionar raça e 
dominação colonial. Sendo otimista, talvez Ortiz tenha se 
resumido a algum comentador sobre uma parte das obras 
de Guerreiro ou esquecido de visitar sua bibliografia, pois 
a trajetória pessoal, política e intelectual do autor é intrín-
seca as relações entre racismo e questão nacional.

Coutinho e Ortiz têm em comum o ocultamento 
de expressões políticas culturais negras na construção 
da visão de modernidade, e, por outro lado, sua incor-
poração, desde que estejam integradas enquanto parti-
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cularidade numa visão frágil de diversidade, seja para a 
construção de movimentos culturais independentes ou 
alternativos, seja para a articulação da identidade na-
cional. Não a toa, as ideias que giram em torno da pro-
dução de ambos não conseguiram se tornar um contra-
ponto sólido para enfrentar a nível político e intelectual 
o mito da democracia racial.

3. os limites do nacional e independente

Tais ideias têm contribuição para pensar duas cate-
gorias usuais nos estudos e políticas da cultura no país: 
nacional e independente. No caso do audiovisual, a defe-
sa de modernidade no cinema e TV está associada a au-
tonomia da produção com este perfil97. O ponto interro-
gatório nesta seção é que essas categorias predominantes 
não conseguiram atingir ou estão em situação de fragili-
dade quanto aos seus objetivos. Por isso, vamos tratar de 
recolocar a questão racial em cena a fim de reconstruir a 
modernidade no audiovisual brasileiro.

Essa recolocação se depara com um contexto de 
reconfiguração da modernidade: o discurso da globali-
zação98. No audiovisual, a pujança das majors estaduni-
denses no conteúdo é algo próximo do secular no país, 
97 José Mario Ortiz Ramos (1995) demarca dois processos de mo-
dernização no audiovisual nacional em conformidade com o estágio 
capitalista. No cinema, o marco são as crises da Vera Cruz e a expan-
são do mercado via atuação estatal da Embrafilme. Na televisão, o er-
guimento da Globo como representante da estabilidade no sistema.
98 Para Connell (2010), a globalização é a reconfiguração da moder-
nidade, relacionada com a linguagem midiática e a ação de empresá-
rios no crescimento do neoliberalismo.
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e, a partir da década de 1980, se intensificou com um 
conjunto de inovações tecnológicas e comerciais, sinteti-
zadas no high concept movies, paulatinamente adensadas 
com a multiplicidade de plataformas para distribuição 
(cd-room, TV a cabo, multiplex)99. Quadro esse que se 
arrasta até a adoção da Lei 12.485/2011, pois o conteúdo 
brasileiro e, ou independente privilegiado nesse arranjo 
regulatório permanece em um patamar secundário ao ser 
comparado às majors (CARIBÉ, 2015). 

Tal quadro é ainda mais incerto ao se considerar as 
modificações na estrutura da internet nos últimos dez 
anos. A conjunção entre o alargamento da rede física e o 
aperfeiçoamento da web, por meio de dados traduzidos 
em softwares e aplicativos, passou a impactar a indús-
tria do audiovisual. Olufunmilayo Arewa (2011) resgata 
que a indústria passou a atuar em duas frentes principais. 
Uma passa a defender leis arbitrárias na internet, e, ou-
tra passa a busca a intervir por dentro, disponibilizando 
seus conteúdos na web por mecanismos capazes de ge-
rar remuneração direta das obras. Nessa segunda linha, 
se negociou acordos para pagamento de direitos autorais 
em plataformas abertas, em outros casos, as próprias em-
presas abrem canais para seus conteúdos, ou mesmo pas-
sam a compor catálogos de novos programadores como 
o NetFlix. Ao contrário da música, a que os efeitos des-

99 Anita Simis (1998) apontou a persistência de problema nevrálgico 
presente desde anos 1940: a incidência estrangeira na exibição e dis-
tribuição. Nas salas de cinema, o modelo multiplex é dominado por 
dois grupos estadunidenses. Quanto à distribuição, passa a ser domi-
nada por grandes estúdios, então responsáveis por 85% da produção 
norte-americana, inclusive nos canais de TV por assinatura. 
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sa arquitetura tecnológica foi devastador, “Hollywood” 
demonstra sinais de contínua vitalidade nos EUA e nos 
mercados subsidiários a que atua.

As modificações na economia do audiovisual foram 
além dos mecanismos de baixar filmes e séries das ma-
jors. A partir de 2005 usuários comuns, pesquisadores de 
acervo de imagens e pequenos produtores organizados 
profissionalmente passaram a ter o YouTube à disposi-
ção. Jenkins (2012) defende ser o pioneiro na união das 
funções de produção, seleção e distribuição numa mesma 
plataforma: “marco zero, por assim dizer, da ruptura nas 
operações das mídias de massa comerciais, causada pelo 
surgimento de novas formas de cultura participativa” 
(Ibidem, p. 348).

Para Arewa (Ibidem) este cenário fricciona a indús-
tria e o arcabouço jurídico com  complexidade. Existia 
um modelo no ramo dos direitos e processos de produ-
ção a que as grandes empresas dominavam. Os direitos 
do autor eram restritos à criatividade, e sua remuneração 
vinha por meio disso. No audiovisual, a novidade e am-
pliação da briga está na necessidade de negociar direta-
mente com o autor/produtor. A partir de então, o debate 
da legitimidade cultural se reformula, não apenas para 
grupos “tradicionais”, mas também fenômenos da juven-
tude, principalmente aqueles com caráter étnico-racial, 
na realidade dos EUA.

No Brasil, os embricamentos deste cenário ainda 
são poucos estudados e debatidos. Apesar dos limites no 
acesso a internet em banda larga no país, temos um am-
plo leque de usuários sem  condições de pagar por novos 



353 

serviços privados que se entrelaça ao hábito de acessar 
gratuitamente serviços culturais -  haja vista a naturalida-
de da pirataria e persistente alta audiência da TV aberta. 
Essas peculiaridades locais são algumas das matrizes para 
tornar o país um dos cinco maiores mercados mundiais 
no acesso ao YouTube em 2013, não apenas no acesso, o 
conteúdo hospedado no país é responsável por 34% da 
audiência entre os usuários residentes no Brasil100 . 

No geral, a plataforma também é dotada de prá-
ticas de comercialização e seletividade integrado a cir-
culação hegemônica. Ainda assim, não se trata de um 
projeto totalitário. O perfil de dados abertos e gratuitos 
também estimula uma diversidade cultural e plurali-
dade política atípica na história do audiovisual. Tais 
condições técnicas podem dialogar com o pensamento 
do geógrafo Milton Santos (2001), e permitir a cons-
trução de uma outra globalização, que emerge das redes 
de solidariedade daqueles que vêm de baixo; os ante-
riormente classificados como passivos na perspectiva 
nacional são os que trazem mecanismos concretos de 
enfrentamento ao globalitarismo.

4. Audiovisual negro

O cinema moderno no Brasil, para Ismail Xavier 
(2001), não se resume ao elemento artístico, vem acom-
panhado pelo amadurecimento dos produtores sobre 
o papel determinante do Estado, bem como uma per-
100 Disponível em: <http://rollingstone.uol.com.br/noticia/brasil-e
-o-quinto-maior-mercado-do-youtube-no-mundo/>. Acesso em: 20 
jul. 2015.
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cepção integral da produção, envolvendo mentalidade e 
apropriação da cadeia. O Cinema Novo sintetiza a base 
desses elementos e busca uma legitimidade nacional e po-
pular para empreender seu projeto. Dessa forma, o negro 
passa a ser representação do povo de forma relevante em 
filmes como Rio, 40 Graus (SANTOS, 1955), Cinco Ve-
zes Favela (1962) e Barravento (ROCHA, 1962). Entre 
os atores e atrizes presentes, Zózimo Bubul, atua como 
protagonista no filme  Compasso de Espera (FILHO, 
1973). O drama de um intelectual negro da classe média 
atinge um nível de verosimilhança atípico ao ponto de 
dialogar com as lutas antirracistas até o presente. 

Zózimo pretendia ir além, e com as sobras dos negati-
vos produziu, dirigiu, roteirizou, montou e atuou no curta 
Alma no Olho (1973), um ensaio estético e político em 
conexão com a cultura e luta política da negritude da épo-
ca (CARVALHO, 2012). Vencedor de prêmios nacionais e 
internacionais, o curta é tratado por ativistas e pesquisado-
res como pedra fundamental do cinema negro brasileiro:

Seus filmes reafirmam o conceito sobre Cinema Ne-
gro, não apenas como uma produção de cinema com 
a temática negra, o que até pouco tempo já era sufi-
ciente para ostentar o título de Cinema Negro. Os 
trabalhos desses cineastas forjam o conceito de Cine-
ma Negro como um cinema produzido por negros, 
com temáticas sobre a população negra e reiteram 
uma epistemologia possível para criação do cinema 

negro brasileiro. (SOUZA, 2013, p.83).

Na década de 1970, a   Embrafilme iria alimentar 
potenciais divergências entre a classe cinematográfica. 
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Determinados produtores e diretores passam a ser reve-
renciados pelo órgão criado durante a ditadura militar, 
enquanto se esvaem as possibilidades de fortalecimento 
do cinema negro, cinema marginal, Boca do Lixo e até 
mesmo o empreendedorismo de Amâncio Mazzaropi. 
Noel Carvalho (Ibidem) resgata em depoimentos de Zó-
zimo alguns motivos para rupturas com o mainstream do 
cinema brasileiro do período, a começar por crescente 
fragilidade dos papéis e temas associados à luta antirracis-
ta. Além de distanciar-se de um projeto nacional popular 
em comunhão com os embates ao mito da democracia 
racial, o modelo adotado pela Embrafilme não construiu 
alicerces para uma autonomia da produção nacional e in-
dependente, e teve um fim pouco questionado no inicio 
da década de 1990. 

A partir de então dois fenômenos se intercalam 
(CARIBÉ, Ibidem). O primeiro é oriundo das políticas 
ancoradas nas práticas de renúncia fiscal, que, por sua 
vez, reconhece de forma predominante os remanescen-
tes dos tempos da Embrafilme e novos produtores com 
trânsito majoritário no mercado publicitário. O segundo 
fenômeno está relacionado ao barateamento da produ-
ção e distribuição devido a digitalização e a consequente 
ampliação no leque de produtores e meios de circulação. 
De forma colateral, este cenário é acompanhado pelo for-
talecimento de festivais e editais regionais de fomento. 
E, justamente nesses espaços, profissionais identificados 
com os ideais do cinema negro se rearticulam, e no ano 
de 2000, o diretor Jeferson De lança o manifesto Dogma 
Feijoada, reivindicando entre seus sete pontos a presença 
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de diretores negros. Um ano depois, um grupo de atores 
e diretores negros, entre os quais Zózimo Bubul, lança o 
Manifesto do Recife (2001) e ressalta a necessidade de 
políticas estatais a fim de valorizar esses profissionais. 

Outro elemento emblemático no segundo manifes-
to é que durante o 5º Festival de Cinema do Recife foi 
exibido o documentário A negação do Brasil (2000). A 
obra dirigida por Joel Zito Araújo resgata o misto de es-
tereótipo e ocultamento à população negra no principal 
conteúdo audiovisual do país: as telenovelas. Dessa for-
ma, se faz presente uma percepção mais ampla do audio-
visual, para além da segmentação entre plataformas. 

Na radiodifusão, Netinho de Paula lança em 2005 
a TV Gente. O ousado empreendimento buscou criar 
uma rede nacional de TV aberta a qual um negro era 
responsável pela concessão, negociação do contratos de 
produção, e, ao mesmo tempo, ênfase em conteúdos pro-
tagonizados por negros e negras. Netinho seguiu a linha 
recorrente entre radiodifusores e utilizou o ambiente de 
negócios, favores e visibilidade para lançar-se na política 
eleitoral, todavia, ele fugiu a regra, e, o empreendimen-
to se esfacelou. Outra referência iniciada nesse período é 
o programa Espelho (2006-), dirigido e apresentado por 
Lázaro Ramos no Canal Brasil, na TV por assinatura. 

Quanto às estratégias de distribuição e exibição, a 
tradição cineclubista da população negra permanece como 
espaço chave para formação e troca de experiências. Nesse 
sentido, trabalhos como do cineclubista Luiz Orlando e 
o Cine Afro Carioca, idealizado por Zózimo Bubul, são 
ímpares para essa articulação, e também representam um 
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grau de autonomia na distribuição e difusão. Paulatina-
mente a internet também passa a ser um espaço nesta cir-
culação, a exemplo do trabalho de produção e disponibi-
lização de acervo sobre a cultura e movimentos negros, o 
CultNE; as webséries Tá Bom Pra Você? (2013), dirigida 
por Kenia Dias e Ícaro Brás, e As Empoderadas (2015) 
de Loyce Prado e Renata Martins; bem como a associação 
com a indústria musical nos videoclipes, a exemplo de Boa 
Esperança (2015) do rapper Emicida.

Interligadas, todas estas experiências apontam para 
apropriação na circulação para além da representação e 
produção, ampliando o conceito de Cinema Negro de-
fendido por Souza (2013). O que está em disputa é afir-
mação de cidadania e capacidade de agência em estrutu-
ras modernas ou globais do audiovisual, desde formação 
de público e profissionais, apropriação tecnológica, ela-
boração e execução de políticas públicas, e, até mesmo 
negociações com o mercado hegemônico. O cinema ne-
gro, nesse sentido, não deixa de ser, conforme aponta a 
mesma autora, a constituição de um gênero a partir dos 
movimentos negros para posicionar suas ações na produ-
ção cultural, perspectiva esta, presente historicamente na 
imprensa, teatro, música, artes plásticas. 

Nesse percurso, os diversos formatos, linguagens e 
sistemas de circulação não retiram a importância do ci-
nema no horizonte dos realizadores negros e negras iden-
tificados com a direção dos direitos autorais, haja vista 
o movimento Tela Preta (2012) articulado no Recônca-
vo baiano por um grupo de jovens realizadores, entre os 
quais a diretora do curta Cinzas (2015), Larissa Fulana 
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de Tala; a seleção do curta O Dia de Jerusa (2013) para 
o Festival de Cannes em 2014, com direção e roteiro de 
Viviane Ferreira, e produção de Elcimar Dias Pereira; e o 
lançamento do curta Kbela (2015), dirigido por Yasmim 
Thayná, pode ser considerado uma releitura de Alma no 
Olho com a perspectiva de gênero na centralidade da re-
presentação e produção. Esses exemplos já integram uma 
panorama de expansão e democratização dos cursos uni-
versitários na área, e têm forte presença de mulheres ne-
gras, irrompendo um debate de gênero antes silenciado, e 
passível de novas formulações a fim de compreender a sua 
profundidade, conforme alerta Edileuza Souza (2013).

5. considerações finais

O objetivo deste artigo é levantar as bases metodo-
lógicas para analisar a construção da cidadania por meio 
dos produtos culturais. A interpretação da modernidade 
toma como referência a importância dos embates raciais 
na constituição de direitos e liberdades de caráter uni-
versal dentro do Estado-nação. Nesse recorte, o entrave 
está em uma metodologia que exclui ou compreende de 
forma depreciativa a contribuição da população negra. 
Vimos que uma corrente da historiografia tem sido exi-
tosa em reconstruir a modernidade no país, com meto-
dologias que as lutas raciais são eixo para compreensão 
da organização social e política, aptas a formarem uma 
consciência coletiva com base em direitos individuais e 
coletivos. Essas lutas têm nas expressões artísticas e cul-
turais um importante mecanismo de articulação, por isso 
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os discursos dessas expressões “falam” de forma relacio-
nal ao contexto social a que estão inseridas. E, devido a 
potência dessa articulação, a própria cultura é dotada de 
categorias intrínsecas de direitos, a exemplo dos direitos 
autorais. No caso do audiovisual, vimos que o cinema 
negro é um movimento dotado de características habili-
tadas para realizar a articulação entre cultura e cidadania 
à população negra, bem como os demais fragilizados aos 
limites do nacional e independente. 
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“todo começo é difícil”: considerações de uma pes-
quisadora iniciante acerca do estudo sobre cober-

turas de protestos no brasil
Vanessa Beltrame101

1. introdução

No prefácio da primeira edição de O Capital, 
Marx (1968, p. 4) diz que “todo começo é difícil em 
qualquer ciência”. Reflita-se, então, sobre a dificuldade 
de firmar o primeiro passo no percurso de uma ciência 
que sequer é considerada ciência por alguns estudiosos 
e instituições. O ponto de partida destes estudos – que 
é ou não é ciência, dependendo das referências biblio-
gráficas assumidas pelo pesquisador – pode ser tortuo-
so, confuso e cheio de conflitos, como algumas páginas 
do livro de Marx também podem ser para um público 
menos disposto e paciente. 

Este artigo se propõe a relatar dúvidas e impasses 
encontrados no momento de definir o rumo do projeto 

101 Mestranda em Jornalismo e Sociedade pela Universidade de Brasília 
– UnB; Jornalista pela Universidade Federal de Santa Maria - UFSM; 
Trabalhou como repórter no jornal Zero Hora, e atualmente é asses-
sora de imprensa na Embaixada do Japão no Brasil. E-mail: vanessa.
beltrame07@gmail.com
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de pesquisa que será levado até o fim do Mestrado em 
Jornalismo e Sociedade, na Universidade de Brasília. 

No momento em que optei pela pós-graduação, 
aceitei enxergar a mim mesma como pesquisadora. Con-
sidero, portanto, que este é o meu começo na ciência. 
Sendo assim, cabe pedir paciência e disposição ao leitor: 
enxergue neste texto o prefácio de uma obra muito com-
plexa: a pedra fundamental na construção de uma cien-
tista da comunicação. 

1.1. sobre a pesquisa

Esta pesquisa, ainda em fase inicial, destina-se a en-
tender de que maneira a imprensa brasileira cobre as ma-
nifestações populares que pedem por mudanças de cunho 
sociopolítico no país. A ideia é analisar, em dois jornais de 
circulação nacional (Folha de São Paulo e O Globo), mate-
riais sobre quatro momentos históricos distintos que têm 
em comum os levantes populares que arrastaram cidadãos 
brasileiros às ruas para protestar contra a ordem instituída.

A investigação começará com as Diretas Já, de 1984, 
movimento em que a população exigia a eleição de um pre-
sidente pelo voto popular após 20 anos de ditadura militar; 
seguirá com os caras-pintadas, de 1992, que pediam o im-
peachment do então presidente Fernando Collor de Mello; 
continuará em 2013, nas Jornadas de Junho102, conjunto 
de manifestações populares que clamaram por mudanças 

102 “Jornadas de Junho” é a alcunha dada aos protestos que se espa-
lharam por várias cidades do Brasil em junho de 2013. O termo foi 
amplamente utilizado no primeiro livro publicado sobre o tema, o 
Cidades Rebeldes (2013), e também será adotado neste projeto. 
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sociopolíticas no Brasil, após se iniciar com reivindicações 
de redução do preço da passagem de ônibus em diversas 
capitais; e terminará em 2015, com os protestos contrários 
ao governo Dilma Rousseff, em 15 de março de 2015.

Os quatro momentos históricos distintos foram es-
colhidos devido ao alcance nacional de suas manifesta-
ções. À primeira vista, o limbo silencioso de mais de 20 
anos entre o movimento dos caras-pintadas e as Jornadas 
de Junho pode parecer estranho, mas é explicado pelo 
fato de não haver registro de outras manifestações de 
cunho sociopolítico que tenham atingido diversos esta-
dos do Brasil concomitantemente ao longo destes anos. 

Nesta pesquisa, serão analisadas edições dos jor-
nais Folha de São Paulo e O Globo que façam referência 
aos protestos relacionados a qualquer um desses quatro 
eventos históricos. Ou seja, limitaremos nosso corpus 
às chamadas de capa, matérias e editoriais sobre as ma-
nifestações de rua. Buscaremos, assim, compreender de 
que maneira são realizadas as coberturas de protestos no 
país, apontando semelhanças e diferenças nos critérios de 
noticiabilidade em cada um destes eventos, procurando 
identificar também agendamentos e enquadramentos es-
colhidos pelos jornalistas presentes no local dos fatos. 

Para alcançar este objetivo, optamos por utilizar, 
primeiramente, a Análise de Conteúdo, a fim de mapear, 
categorizar e organizar informações iniciais, identifican-
do os pontos mais relevantes para o resultado da pesqui-
sa. A partir deste filtro, lançaremos mão de uma Análise 
de Discurso para buscar a compreensão dos sujeitos que 
falam, bem como dos que silenciam. Por fim, esperamos 
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identificar de que maneira a mídia tenta influenciar os 
agentes dos protestos, inserindo ou destacando agendas e 
elegendo personagens e discursos. 

2. dificuldades, dúvidas, indefinições e uma  
certeza

Muitas dúvidas sobre questões metodológicas e de 
abordagem perpassaram este projeto, e sobre elas serão 
dadas as devidas elucidações a seguir. Porém, uma (única) 
certeza acompanhou esta ideia desde as aspirações iniciais 
ao curso de Mestrado em Jornalismo e Sociedade: a co-
bertura noticiosa de protestos. 

Esta certeza é, em muito, devida à leitura de alguns 
artigos publicados no livro Cidades Rebeldes (2013), 
obra coletiva sobre as Jornadas de Junho lançada pouco 
após as manifestações. 

Em sua participação nesse livro, Lima (2013) relata 
o papel da mídia e seu envolvimento nas manifestações 
daquele ano, contrapondo o desgosto dos jovens (princi-
pais atores dos protestos) com a velha mídia à dependên-
cia dela para que suas reivindicações ganhassem visibili-
dade na esfera pública103 e, dessa forma, os inserissem no 
processo de formação da opinião pública. 

Sobre a cobertura desses protestos, Lima afirma que:

103 Entendem-se o espaço público e a esfera pública como termos 
sinônimos. Definiremos o conceito como o lugar (não necessaria-
mente físico) para onde se encaminham e onde se discutem os temas 
que afetam a sociedade.
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A primeira reação foi a condenação pura e simples. As 
manifestações deveriam ser reprimidas com rigor ain-
da maior. À medida, no entanto, que o fenômeno se 
alastrou, a velha mídia alterou radicalmente sua ava-
liação inicial. Passou então a cobrir em tempo real os 
acontecimentos, como se fosse apenas uma observado-
ra imparcial, que nada tivesse a ver com os fatos que 
desencadearam todo o processo. O que começou com 
veemente condenação transformou-se, da noite para o 
dia, não só em tentativa de cooptação, mas também de 
instigar e pautar as manifestações, introduzindo ban-
deiras aparentemente alheias à motivação original dos 
manifestantes. (LIMA, 2013, p. 92).

Embora Lima analise a cobertura televisiva do movi-
mento, é possível notar esse mesmo comportamento nos 
jornais impressos, tomando como exemplo um episódio 
que envolveu a Folha de São Paulo, em 13 de junho de 
2013. Na manhã dessa data, o jornal publicou o editorial 
Retomar a Paulista104, defendendo mais rigor da Prefei-
tura e da Polícia Militar de São Paulo contra as manifes-
tações e os manifestantes, a quem chamava de “jovens 
predispostos à violência por uma ideologia pseudorrevo-
lucionária” e de “grupelho”. Neste artigo, a Folha sugere, 
inclusive, que “o poder público deveria vetar as [manifes-
tações] potencialmente mais perturbadoras”. 

Contudo, mais tarde, naquela mesma noite, uma 
repórter do jornal foi atingida no olho direito por uma 
bala de borracha disparada deliberadamente em sua di-
reção por um policial militar. A partir de então, o jornal 

104 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/06/
1294185-editorial-retomar-a-paulista.shtml>. Acesso em :17 jun. 2015.
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também passou a apresentar outras agendas do protesto, 
muito embora ainda seguisse condenando manifestantes 
e suas manifestações. 

Esta conduta da mídia nos leva a reflexões sobre 
seu papel como agente dos protestos: a mídia “convo-
ca” a população para algumas pautas enquanto silencia 
sobre outras? Quais acontecimentos ela agenda e de que 
maneira os enquadra em seus relatos noticiosos? Qual 
a importância que ela dá à pauta de reivindicações dos 
manifestantes? Para responder a estas questões com mais 
profundidade, optamos por buscar uma comparação 
histórica entre as coberturas para apontar semelhanças e 
diferenças que permanecem mesmo com o decorrer dos 
anos e mudança dos contextos históricos. 

Em seu formato mais inicial, para a seleção de Mes-
trado, este projeto almejava compreender a representação 
midiática do engajamento sociopolítico da juventude na 
revista Veja em apenas dois momentos históricos distin-
tos no Brasil – os caras-pintadas e as Jornadas de Junho 
- e, a partir da análise do discurso construído pela revista, 
entender se houve mudanças na representação midiática 
da juventude e quais foram elas.

Porém, no decorrer das aulas e discussões do pri-
meiro semestre do curso, mais precisamente nas aulas da 
disciplina de Metodologia de Pesquisa em Comunica-
ção, este viés foi rejeitado por dois motivos principais. 
Primeiro, porque chegamos à conclusão de que a revista 
em questão tornou-se um tanto caricata em seus discur-
sos conservadores nos últimos anos, e fazia-se necessário 
buscar outra opção de objeto empírico. Segundo, porque 
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queríamos um olhar mais inteiro da situação “cobertu-
ra de protesto”, não deixando as representações restritas 
apenas aos jovens – que, nestas duas situações, foram os 
protagonistas dos movimentos.

Outra dúvida encontrada foi definir o método: seguiría-
mos com a Análise de Discurso? Ou buscaríamos alternativas? 

Como disse Orlandi (2000, p. 26), “a Análise de Dis-
curso visa à compreensão de como um objeto simbólico 
produz sentidos, como ele está investido de significância 
para e por sujeitos”, e não queríamos abandonar esta pro-
fundidade. Contudo, o aumento significativo do corpus 
requereria uma espécie de filtro para levar à seleção de ma-
térias que fossem mais substanciais para a aplicação deste 
método que, a nosso ver, demanda bastante tempo. 

Desta forma, escolhemos aplicar, antes de tudo, uma 
Análise de Conteúdo, que, segundo Bardin (1977, p. 38) 
busca a “inferência de conhecimentos relativos às condições 
de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência 
esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)”. 

Chegamos a nos perguntar se não seria suficiente 
usar apenas uma Análise de Conteúdo. Porém, essa aná-
lise limita-se – como ela mesma se propõe – à descrição 
analítica do conteúdo, sem refletir sobre contextos e su-
jeitos. Prontamente, descartamos essa conjectura.

Por fim, antes de falarmos mais profundamente sobre 
nosso percurso metodológico, é necessário apontar outra 
dificuldade encontrada neste caminho: o texto. Até este 
momento, o leitor mais atento pode perceber que as nossas 
palavras ainda são pouco científicas. É que, depois de cinco 
anos de exercício contínuo do jornalismo, um semestre de 
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academia ainda não é suficiente para perder os vícios de lin-
guagem impostos pelo relato noticioso, extremamente des-
critivo e pouco analítico e interpretativo. Definitivamente, 
esta é uma questão à qual já estamos nos dedicando, com 
cada vez mais leituras de dissertações, teses e artigos. 

3. percurso metodológico 

Ao analisar a midiatização desses quatro eventos, e 
compreender de que maneira a cobertura jornalística de 
protestos ocorre no Brasil desde o início da abertura de-
mocrática – são 31 anos desde as Diretas Já –, foram esco-
lhidos os jornais Folha de São Paulo e O Globo. Essa opção 
é explicada devido ao caráter de cobertura nacional dos 
periódicos, e também porque essas duas publicações esti-
veram presentes em todos os episódios a serem analisados. 

Embora o mercado de jornais impressos passe por 
dificuldades, segundo uma pesquisa105 publicada no 
portal Meio & Mensagem, a Folha teve uma alta de cir-
culação de 6,4% nos primeiros quatro meses de 2015 
em comparação com o mesmo período de 2014, en-
quanto O Globo registrou alta de 3,7%. De acordo com 
a Associação Nacional de Jornais (ANJ), atualmente, 
Folha e O Globo são, respectivamente, segundo e tercei-
ro colocados no ranking nacional de circulação paga106, 

105 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/
midia/noticias/2015/05/26/Circulacao-dos-cinco-grandes-jornais-.
html>. Acesso em: 19 jun. 2015.
106 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/
midia/noticias/2015/05/26/Circulacao-dos-cinco-grandes-jornais-.
html>. Acesso em: 19 jun. 2015.
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com uma média de circulação de 294.811 e 267.542, 
respectivamente, no ano de 2014107. 

Definidos os nossos objetos empíricos, partiremos 
para uma Análise de Conteúdo. No estudo jornalístico, 
esse método pode combinar tanto critérios quantitativos 
quanto critérios qualitativos:

[...] promovendo uma integração entre as duas visões 
de forma que o conteúdo manifesto (visível) e latente 
(oculto, subentendido) sejam incluídos em um mes-
mo estudo para que se compreenda não somente o 
significado aparente de um texto, mas também o sig-
nificado implícito, o contexto onde ele ocorre, o meio 
de comunicação que o produz e o público ao qual ele 
é dirigido (HERSCOVITZ, 2007, p.126).

A primeira fase da Análise de Conteúdo, segundo 
Bardin (1977, p. 95), é a pré-análise, ou seja, a “organiza-
ção propriamente dita”, que já iniciamos. 

Para dar forma ao corpus desta pesquisa, fez-se 
necessário adquirir a assinatura dos dois jornais, que 
disponibilizam, mediante pagamento, acesso online ao 
acervo de todas as suas edições. Em seguida, iniciamos 
esta busca – que é lenta e minuciosa – a partir de uma 
pesquisa que nos permitiu sistematizar as datas dos 
principais protestos108 de rua de cada um desses perío-
107 O primeiro lugar do ranking é o Super Notícia, de Minas Gerais, 
com uma média de circulação de 302.472 em 2014. Contudo, este 
jornal não se enquadra em nossos critérios de avaliação por não ter 
cobertura nacional e ter sido fundado apenas em 2002. 
108 À exceção do movimento de 15 de março de 2015, as outras três 
manifestações tiveram mais de um protesto de rua expondo suas rei-
vindicações em diferentes cidades do país.
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dos históricos. Definimos, então, acessar os jornais da 
data de cada protesto, de dois dias anteriores e de dois 
dias posteriores na tentativa de encontrar a cobertura 
completa desses atos, inclusive as “agendas”, ou seja, as 
informações sobre o protesto antes de ele ocorrer. Co-
meçaremos a busca pelo ano de 1984, e a seguiremos 
em ordem cronológica. 

Selecionadas as edições que contemplem o material 
que buscamos, daremos início à exploração do mate-
rial e às nossas interpretações. Sendo assim, lançaremos 
mão de uma análise temática – conforme ensina Bardin 
(1977) – para categorizar os gêneros jornalísticos, as pala-
vras-chave, as fontes noticiosas, o tamanho (em parágra-
fos) dispensado a cada acontecimento, personagens em 
destaque, adjetivações aos manifestantes (e quem as fala), 
critérios de noticiabilidade e cobertura fotográfica. 

Com isso, pretendemos entender de que maneira os 
jornais cobrem o ato do protesto nos diferentes contex-
tos históricos propostos e selecionar os materiais para a 
segunda etapa desta pesquisa, em que será aplicada uma 
Análise de Discurso nas reportagens ou editoriais que jul-
garmos mais emblemáticos.

Optou-se pela Análise de Discurso, pois, segundo 
a definição de Charaudeau e Maingueneau (2006), esse 
método refere-se ao estudo da relação entre texto e con-
texto, ou seja, como relacionamos os enunciados inse-
ridos num contexto sócio-histórico e comunicacional. 
Dessa maneira, a Análise de Discurso também propor-
ciona a compreensão dos sujeitos, da situação e da me-
mória como condição de produção do discurso.
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Orlandi (1996, p. 27) aponta três pontos como 
marcas fundamentais na produção do discurso: a “ordem 
da língua como ordem própria”, “a intervenção do in-
consciente e da ideologia”, e a relação entre língua e exte-
rioridade. Conforme a autora, 

[...] esta exterioridade é o interdiscurso, definido em 
sua objetividade material contraditória (M. Pêcheux, 
1988): algo fala sempre antes, em outro lugar e inde-
pendentemente, isto é, sob o domínio do complexo 
das formações ideológicas. Isso dá ao sujeito a sua re-
alidade enquanto sistema de evidências e de significa-
ções experimentadas. Aí se dá o processo de constitui-
ção do discurso, na memória, no domínio dos dizeres 
já-ditos ou possíveis que garantem a formulação do 
dizer. (ORLANDI, 1996, p. 31).

Sobre a ideologia, Brandão (2004, p. 11) afirma que 
ela se manifesta concretamente – e não de maneira neutra 
ou inocente – na linguagem: “O ponto de articulação 
dos processos ideológicos e dos fenômenos lingüísticos 
é, portanto, o discurso”. Desse modo, entendemos que 
esta análise poderá nos apontar de forma mais apropriada 
os contextos e as ideologias presentes nos discursos que 
encontraremos nos jornais. 

Ao fim destas análises, pretendemos chegar a con-
clusões que apontem de que maneira são noticiados os 
protestos de cunho sociopolítico no Brasil, também tor-
nando possível contextualizar como a mídia esteve envol-
vida nestes processos históricos a partir da produção de 
seu conteúdo noticioso.
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4. considerações finais

Traquina (2005, p. 47) apresenta o jornalismo como 
o “Quarto Poder”. Segundo o autor, essa legitimidade, 
historicamente, se sustenta na teoria da Opinião Pública, 
que, como “instrumento de controle social”, encontrou 
na imprensa uma maneira de se exprimir e de ser alimen-
tada para a tomada de decisões. 

Ao falarmos em opinião pública no Brasil, precisa-
mos nos referir à “opinião pública encenada”, uma forma 
de manipulação que Habermas (2003, p. 216), detecta 
a partir do momento em que a imprensa passa a servir a 
interesses comerciais e particulares. Isso se dá quando do 
advento da indústria da publicidade, que proporciona às 
instituições inserirem seu material nos meios de comu-
nicação ou diretamente no espaço público, tornando a 
opinião do público facilmente trabalhável pela mídia.

Em um público com mais acesso à informação, essa 
encenação pode ser motivo de revolta. Lima (2013, p. 
93) defende que um ponto importante para a eclosão dos 
protestos de 2013 pode ser compreendido pelo “bloqueio 
histórico de vozes ao debate público e a consequente cor-
rupção da opinião pública, praticados pelos oligopólios 
empresariais da velha mídia”. 

No campo do jornalismo, algumas teorias estão for-
temente associadas à ideia de opinião pública. Na Teoria 
da Agenda, por exemplo, McCombs (2009, p. 18) aponta 
a habilidade que a mídia tem de “influenciar a saliência 
dos tópicos na agenda pública” como o “estágio inicial na 
formação da opinião pública”. Essa associação remete ao 
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livro Opinião Pública, de Lippmann (2010, p. 30), que 
sugere a existência de um “pseudoambiente”, onde o com-
portamento do homem é estimulado por uma represen-
tação do ambiente real construída pelo próprio homem. 

Porém, cabe ressaltar que não é correto afirmar que 
a notícia decorre de uma fabricação da realidade.

Há muitos eventos e situações solicitando a atenção 
dos jornalistas. Uma vez que não há nem a capacidade 
de coletar a informação sobre todos estes eventos nem 
a capacidade de contar à audiência sobre eles, os jor-
nalistas apoiam-se sobre um conjunto de normas pro-
fissionais que guiam sua seleção diária do ambiente. 
O resultado é que os veículos noticiosos apresentam 
uma visão limitada do ambiente mais amplo, algo 
como a visão altamente limitada do mundo exterior 
disponível através de uma estreita fresta das janelas 
de alguns edifícios contemporâneos. (MCCOMBS, 
2009, p. 44-45).

Já a teoria interacionista afirma que “o acesso ao cam-
po jornalístico é um bem estruturado socialmente” (TRA-
QUINA, 2005, p. 197), mostrando que algumas fontes 
predominam sobre outras, fazendo com que o oposto tam-
bém seja verdadeiro: “outros agentes sociais não têm acesso 
regular aos meios de comunicação. Neste universo, 

Os movimentos sociais com poucos recursos têm 
dificuldade em ver seus acontecimentos transforma-
dos em notícia. Se pretendem jogar no tabuleiro do 
xadrez jornalístico, precisam ajustar o seu modo de 
interação organizacional aos modos das organizações 
estabelecidas. A cobertura do movimento social de-
pende em parte da capacidade de criar um aparelho 
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de publicitação e demonstrar a sua vontade de par-
ticipar na teia de faticidade que sustenta o trabalho 
jornalístico. (TRAQUINA, 2005, p. 198).

Nessa teia em que são secundários e pouco rele-
vantes, os movimentos sociais acabam ganhando espaço 
na mídia devido aos critérios de noticiabilidade, “con-
junto de requisitos que se exigem dos acontecimentos 
[...] para adquirirem a existência pública de notícias” 
(WOLF, 2002, p. 190). Para atenderem aos critérios e 
ganharem visibilidade na esfera pública e voz junto à 
opinião pública, esses movimentos precisam estar en-
volvidos em acontecimentos que tenham relevância, 
notabilidade, e que sejam de interesse público. Ou seja: 
precisam do protesto, precisam tomar as ruas. Contudo, 
nem sempre serão apresentados com pautas positivas. É 
essa conjuntura que tentaremos decifrar.
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cApítulo iii
a aventura do conhecimento

transparência das informações como reGra e siGilo 
como exceção - o modelo mexicano de instância recur-
sal de provimento de acesso às informações públicas

Ana Beatriz Lemos da Costa109

1. introdução

Meu projeto de pesquisa se situa na linha de polí-
ticas de comunicação e de cultura, no eixo temático do 
ambiente normativo das políticas de comunicação, do 
programa de pós-graduação da Faculdade de Comuni-
cação da Universidade de Brasília. O tema que me pro-
pus estudar é a Lei de Acesso à Informação como política 
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pública e instrumento de alcance do direito de acesso à 
informação nos países. 

Para isso, será feita pesquisa sobre o Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), e 
que a partir de maio de 2015, com a edição da Ley Ge-
neral de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
passou a se chamar Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI). No México, o modelo adotado é diferente do 
brasileiro. Lá, existe um órgão autônomo, responsável, 
entre outras questões, pela fiscalização da aplicação da 
lei no âmbito federal; pelo julgamento dos recursos do 
Poder Executivo Federal, nos casos em que a resposta aos 
pedidos de acesso foi incompleta, insuficiente ou inde-
ferida; bem como pela indução de políticas de transpa-
rência em estados e municípios mexicanos e nos poderes 
Legislativo e Judiciário.

A escolha do tema nasceu de uma inquietação pessoal e 
profissional surgida a partir da aprovação da Lei de Acesso à 
Informação brasileira, Lei 12.527/2011, também conhecida 
como LAI, que começou a viger em maio de 2012.

No que diz respeito a uma inquietação pessoal, pude 
acompanhar as primeiras polêmicas em torno da obriga-
ção de se liberar dados e os contracheques dos servidores 
públicos federais, quando do início da vigência da lei. 
Eu, sendo servidora pública do Tribunal de Contas da 
União, me vi envolta a discussões de colegas que também 
são servidores públicos, englobando desde dificuldades 
que poderiam ocorrer nos processos de trabalho caso as 
informações de autoridades ou de fiscalizações fossem 
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expostas, até a atiçar a curiosidade alheia em torno do 
salário, ou até mesmo discussões quanto ao risco de um 
sequestro, em razão da divulgação dos rendimentos. Nes-
te último caso, crescia minha percepção de que, maior do 
que o medo de uma violência urbana, era a insegurança e 
a necessidade de uma mudança de cultura em função da 
nova legislação, a qual oferecia muito mais possibilidades 
e desdobramentos do que a simples exposição de salários. 

Passadas a resistência inicial, as pesquisas dos salários 
de pessoas conhecidas para atender à curiosidade e a lei-
tura de repetidas reportagens sobre o assunto, foi chegado 
o momento de lidar com a questão do direito de acesso à 
informação no âmbito da organização em que atuo. 

Por trabalhar na área de comunicação do órgão, vi-
mos o crescimento de demandas feitas por jornalistas, 
que chegavam até a assessoria de imprensa após passa-
rem pela Ouvidoria. Os questionamentos eram voltados 
para informações até então não divulgadas pelo órgão, 
seguidos pelo deferimento e, na maioria das vezes, pelo 
indeferimento das respostas. Isso acontecia, entre outros 
motivos, em razão das decisões do próprio colegiado do 
Tribunal, arraigado em pensamentos ligados a uma cul-
tura de opacidade, como também ao fato de aplicarem à 
Lei uma interpretação extensa, especialmente no que se 
referia à classificação das informações negadas.

Mas esse contato inicial levou apenas ao tema de 
forma geral, estudar a Lei de Acesso à Informação. Da 
curiosidade, veio o início de uma pesquisa exploratória, 
para avaliar o que estava sendo produzido em termos de 
pesquisas acadêmicas, cujos temas iam desde transparên-
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cia ativa, feita pelos órgãos públicos, até temas tratados 
em matérias jornalísticas, produzidas a partir de medidas 
de transparência passiva.

Primeiramente, chamou-me a atenção um estudo 
comparativo, feito por Mendel (2009), no âmbito da 
Unesco, entre as legislações de diversos países e documen-
tos internacionais sobre direito de acesso à informação. 
Nesse estudo, Mendel aponta as seguintes características 
que devem orientar o desenvolvimento e a aplicação de 
leis de acesso: o acesso à informação como direito hu-
mano; o dever de publicar; os procedimentos e recursos; 
exceções; sanções; proteções; e medidas de promoção. 

No que diz respeito aos procedimentos e recursos, 
a Lei de Acesso à Informação brasileira enfrenta críticas 
desde a sua implantação. Entre os juízos, destacam-se os 
relativos à ausência de um órgão autônomo de análise e 
aplicação da lei. Isso porque o modelo adotado no Brasil 
prevê que a Controladoria-Geral da União (CGU), órgão 
vinculado ao Poder Executivo Federal, é quem realiza a su-
pervisão da norma e avalia os recursos impetrados na ad-
ministração pública federal, em situações em que a infor-
mação é negada ou quando é considerada insuficiente pelo 
solicitante. Na sequência da avaliação da CGU, existe a 
Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI), 
funcionando também como instância de revisão.

Ainda no que diz respeito ao exercício do direito de 
acesso à informação no Brasil, outro desafio para alcance 
da transparência é dado pela influência da chamada cul-
tura da opacidade na administração pública, como expli-
ca Lígia Maria de Souza Reis (2014):
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A busca por transparência não ocorre sem percalços 
ou polêmicas, os quais precisam ser vistos a partir da 
perspectiva do distanciamento do Estado em relação à 
sociedade brasileira. Não se trata propriamente de um 
Estado ausente, definição muito apressada e imprecisa 
do Estado brasileiro. Trata-se de um Estado distante, 
cujos mecanismos de funcionamento são variáveis, dis-
persos e desconhecidos de boa parte da população. Essa 
distância, formada por desconfiança, resistência ou ris-
cos, caracteriza o que se definiu aqui como paradigma 
da opacidade (REIS, 2014, p. 63).

Isto posto, a pesquisa exploratória também envolveu 
a leitura de documentos oficias, pesquisas e dissertações, 
que tratavam, dentre outros, dos seguintes aspectos da 
LAI: percepção dos servidores públicos brasileiros sobre 
o direito de acesso a informações, levando-se em conta os 
valores, o conhecimento e a cultura de acesso à informa-
ção pública no Poder Executivo Federal, que poderiam 
contribuir ou obstar a aplicação da Lei (DaMatta, 2011); 
análise da legislação brasileira e da composição das ins-
tâncias de revisão (Cunha Filho; Xavier, 2014); obstá-
culos advindos de valores e práticas da cultura político
-institucional brasileira (Rothberg; Napolitano; Resende, 
2013); avaliação do cumprimento das regras da Lei pelas 
entidades públicas brasileiras (Michener; Moncau;Velas-
co, 2014);utilização da Lei 12.527/2011 por jornalistas 
como ferramenta de trabalho (Dutra, 2015).

Em grande parte desses estudos, chamou-me a aten-
ção o fato de citarem como desafio do direito de acesso 
no Brasil a ausência de um órgão autônomo, como citam 
Rothberg, Napolitano e Resende (2013):
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A ausência de um órgão independente, específico para 
zelar pela aplicação da lei, também suscita dúvidas so-
bre a capacidade de o texto legal transformar a cultura 
do sigilo e clientelismo inscrustrada no serviço público 
brasileiro em seus três níveis de gestão (ROTHBERG; 
NAPOLITANO; RESENDE, 2013, p. 116).

Não se limitando a apontar a ausência do órgão como 
um desafio, os estudos convergiam também no sentido de 
apontar um modelo de órgão autônomo que poderia guiar 
uma possível evolução da política de acesso à informação 
brasileira: o antes IFAI e agora INAI no México.

A título de ilustração, entre as recomendações do 
relatório da FGV, feito por Michener, Moncau e Velasco, 
está a observância dos modelos mexicano e colombiano 
como exemplos para aperfeiçoar as instituições incum-
bidas de assegurar o acesso à informação no Brasil. Para 
os autores, destaque-se o caso mexicano em função de se 
tratar de uma espécie de agência reguladora. 

Quanto à composição da CMRI, Cunha Filho e Xavier 
argumentam que “não é possível afirmar que o Brasil possui 
um órgão julgador com alto grau de autonomia, diferente-
mente do Chile ou do México” (CUNHA FILHO, XA-
VIER, 2014, p. 205, in DUTRA, 2015, p. 115, grifo nosso).

Assim, nesse contexto de ausência de um órgão au-
tônomo de implantação da LAI no Brasil surgiu o seguin-
te problema de pesquisa: Como o Instituto Nacional de 
Transparência, Acesso à Informação e Proteção de Dados 
Pessoais (INAI) atua no México, como instância recursal 
no atendimento ao direito à informação? Quais os limites 
e possibilidades do INAI no provimento de acesso às in-
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formações públicas?Quais os principais desafios e empe-
cilhos para ampliação do acesso à informação no México? 
O que gerou a transformação do IFAI em INAI?

Primeiramente, a observação da estrutura do INAI será 
feita no contexto de análise estrutural e anatômica da admi-
nistração pública, incorporando uma visão da dinâmica, da 
fisiologia, do funcionamento estatal (SARAVIA, 2006, p. 26). 

[...] a produção em matéria de políticas públicas bus-
ca analisar o modo de funcionamento da máquina 
estatal, tendo como ponto de partida a identificação 
das características das agências públicas ‘fazedoras’ de 
política; dos atores participantes desse processo de 
‘fazer’ políticas; das inter-relações entre essas variá-
veis (agências e atores); e das variáveis externas que 
influenciam esse processo (VIANA apud SARAVIA, 
2006, p. 26-27).

Assim, além de investigar o INAI, tendo por norte 
se tratar de um órgão que promove a transparência en-
quanto política pública no México, a premissa utilizada 
na pesquisa será a de que o direito de acesso à informação 
encontra-se inserido na dinâmica de consolidação do es-
tado democrático, fruto de esforços internos e externos, 
de implementação de direitos humanos. Ademais, o de-
safio de por em prática o direito humano e individual 
de acesso à informação não se trata mais de inseri-lo em 
uma norma legal, mas também de buscar meios para efe-
tivá-lo. Nesse sentido, a instância recursal que aqui será 
objeto de análise faz parte desse processo de cumprimen-
to da norma rumo ao alcance desse direito.
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2. caminhos metodológicos

Passo agora a descrever os caminhos metodológicos 
que me ajudarão a guiar a pesquisa e a tentar resolver os 
problemas propostos. 

No que diz respeito ao tipo de olhar que darei ao 
meu objeto, ou seja, ao método de abordagem que será 
utilizado (LAKATOS; MARCONI, 2010), utilizarei 
como uma espécie de guarda-chuva a hermenêutica de 
profundidade, proposta por J. B. Thompson (2002). A 
escolha se dá por ser um método que comporta vários 
procedimentos e por considerar o objeto pesquisado 
fruto de pré-interpretações pelos sujeitos que formam o 
campo. Essas pré-interpretações, à luz do embasamento 
teórico da pesquisa, poderão ser reinterpretadas, levan-
do a um melhor esclarecimento das questões que envol-
vem o INAI. Porém, por me tratar de uma pesquisadora 
em formação, cuja bagagem a ser construída me ajuda-
rá na formação desse olhar, responder à questão “Como 
eu compreendo a construção do meu objeto?”, implica, 
também, em mergulhar no objeto em si, aproximando-
me e recortando-o, para só então aprofundar a aborda-
gem que será dada à reconstrução do objeto nos vários 
contextos em que acontece.

Isto posto, tratarei dos métodos de aproximação ou 
de procedimento que guiarão minha investigação rumo 
ao objeto, ou seja, quais as técnicas e procedimentos pre-
tendo utilizar para me aproximar do objeto.

Pelo fato da própria construção do objeto partir da 
avaliação do caso brasileiro para só então me dedicar ao 
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caso mexicano, a pesquisa não deixa de ter aí uma raiz 
comparativa. Porém, antes de se pensar em comparar faz-
se necessário conhecer melhor a natureza e o contexto do 
INAI no México. Como dito acima, partindo da análise 
do INAI como sendo uma política pública, optarei por 
um estudo de caso da atuação do órgão para o cumpri-
mento do direito de acesso à informação no México. 

Trata-se de um método qualitativo que integra um 
conjunto de ferramentas para levantamento e análise de 
informações. Na definição de Yin (2001), 

[...] é uma inquirição empírica que investiga um fenô-
meno contemporâneo dentro de um contexto da vida 
real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto 
não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de 
evidência são utilizadas. (DUTRA, 2014, p. 216).

Justamente na tênue fronteira entre o INAI e seu 
contexto é que reside um dos desafios da escolha do mé-
todo. Estudar um caso distante não apenas fisicamente, 
mas culturalmente, passando também pela barreira do 
idioma, exige uma dedicação às peculiaridades do con-
texto, do histórico e da natureza que poderão reforçar as 
singularidades do caso. Mas a singularidade do caso não 
significa assumir que o estudo encontra-se sozinho, isola-
do de outras variáveis. Para isso, será preciso compreender 
inicialmente o país México, seu processo de retomada do 
estado democrático, suas instituições políticas, por exem-
plo, para que seja possível entender o porquê da opção 
pela criação de um órgão autônomo e como ele atua. Nes-
se sentido, o contexto aqui abordado será tanto político 
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quanto cultural, tendo em conta um país como o México, 
marcado pelo clientelismo e pelo patrimonialismo. 

Apesar de o método aqui escolhido enfrentar dife-
renças de paradigmas quanto à questão da generalização, 
assumo que o INAI não será tido como uma amostra cujos 
resultados sejam generalizáveis para outras populações, in-
cluindo a brasileira, como poderiam fazer crer os estudos 
vistos daqui explicitados acima. Conforme Yin (1984) de-
nonima de generalização analítica, parte-se do ponto de 
vista de que “a partir do conjunto particular de resulta-
dos, a investigação poderá gerar proposições teóricas que 
sejam aplicáveis a outros contextos” (MAZZOTTI, 2006, 
p. 646). Assim, aproximaria-me também da descrição de 
Stake (1978) do que seria uma generalização naturalística, 

Por meio de uma narrativa densa e viva, o pesquisador 
pode oferecer oportunidade para a experiência vicá-
ria, isto é, pode levar os leitores a associarem o que 
foi observado naquele caso a acontecimentos vividos 
por eles próprios em outros contextos (MAZZOTTI, 
2006, p. 648).

Isto posto, apesar da investigação não beber do mé-
todo comparativo, apontando semelhanças e diferenças 
entre o Brasil e o México, o caso em estudo pode funcio-
nar como uma pista em direção a novas abordagens, novas 
possibilidades de pesquisa, como também a intervenções 
no caso e em novas políticas públicas relacionadas ao di-
reito de acesso à informação não só nos dois países, mas 
na América Latina.Essas pistas podem permitir ver coisas 
até então não vistas, que podem ser complementadas com 
outras modalidades de pesquisa. Desta forma, a partir des-
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sa técnica, espero compor um cenário, cujo retrato poderá 
posteriormente possibilitar um estudo comparado ou que 
ajude a pensar o objeto aplicado a outros contextos.

Para que o objeto amadureça a partir do referencial 
teórico, o estudo de caso se dará associado a outras téc-
nicas de pesquisa: entrevista em profundidade e aná-
lise documental. 

Na entrevista em profundidade, “técnica qualitativa 
que explora um assunto a partir da busca de informações, 
percepções e experiências de informantes para analisá-las 
de forma estruturada” (DUARTE, 2014, p. 62), tentarei 
optar pelo modelo semi-estruturado, cuja vantagem en-
contra-se em permitir flexibilidade em responder e ajus-
tar as perguntas no decorrer do processo. 

A técnica objetiva também a 

[...] averiguação dos fatos; determinação das opiniões 
sobre os fatos; determinação de sentimentos; desco-
berta de planos de ação; conduta atual ou do passa-
do dos agentes envolvidos; motivos conscientes para 
opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas. (LAKA-
TOS; MARCONI, 2010, p. 179). 

Possibilita, ainda, “identificar problemas, microin-
terações, padrões e detalhes, obter juízos de valor e inter-
pretações” (DUARTE, 2014, p. 63).

Para que seja possível alcançar essas potencialidades 
da técnica, é importante ter consciência do marco con-
ceitual da pesquisa; dos critérios de seleção das fontes; 
dos aspectos de realização, algumas no México, outras a 
distância; e o uso adequado das informações. 
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No que diz respeito ao fato de os entrevistados per-
tencerem a um universo cultural diferente do meu, será 
fundamental identificar e tentar minimizar fatores que 
possam causar distorções nas respostas, tais como difi-
culdade de expressão e comunicação de ambas as partes; 
incompreesão do significado das perguntas, o que pode 
levar a uma falsa interpretação; disposição em responder 
por parte dos entrevistados. Além disso, terá que ser leva-
do em conta no agendamento das entrevistas, a logística 
da Cidade do México, cujo trânsito é típico de grandes 
metrópoles, podendo então se constituir em uma barreira. 

Quanto ao roteiro-base de perguntas, que funcionará 
como uma interação antecipada com as fontes, aqui mere-
ce destaque também a correta distinção entre o objetivo da 
pesquisa e o objetivo de cada entrevista, de acordo com os 
informantes (ROCHA; DAHER; SANT’ANNA, 2004, p. 
7), bem também como a compreensão de que não se trata de 
um mecanismo de obtenção de verdades absolutas, mas um 
dispositivo que permite retomar/ condensar várias situações 
de enunciação ocorridas em momentos anteriores, para pos-
teriormente, abraçada ao referecial teórico da pesquisa, saber 
distinguir o discurso do outro do meu próprio discurso.

No que se refere à técnica de análise documental “com-
preende a identificação, a verificação e a apropriação de do-
cumentos para determinado fim” (DUARTE, 2014, p. 271), 
poderei fazer uso da versão qualitativa, por meio da verificação 
do teor e do conteúdo do material recolhido, bem também 
como da versão quantitativa, caso opte por verificar também 
as decisões do IFAI em determinado período, conforme re-
cortes a serem definidos no desenvolver da investigação.
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Por serem as fontes de análise documental de ori-
gem primária (documentos oficiais, textos legais, docu-
mentos internos de instituições) e secundária, ou seja, 
constituem conhecimento, dados ou informações já 
reunidos ou organizados, Wimmer e Dominick (1987) 
identificam vantagens e desvantagens. Quanto a vanta-
gens, destaque-se o baixo custo de obtenção. Já entre as 
desvantagens, ressaltam: 

Pesquisadores que trabalham com pesquisas secundárias 
utilizam dados já existentes, e como nao há maneira de 
conseguir outras informações, a análise fica restrita aos 
limites das informações coletadas originalmente. Os in-
vestigadores também podem enfrentar problemas como 
dados imprecisos, com falhas de coleta, incompletos. 
(WIMMER; DOMINICK, 1987, p. 22 apud DUAR-
TE, 2014, p. 272).

Para reduzir esses percalços, será preciso uma pré-
via pesquisa exploratória do material que será recolhido 
e correta identificação da localização das fontes. Além da 
pesquisa do objeto específico, faz-se necessária a apuração 
paralela e simultânea de informações que complementem 
os dados coletados (DUARTE, 2014, p. 275). Posterior-
mente, o material recolhido passará por processamento e 
leitura segundo critérios e fichamentos.

Por fim, minha intenção é que o uso da técnica da 
análise documental,

Muito mais que localizar, identificar, organizar e ava-
liar textos, som e imagem, funciona como expediente 
eficaz para contextualizar fatos, situações, momentos. 
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Consegue dessa maneira introduzir novas perspecti-
vas em outros ambientes, sem deixar de respeitar a 
substância original dos documentos (DUARTE, 
2014, p. 276).

Expostos os métodos e técnicas, farei uso dos se-
guintes procedimentos para elucidação do problema de 
pesquisa e alcance dos objetivos:

1) Levantamento bibliográfico e desenvolvimento 
dos conceitos essenciais da pesquisa;
2) Contextualização do direito à informação no Mé-
xico antes da publicação da Lei de acesso à informa-
ção e após a democratização e aprovação da Consti-
tuição mexicana;
3) Contexto de elaboração e aprovação da Lei de 
acesso à informação do México;
4) Análise das transformações que levaram à mudan-
ças na legislação da Lei de Acesso mexicana e altera-
ção da estrutura e competências do IFAI em INAI;
5) Análise da atuação do Instituto Nacional de 
Transparência, Acesso à Informação e Proteção de 
Dados Pessoais (INAI) do México e relação com ato-
res envolvidos na implantação da Lei;
6) Análise da implementação da Lei no México, 
quanto ao provimento das informações solicitadas e 
avaliação de recursos INAI;
7) Identificação dos atores-chave e do roteiro-base 
das entrevistas;
8) Observação no México, in loco, e entrevistas com 
atores-chave;
9) Análise do material recolhido e estabelecimento 
de correlações com os conceitos essenciais da pesquisa 
e referencial teórico.
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3. considerações finais

Colocadas essas perguntas e feito o levantamento 
inicial da amostra, a próxima etapa da pesquisa envolve 
a análise do contexto do INAI. Contexto aqui abordado 
do ponto de vista tanto político quanto cultural, tendo 
em conta um país como o México, marcado pelo cliente-
lismo e pelo patrimonialismo. Uma vez que a pesquisa se 
insere na linha de Políticas de Comunicação e de Cultu-
ra, tomará por base a noção de que, nas políticas públi-
cas e nas legislações de direito de acesso à informação, é 
importante analisar aspectos culturais e da sociedade da 
qual emergem as políticas. 

Ciente de que as escolhas acima são fruto de uma 
pesquisa ainda em construção, bem como de que os per-
cursos metodológicos tendem a funcionar mais como 
um guia do que uma camisa de força, trabalharei com o 
pressuposto de que “o conhecimento não é algo acabado, 
mas que está sempre em construção e por isso faz parte 
de sua função indagar e buscar novas respostas ao longo 
da investigação.” (DUARTE, 2014, p. 233).
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reflexões iniciais sobre postura epistemolóGica: 
uma tomada de consciência

Camilla Shinoda110

1. um mundo inteiro ao redor

“Me desculpem as grandes perguntas pelas respos-
tas pequenas.” O verso da poetisa polaca Wislawa Szym-
borska é uma boa pista inicial da postura epistemológica 
que procurarei tomar como pesquisadora. O mundo se 
impõe amplo e complexo diante de meus olhos, geran-
do perguntas grandes e numerosas. Mas algo me faz crer 
que mesmo que me debruce uma vida inteira sobre elas, 
as respostas que surgirão serão sempre pequenas, mais 
ou menos do tamanho que a duração da minha simples 
vida terá sobre esse planeta. E isso não quer dizer que seja 
pouco. Penso que entender o meu tamanho e posição na 
história da humanidade (muito menos do que um grão 
de areia) é um primeiro passo importante para alguém 
que se dispõe a produzir conhecimento. Isso, além de de-

110 Mestranda na linha de Imagem, Som e Escrita do Programa da 
Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação da Universidade de 
Brasília – UnB; formada em Jornalismo e Publicidade e Propaganda 
pela UnB. Este artigo foi escrito em junho de 2015, para a disciplina 
Metodologia em Comunicação. E-mail: camillamulan@gmail.com
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monstrar humildade e abertura para um possível enten-
dimento sobre a condição humana, descristaliza precon-
ceitos e desnaturaliza o cotidiano em que estou inserida. 

A minha pesquisa investiga um viés específico da pro-
dução cinematográfica brasileira contemporânea: filmes 
que têm como principal característica o embaçamento dos 
limites entre documentário e ficção. Como alguns críticos 
e pesquisadores afirmam, desde o meio da primeira década 
dos anos 2000, uma fatia da filmografia nacional começou 
a se destacar por essa característica, a realização de obras 
em que diretores misturam histórias reais e fictícias, atores 
e não atores, encenação e depoimento, (auto)biografia e 
ficção, entre outros artíficios que promovem a intersecção 
entre os gêneros. A pesquisadora Ilana Feldman (2012) 
pontua, em sua tese “Jogos de Cena: Ensaios sobre o docu-
mentário brasileiro contemporâneo”, que o documentário 
“Jogo de Cena” (2007), de Eduardo Coutinho, é o ponto 
de virada para essa tendência. 

Na contramão, portanto, dessa tendência realista que 
tem pautado o cinema de ficção e operando na inde-
terminação entre autenticidade e encenação, pessoa 
e personagem, público e privado, intimidade e vi-
sibilidade, processo e obra, experiência e jogo, vida 
e performance, diversos documentários brasileiros 
contemporâneos, que constituem o foco de nosso in-
teresse, têm investido na opacidade, na explicitação 
das mediações, na reposição da distância e na tensão 
entre as subjetividades e seus horizontes ficcionais – 
destilando dúvidas a respeito da imagem documental, 
colocando sob suspeita seus próprios procedimentos, 
métodos e premissas ou produzindo suas próprias es-
quivas. (FELDMAN, 2009, p.14). 
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Borrar essas fronteiras não se traduz, no entanto, 
em uma estratégia única de realização, em uma escola, 
em um movimento, ou algo do gênero. Esses cineastas se 
utilizam dos mais diversos dispositivos fílmicos, o que re-
sulta em obras muito diferentes entre si. Pensando nisso, 
propus como ponto de convergência um tema comum 
para selecionar os filmes a serem analisados: a intimidade 
amorosa. Essa proposta nos leva a quatro filmes e a uma 
investigação complementar. Os quatro títulos são: o cur-
ta “Pouco mais de um mês” (2013), produção do coletivo 
mineiro Filmes de Plástico, dirigido por André Novais; e 
os longa-metragens “Otto” (2012), de Cao Guimarães; 
“Ela volta na quinta” (2014), também de André Novais; 
e “Viajo porque preciso, volto porque te amo” (2009), de 
Karim Aïnouz e Marcelo Gomes. A investigação comple-
mentar é o questionamento sobre a construção e a des-
construção da intimidade em um relacionamento amo-
roso pelo ponto de vista dos diretores. Questionamento 
esse que auxilia o entendimento da discussão inicial sobre 
a linguagem cinematográfica, pois os dispositivos fílmi-
cos escolhidos por esses realizadores para representar o 
seu pensamento particular sobre a intimidade amorosa 
denunciam também as estratégias de apreensão do mun-
do por meio dessa linguagem cinematográfica híbrida. 

Chego assim, a uma questão principal: como se dá 
o processo de apreensão da realidade para esses cineas-
tas, de forma que o resultado dessa apreensão possa ser 
expresso por meio de uma obra cinematográfica? Essa 
pergunta será tangenciada por uma outra complementar, 
que deslocará o nosso olhar para a investigação sobre inti-
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midade amorosa: como o entendimento particular sobre 
a intimidade em uma relação amorosa auxilia o cineasta 
em um processo mais amplo de apreensão do real? Essas 
são as perguntas que conduzem, atualmente, essa pesqui-
sa. Se a investigação realmente se desenvolver de forma 
muito atenta, baseada em uma vigilância epistemológica 
constante, poderei talvez empreender algumas modestas 
generealizações sobre o fenômeno estudado.

Acredito que valeria a pena tentar aprender algo so-
bre o mundo, mesmo que, ao fazê-lo, descobríssemos 
apenas que não sabemos muita coisa. Esse estado de 
ignorância conhecida poderia ajudar-nos em muitas 
das nossas dificuldades. Vale a pena lembrar que, 
embora haja uma vasta diferença entre nós no que 
respeita aos fragmentos que conhecemos, somos to-
dos iguais no infinito da nossa ignorância. (POPPER, 
2008, p. 57).

2.uma epistemologia do cinema

Durante as aulas de metodologia, ao ler alguns dos 
autores que marcaram o percurso histórico da reflexão 
sobre epistemologia do conhecimento, me veio à mente 
algo que pode ser um vestígio de hipótese para minha 
investigação. Vi uma certa semelhança entre a jornada 
que esses autores fizeram em busca do entendimento de 
uma apreensão do real e a maneira como se desenvolveu 
a história do cinema de não-ficção no Brasil. Tentarei ex-
plicar isso melhor. 

Pode-se dizer que a questão da reflexividade é um 
problema central ao longo da história da humanidade. 
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Mas o que vem a ser reflexividade? É difícil definir preci-
samente, pois não existe um consenso geral que delineie 
contornos específicos para essa questão. Muitos autores 
se debruçaram sobre ela, mas é possível dizer que, no oci-
dente, esse debate começou com o cogito de Descartes.

 
É interessante observar a ausência de trabalhos sis-
temáticos sobre o conceito de reflexividade, não 
obstante ele cumprir um papel decisivo na filosofia 
ocidental. De uma forma ou de outra, ele se refere 
ao que Descartes consagrou como o cogito, ou seja, 
a capacidade da consciência de pensar-se a si mesma; 
refere-se, assim, ao papel da razão, em geral abstrata, 
desvinculada da corporalidade e da experiência ou, ao 
menos, superior a elas. A capacidade de o sujeito en-
carar a si mesmo e, sistemática e transparentemente, 
reconhecer-se para além de suas experiências comuns 
e não controlados pela consciência clara de si (no caso 
de Descartes, para além da “dúvida radical”), apresen-
tava-se nessas coordenadas. (DOMINGUES, 2002).

Não pretendo aqui fazer um panorama minucioso de 
como essa questão tem se desenvolvido ao longo do tem-
po no pensamento dos diversos autores que se aventura-
ram na epistemologia do conhecimento, mas é possível, 
a partir desse ponto de partida cartesiano, ter uma ideia 
geral de qual é o grande problema em torno da reflexivi-
dade. Basicamente, o ser humano vem tentando entender 
como se equilibra a balança da relação entre consciência 
coletiva (pluralidade de pessoas) e consciência individual 
(indivíduo) para a construção de nossa sociedade e para o 
entendimento de nossa apreensão do real. Dois tipos de 
posicionamento têm dado o tom das respostas. 
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Examinando as respostas que hoje se oferecem a es-
sas questões e a outras similares, defrontamo-nos, em 
termos gerais, com dois campos opostos. Parte das 
pessoas aborda as formações sócio-históricas como 
se tivessem sido concebidas, planejadas e criadas, tal 
como agora se apresentam ao observador retrospec-
tivo, por diversos indivíduos ou organismos. […] Já 
o campo oposto despreza essa maneira de abordar as 
formações históricas e sociais. Para seus integrantes, 
o indivíduo não desempenha papel algum. Seus mo-
delos conceituais são primordialmente extraídos das 
ciências naturais; em particular, da biologia. [...] A 
sociedade é concebida, por exemplo, como uma enti-
dade orgânica supra-individual que avança inelutavel-
mente para a morte, atravessando etapas de juventu-
de, maturidade e velhice. (ELIAS, 1994, p.14).

Percebe-se que esses dois posicionamentos situam-
se nos extremos da balança, ora pendendo demais para o 
protagonismo da consciência coletiva, ora para o prota-
gonismo da consciência individual. Atualmente, pensa-
dores diversos já propuseram um pensamento que tentas-
se equilibrar essas duas facetas, procurando articular uma 
relação entre o coletivo e o individual. O próprio Elias 
traz um entendimento assim.

Assim, cada pessoa singular está realmente presa; está 
presa por viver em permanente dependência funcio-
nal de outras; ela é um elo nas cadeias que ligam ou-
tras pessoas, assim como todas as demais, direta ou 
indiretamente, são elos nas cadeias que a prendem. 
Essas cadeias não são visíveis e tangíveis, como gri-
lhões de ferro. São mais elásticas, mais variáveis, mais 
mutáveis, porém não menos reais, e decerto, não me-
nos fortes. E é a essa rede de funções que as pessoas 



400

desempenham umas em relação a outras, a ela e nada 
mais, que chamamos ‘sociedade’. Ela representa um 
tipo especial de esfera. Suas estruturas são o que deno-
minamos ‘estruturas sociais’. E, ao falarmos em ‘leis 
sociais’ ou ‘regularidades sociais’, não nos referimos 
a outra coisa senão isto: às leis autônomas das rela-
ções entre as pessoas individualmente consideradas. 
(ELIAS, 1994, p.23).

Como foi dito anteriormente, ainda não existe um 
consenso que defina em que ponto exato da balança se 
encontra o equílibrio, mas é importante perceber que o 
cerne da questão é a maneira como as duas consciências 
se relacionam, e não a preponderância inteiramente do-
minante de alguma delas. Isso proporciona noções de 
sociedade, de apreensão do real e de como produzimos 
conhecimento bem mais próximas do modo como vive-
mos. Mas e o que o cinema tem a ver com isso?

Percebo que a questão de reflexividade, de certa ma-
neira, permeou o desenvolvimento da linguagem cine-
matográfica. Afinal, constituir uma linguagem cinema-
tográfica, nada mais é do que uma tentativa de entender 
e sistematizar a apreensão do real pelo cineasta por meio 
das opções de aparatos técnicos a seu dispor. Acadêmi-
cos e cineastas, na verdade, se debruçam sobre a mesma 
questão: como experienciar o olhar e produzir conheci-
mento verdadeiro sobre o mundo a partir dele. Mas o 
par binário que traduz melhor a analogia da balança no 
caso da reflexão sobre a linguagem cinematográfica não 
é consciência coletiva e consciência individual, mas sim 
objetividade e subjetividade. O nome muda, mas a essên-
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cia nem tanto. A objetividade está muito próxima de um 
pensamento mais inclinado às estruturas da coletividade, 
enquanto que a subjetividade se ancora no indivíduo.

Paremos para relembrar o nascimento do cinema 
com os irmãos Lumière. Os primeiros filmes realizados 
por eles estavam mais focados em mostrar que era possí-
vel captar e projetar a imagem em movimento do que em 
qualquer outra coisa. Talvez o susto com a tecnologia, a 
novidade de uma linguagem recém-nascida e a necessida-
de de divulgar o cinematógrafo não permitissem que os 
primeiros cineastas fossem além de um comportamento 
próximo ao do empirista ingênuo, capturando o mundo 
da maneira como ele se apresentava, de forma puramente 
descritiva, como um mero registro. Assim, eventos roti-
neiros como a chegada de um trem ou a saída de uma 
fábrica se tornavam os temas das produções.

Com o desenvolvimento da linguagem cinemato-
gráfica, acontece a entrada da estrutura narrativa nas pro-
duções. O filme não é composto por imagens soltas, mas 
elas passam a se conectar por uma narrativa. “Nanook, o 
esquimó” (1922), de Robert Flaherty, que é considerado 
o primeiro documentário, por exemplo, mostra a vida do 
esquimó Nanook. Essa história, no entanto, é contada de 
forma muito objetiva, sem a aproximação do diretor de 
seu personagem. No Brasil, a tradição do documentário 
se consolida por volta dos anos 60, com o documentá-
rio moderno. Como apontam as pesquisadoras Consuelo 
Lins e Cláudia Mesquita no livro “Filmar o real: sobre 
o documentário brasileiro contemporâneo” (2011), essa 
tradição chega a nosso país optando pela valorização da 
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objetividade. Documentários ditos modernos possuíam 
uma tendência sociológica, pois abordavam de forma 
crítica a experiência de classes populares. Os cineastas 
acreditavam que estavam dando voz ao “outro de clas-
se”, mas muitas vezes usavam a fala de seus personagens 
como ilustração de suas teses. Já na década de 70, os do-
cumentaristas passaram a valorizar os sujeitos singulares, 
permitindo que o “outro de classe” se afirmasse como 
produtor de sentido sobre sua própria experiência. Mas 
a valorização da objetividade e do distanciamento ainda 
domina esse gênero (LINS; MESQUITA, 2008). Muitas 
vezes, o documentário é colocado como um parente mais 
próximo do jornalismo do que dos outros gêneros cine-
matográficos. Na década de 80, com “Cabra marcado 
para morrer”, de Eduardo Coutinho, uma nova tendên-
cia começa a se desenvolver. Agora, trata-se do encontro, 
de um indivíduo falando com outro indivíduo. No outro 
extremo da balança do desenvolvimento da linguagem 
cinematográfica de não-ficção, está a videoarte, que tem 
a subjetividade como fio condutor. Existe a liberdade de 
um descolamento total do real. A desvantagem é a cons-
tante possibilidade de cair no solipsismo.

O panorama histórico foi apresentado de maneira 
muito resumida, mas acredito que com isso já seja pos-
sível ter uma ideia de como pendula a balança objetivi-
dade x subjetividade no desenvolvimento da linguagem 
cinematográfica de não-ficção. Dando mais um salto no 
tempo, chegamos aos anos 2000, em que os diretores 
brasileiros começam a colocar pitadas de subjetividade 
ainda maiores na realização dos documentários. Contor-
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nos ensaísticos e biográficos afrouxam a tal objetividade e 
distanciamento que predominavam nesse gênero, de for-
ma que se dá um embaçamento das fronteiras entre o do-
cumentário e a ficção. Gradualmente, os epistemólogos e 
cineastas saíram dos extremos e começaram a apostar em 
soluções de um conhecimento não binário, que propõe a 
articulação dos extremos da balança. 

Para investigar essa hipótese, proponho uma pesquisa 
histórica que contextualize o desenvolvimento da noção de 
verdade na comunicação. Penso que seja importante am-
pliar essa busca para outros âmbitos, além do audiovisual, 
pois a história do documentário tem fortes ligações com o 
jornalismo. Um cenário abrangente pode ser propício para 
um entendimento mais preciso de como essa noção de ver-
dade foi construída. A partir disso, será possível entender 
melhor as relações entre a realidade e a ficção e como o em-
baçamento das fronteiras entre esses dois elementos pode 
contribuir para a linguagem cinematográfica. 

Essa análise historiográfica não será realizada por 
meio de uma lente de aumento que considere a noção 
geral que os grandes meios de comunicação construíram 
de verdade. Quero voltar meu olhar para fatos mais coti-
dianos, para um universo microscópico. Pretendo pinçar 
notícias, programas, documentários e filmes ficcionais 
que possam dar uma ideia geral de como variou o enten-
dimento de verdade, das relações entre realidade e ficção 
e entre objetividade e subjetividade ao longo do tempo. 
Penso que o método do indiciarismo, criado pelo histo-
riador italiano Carlos Ginzburg, seja ideal para isso. 
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Como podemos definir indiciarismo? O pesquisador 
que trabalha na perspectiva dos estudos indiciários 
segue em busca dos vestígios, sinais, sintomas, das 
marcas na tentativa de desvendar os acontecimentos 
históricos. Esse tipo de metodologia científica se in-
sere na micro-história e recorre aos mesmos artifícios 
que o médico ao analisar o paciente e tentar descobrir 
a doença; o psicanalista que quer desvendar os trau-
mas e acessar o inconsciente. (LENE; SELIDONHA, 
2012, p.33).

3. É realidade ou ficção?

Após um entendimento histórico da relação entre a 
realidade e a ficção, irei para o caso particular de cada fil-
me. A análise fílmica será o instrumento utilizado para a 
investigação dos aspectos singulares das obras escolhidas.

 
[…] reafirmamos que a análise de filmes é uma acti-
vidade fundamental - e diríamos urgente - nos dis-
cursos sobre cinema. Apenas pela análise será possível 
verificar e avaliar, efectivamente, os filmes naquilo 
que têm de específico ou de semelhante em relação a 
outros. Mas, a análise de filmes não é apenas uma ac-
tividade a partir da qual é possível ver mais e melhor o 
cinema, pela análise também se pode aprender a fazer 
cinema. (PENAFRIA, 2009, p. 9).

Por meio da decomposição atenta dos filmes sele-
cionados poderei perceber e entender as estratégias uti-
lizadas por cada diretor para borrar as fronteiras entre 
realidade e ficção. Analisarei aspectos técnicos, quando 
eles chamarem a atenção, e principalmente o conteúdo. 
Tentar compreender a forma de apreensão da realidade 
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utilizada por cada cineasta é o objetivo principal da mi-
nha pesquisa. Para isso, selecionarei as cenas em que essas 
estratégias estejam mais aparentes.

Mas no caso do estudo desse tipo de linguagem, 
é preciso ir um pouco além. Creio que será importan-
te ater-se também a aspectos que não aparecem na tela, 
elementos de bastidores, como o uso ou não de roteiro, a 
escolha de personagens e a forma de interação com eles, 
estratégias de aproximação, a existência ou não de atores 
profissionais em set e os dispositivos fílmicos documen-
tais que foram usados. Para chegar a essas informações, 
proponho realizar entrevistas com cada um dos diretores, 
visto que todos são brasileiros e contemporâneos, o que 
torna possível o contato com eles. Dessa forma, podere-
mos conhecer com mais profundidade a “postura episte-
mológica” desses cineastas. Ao fazer o cruzamento dessa 
“postura epistemológica” com o filme que resultou dela, 
poderemos ter uma ideia mais ampla de como se deu a 
articulação entre a apreensão do real e a realização fílmi-
ca, em cada caso. 

4. todo filme de amor tem happy end?

A relação amorosa também nos convida a uma inves-
tigação interessante. A construção da intimidade está em 
um movimento constante de mudança. O fortalecimento 
e a continuidade da luta pela emancipação feminina e pela 
equidade de gênero, a reivindicação dos homossexuais por 
direitos civis e afetivos iguais, o questionamento da mo-
nogamia e da imposição heteronormativa, novas forma-
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tações de família e de conjugações amorosas são algumas 
das reflexões que estão alterando a forma de se relacionar. 
Como bem pontua Anthony Giddens (1993), atualmente, 
a emoção deve ser considerada como uma questão de polí-
tica de vida. A intimidade é também um terreno de luta e 
de transformações políticas profundas em nossa sociedade.

Mas as possibilidades radicalizadoras da transformação 
da intimidade são bastante reais. Alguns têm declarado 
que a intimidade pode ser opressiva, e isso pode real-
mente ocorrer se ela for encarada como uma exigência 
de relação emocional constante. No entanto, se consi-
derada como uma negociação transacional de vínculos 
pessoais, estabelecida por iguais, ela surge sob uma luz 
completamente diferente. A intimidade implica uma 
total democratização do domínio interpessoal, de uma 
maneira plenamente compatível com a democracia na 
esfera pública. Há também implicações adicionais. A 
transformação da intimidade poderia ser uma influên-
cia subversiva sobre as instituições modernas como um 
todo. Um mundo social em que a realização emocional 
substituísse a maximização do crescimento econômico 
seria muito diferente daquele que conhecemos hoje. As 
mudanças que atualmente afetam a sexualidade são, 
na verdade, revolucionárias e muito profundas. (GID-
DENS, 1993, p.11) 

Mais uma vez, recorrerei à análise fílmica para com-
preender como cada cineasta representou o seu enten-
dimento de intimidade nos relacionamentos amorosos. 
A partir dessa análise, poderei entrar em contato com 
uma etnografia discreta sobre esse tema realizada por 
essa fatia da filmografia nacional.“Etnografia discreta” 
é um termo que a pesquisadora Ilana Feldman (2012) 
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pega emprestado do crítico de cinema Ismail Xavier. A 
expressão denomina a aproximação sutil, realizada pelos 
filmes de caráter mais subjetivo, dos contextos sociais e 
das perspectivas históricas. As entrevistas com os direto-
res também adentrarão esse assunto, possibilitando uma 
maior compreensão dos elementos que foram conside-
rados. Vale ressaltar que perceber a maneira como se dá 
essa etnografia discreta é, também, perceber, na prática, 
como cada diretor se utilizou dos recursos da linguagem 
cinematográfica para construir seu filme. Mais uma vez, 
voltamos para a nossa questão principal, que é tentar en-
tender como se dá a apreensão do real em cada um desses 
processos particulares.

5. considerações finais

Por meio do relato realizado, mais do que uma me-
todologia, eu procurei apresentar a postura epistemológi-
ca que guiará essa investigação. O caminho que escolhi 
privilegia o singular de cada obra para se chegar a um 
entendimento coletivo e maior de um viés da linguagem 
cinematográfica nacional e contemporânea que borra as 
fronteiras entre o documentário e a ficção. Manter uma 
vigilância epistemólogica constante é importante. Para 
isso, é preciso se despir de preconceitos e pré-julgamen-
tos, se manter aberta para aquilo que o objeto de pesquisa 
tem a dizer, sem, no entanto, perder um pensamento crí-
tico acerca de suas questões. 

Os instrumentos utilizados para tentar apreender 
o objeto dessa pesquisa serão uma análise histórica por 
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meio do método do indiciarismo, a análise fílmica e a 
entrevista. Penso que a variedade de ferramentas me per-
mitirá construir uma visão mais ampla e profunda das 
questões apresentadas, pois as múltiplas técnicas me per-
mitem apreender diversas facetas de um mesmo objeto.

Para finalizar, compartilho a maneira como preten-
do estruturar a pesquisa. Cada um dos filmes escolhidos 
possui características muito próprias de realização e de 
consolidação de uma linguagem para expressar uma visão 
de mundo particular. Com a intenção de respeitar essas 
singularidades, penso que estruturar essa pesquisa por 
meio de ensaios sobre cada uma das obras pode ser um 
caminho interessante. Antes dos ensaios sobre os filmes, 
apresentarei um ensaio que traga a pesquisa histórica so-
bre o entendimento da verdade apresentado pelos meios 
de comunicação, percebendo aqui se existe uma con-
firmação ou não para o vestígio de hipótese enunciado 
nesse texto. Creio que com esse formato será possível res-
peitar as particularidades de análise que cada obra exige, 
mas que ele também permitirá que seja possível perceber 
o que há de geral e comum na estruturação da linguagem 
cinematográfica que borra realidade e ficção.
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comunicação móvel e cidadania: o deSafio 
da análiSe de aplicativoS governamentaiS

Cíntia Caldas Barcelar de Lima111

1. introdução

Muito se espera da tecnologia para aproximar gover-
nos e cidadãos. Em especial, as tecnologias de comunica-
ção móvel, que com a ubiquidade do acesso, permitem 
que usuários de tablets ou smartphones acessem dados go-
vernamentais e serviços públicos de qualquer lugar onde 
haja internet móvel disponível.

Essa nova forma de comunicação e interação entre 
governos e cidadãos tem sido caracterizada como governo 
móvel, m-government, ou m-gov. Segundo Castells et. al. 
(2007), o m-government pode ser entendido como uma ex-
tensão do e-government (governo eletrônico), que possibilita 
aos cidadãos acessar informações públicas, obter serviços go-
vernamentais e se envolver na administração pública usando 
seus telefones celulares e outros dispositivos móveis. 

Nesse contexto, tem crescido o número de aplicati-
vos móveis voltados para a interação entre Estado e cida-
111 Mestranda em Comunicação, pela Universidade de Brasília 
(UnB), na Linha de Pesquisa Políticas de Comunicação e de Cultura. 
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dão. Esses aplicativos têm o potencial de facilitar o acesso 
a serviços públicos; disponibilizar informações e orien-
tações de interesse público; e aumentar o engajamento e 
a participação social. Os aplicativos tornam-se também 
mais um canal para que o cidadão busque seus direitos, 
faça denúncias e participe da formulação, execução e mo-
nitoramento de políticas públicas. 

A disponibilização de soluções de m-government já é 
comum em vários países na Europa, Ásia e nos Estados Uni-
dos. No Brasil, o site http://www.aplicativos.gov.br disponi-
biliza aplicativos do Executivo, do Legislativo e do Judiciário 
voltados ao acesso a informações e à prestação de serviços. 
Tais ferramentas propõem-se a facilitar o acesso a informa-
ções e a prestação de serviços públicos eletrônicos. No caso 
brasileiro, já existem, por exemplo, aplicativos para facilitar a 
consulta a processos judiciais, localizar estabelecimentos que 
ofereçam serviços públicos, gerenciar carteiras de vacinação, 
buscar informações sobre pontos turísticos, fazer denúncias 
em relação à violação de direitos, emitir opiniões sobre pro-
jetos de lei em andamento no Congresso Nacional e outras 
dezenas de aplicações voltadas aos cidadãos. 

Embora possam abrir novas possibilidades para o 
exercício da cidadania, há uma série de fatores que po-
dem dificultar a dinâmica para que essas ferramentas tor-
nem-se realmente úteis ao cidadão. Essas barreiras envol-
vem problemas de infraestrutura, como a necessidade de 
expansão da rede de banda larga móvel no país; econômi-
cas, como o custo dos dispositivos móveis em um país de 
grandes desigualdades sociais; políticas, como a criação e 
o incentivo à adoção de ferramentas de governo móvel; 
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estratégicas, como as definições sobre o uso e a guarda 
dos dados que são recebidos por meio das aplicações mó-
veis; e qualitativos: que informações e serviços devem ser 
disponibilizados aos cidadãos para que esses aplicativos 
realmente aproximem-se do interesse público. 

Esses fatores apenas ilustram, não esgotam a diversidade 
de pontos que devem ser considerados na implementação de 
uma estratégia de governo móvel. Diante de tantos desafios, 
surge a inquietação que representa a questão síntese desse 
trabalho: os aplicativos utilizados pelo governo estariam real-
mente contribuindo para o exercício da cidadania no Brasil?

Antes de entrar nas possibilidades de análise dessa 
questão, é necessário trazer o conceito de cidadania a ser 
considerado nessa discussão. 

Garcia e Lukes (2011) consideram a cidadania como 
a conjunção de três elementos:

1) a garantia de certos direitos, assim como a obriga-
ção de cumprir certos deveres para com uma sociedade 
específica; (2) pertencer a uma comunidade política 
determinada (normalmente um Estado); e (3) a opor-
tunidade de contribuir na vida pública desta comuni-
dade através da participação. (GARCIA; LUKES apud 
GORCZEVSKI; MARTIN, 2011, p. 29).

Gorczevski e Martin (2011) defendem a participa-
ção política como instrumento para a consolidação de 
um novo modelo de cidadania, calcado na democracia e 
exercida por indivíduos ativos. 

Na verdade é ela, a participação política, que transfor-
ma o indivíduo em cidadão, que lhe dá a possibilidade 
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de determinar sua própria sorte, de participar do po-
der, de fazer as leis e de obedecer unicamente a estas. 
(GORCZEVSKI, C.; MARTIN, N., 2011, p. 126)

Assim, nesse trabalho, a cidadania é considerada não 
apenas como o exercício de direitos e deveres, mas como 
o uso desses direitos e deveres para a participação na vida 
pública. Entende-se portanto que a cidadania ideal seria 
aquela em que o indivíduo tem suas demandas conside-
radas e tem a oportunidade de contribuir para a constru-
ção de soluções.

Ao trazer esse conceito para a discussão sobre a efe-
tividade do uso dos aplicativos móveis pelos governos, 
considera-se então que esses aplicativos poderiam ser efe-
tivos à medida que conseguissem contribuir para a dinâ-
mica de atendimento ao interesse público, ao disponibi-
lizar informações e serviços que sejam úteis ao cidadão, 
ou facilitar a recepção das demandas da sociedade, seja 
para buscar soluções ou para melhorar políticas públicas. 

Considerando essas possibilidades para o uso dos apli-
cativos móveis pelos governos, retomam-se dois dos desa-
fios inicialmente apontados. O primeiro é o uso que é feito 
dos dados recebidos por meio desses aplicativos, se eles de 
fato contribuem para a percepção e resolução de demandas 
sociais, formulação de políticas públicas ou mesmo para 
estabelecer uma interação real entre governo e cidadão. 

O segundo seria a definição sobre informações e 
serviços que são disponibilizados aos cidadãos por meio 
dessas ferramentas, se o conteúdo disponibilizado aten-
de à demanda por transparência, acesso a informações e 
prestação de serviços públicos. 
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Assim, são identificados dois pontos que devem 
ser considerados na análise de aplicativos móveis na 
busca por respostas para a questão síntese: se o uso des-
sas ferramentas contribui de forma efetiva para o exer-
cício da cidadania. 

A partir daí, surge o principal desafio desse trabalho, 
identificar técnicas e métodos que possam ser aplicados 
de forma válida à análise desses aplicativos. 

2. percurso metodológico

O uso, os efeitos e os resultados dos aplicativos mó-
veis são temas ainda pouco estudados no campo da co-
municação. Além disso, trata-se de um objeto em cons-
tante evolução, o que dificulta a identificação de métodos 
e técnicas aplicáveis a sua avaliação. 

Uma das técnicas que já tem sido aplicadas a essas 
ferramentas é a avaliação heurística, que consiste na ava-
liação de uma interface a partir de uma série de princí-
pios de usabilidade. Normalmente, as análises são reali-
zadas com base em heurísticas definidas, que consideram, 
por exemplo, a estética e o design mínimo, a coerência 
entre o sistema e o mundo real, a visibilidade do status do 
sistema e a prevenção de erros. Trata-se de uma metodo-
logia utilizada em páginas eletrônicas, mas que tem sido 
aplicada para avaliar a usabilidade de aplicativos móveis.

Entretanto, o foco do trabalho não é analisar a usabi-
lidade dos aplicativos, mas sim o seu conteúdo e o resulta-
do da interação produzida. Assim, foram identificados os 
principais fatores a serem avaliados na análise dos aplica-
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tivos para facilitar a identificação de técnicas que possam 
viabilizar a aproximação a respostas para a questão síntese. 

As principais necessidades seriam a de se verificar:
- se as informações recebidas por meio de aplicati-

vos móveis são utilizadas para a definição de prioridades, 
melhoria de políticas públicas, percepção e resolução de 
demandas sociais;

- se as informações disponibilizadas nos aplicativos 
relacionam-se a necessidades de acesso à informação e 
prestação de serviços públicos. 

Assim, partiu-se para uma nova possibilidade que pu-
desse contribuir para a pesquisa proposta: a aplicação de téc-
nicas de análise de conteúdo, definida por Bardin (2011) 
como um conjunto de técnicas de análise das comunicações. 

Não se trata de um instrumento, mas de um leque de 
apetrechos; ou, com maior rigor, será um único ins-
trumento, mas marcado por uma grande disparidade 
de formas e adaptável a um campo de aplicação muito 
vasto: as comunicações. (BARDIN, 2011, p. 37).

Entende-se que a análise de conteúdo poderia ser 
uma técnica adequada à análise proposta, até mesmo pe-
las possibilidades de adaptação, o que viabilizaria a apli-
cação a uma forma de comunicação nova, dinâmica e em 
evolução constante. 

A análise de conteúdo (seria melhor falar de análises 
de conteúdo) é um método muito empírico, depen-
dente do tipo de ‘fala’ a que se dedica e do tipo de in-
terpretação que se pretende como objetivo. Não existe 
coisa pronta em análise de conteúdo, mas somente 



416

algumas regras de base, por vezes dificilmente trans-
poníveis. A técnica de análise de conteúdo adequada 
ao domínio e ao objetivo pretendidos tem de ser rein-
ventada a cada momento, exceto para usos simples e 
generalizados, como é o caso do escrutínio próximo 
da decodificação e de respostas a perguntas abertas de 
questionários cujo conteúdo é avaliado rapidamente 
por temas. (BARDIN, 2011, p. 36).

Apesar dos elementos que apontam que a análise de 
conteúdo possa ser uma técnica adequada para a pesquisa 
proposta, algumas dificuldades se apresentam. A primeira 
é a complexidade e o caráter ainda inicial de pesquisas re-
lacionadas ao tema apresentado, o que dificulta definições 
sobre o emprego adequado das técnicas, uma vez que não há 
referenciais metodológicos já construídos sobre o assunto.

Outra dificuldade é a escolha dos aplicativos a serem 
analisados, etapa que ocorreria ainda durante a etapa de 
pré-análise e que deve seguir algumas regras (BARDIN, 
2011), como a exaustividade e não seletividade (não se 
pode deixar de fora elementos por razões que não pos-
sam ser rigorosamente justificadas); representatividade 
(a amostra deve ser uma parte significativa do universo 
inicial, pois os resultados obtidos serão generalizados 
ao todo); homogeneidade (documentos escolhidos para 
análise devem obedecer a critérios precisos de escolha e 
não devem apresentar grandes diferenciais em relação a 
esses critérios); e pertinência (documentos retidos devem 
ser fontes de informação adequadas para a análise).

A regra da homogeneidade é especialmente preo-
cupante ao se tentar aplicá-la ao universo de aplicativos 
existentes, uma vez que a maior parte deles possui eixos 
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operacionais diferenciados. Em uma breve análise dos 
aplicativos disponíveis no site aplicativos.gov.br, temos 
por exemplo, aplicativos voltados apenas para a veicula-
ção de notícias enquanto outros já se prestam a facilitar o 
envio de denúncias. Portanto, percebe-se que cada apli-
cativo opera em um caminho diferenciado, o que pode-
ria constituir uma amostra muito diversa para compor a 
análise de conteúdo.

Esse cenário aponta a necessidade de que seja realiza-
da uma categorização dos aplicativos disponíveis, de for-
ma a diferenciar grupos com propósitos semelhantes. Para 
Bardin (2011), a categorização consiste na “classificação de 
elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação 
e, em seguida, por reagrupamento segundo o gênero (ana-
logia), com os critérios previamente definidos”. 

A partir daí, seria maior a possibilidade de garantir 
a homogeneidade dentro de cada grupo, o que facilitaria 
também a análise de outras questões, como por exemplo 
o uso que é feito das informações obtidas pelo governo 
por meio desses aplicativos. Essa questão compõe um as-
pecto importante da pesquisa, pois a partir desses dados 
será possível compreender se o uso desses aplicativos cria 
para o cidadão um canal para levar suas demandas ao 
governo ou se representam apenas mais um canal de in-
formações do governo para a sociedade.

Considerando que após a categorização já fosse possí-
vel vislumbrar um grupo de aplicativos que permita essa via 
de emissão e recepção de informações tanto para os cidadãos 
quanto para os governos, haveria então nesse momento a 
necessidade de avançar no percurso metodológico. Isso por-
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que a análise de conteúdo permitiria avaliar as informações 
disponibilizadas pelo aplicativo, mas não o caminho seguin-
te, sobre o que é feito com essas informações.

Uma possibilidade seria, após a análise de conteúdo 
e a obtenção de informações complementares junto aos 
órgãos responsáveis pela gestão dos aplicativos, realizar 
uma entrevista em profundidade com os gestores e toma-
dores de decisão responsáveis pela estratégia de interação 
por meio dessas ferramentas. Com essa técnica, poderia-se 
buscar informações que permitissem verificar como os da-
dos recebidos por meio dos aplicativos móveis são conside-
rados para a definição de prioridades, melhoria de políticas 
públicas, percepção e resolução de demandas sociais.

O objetivo desse contato com os gestores é buscar 
informações sobre as estratégias utilizadas, sobre as inten-
ções de uso, as formas de desenvolvimento e principal-
mente sobre o destino que é dado às informações recebi-
das pelo governo por meio dessas plataformas. Também 
se pretende obter dados que possam embasar uma análise 
sobre o impacto da utilização dessas ferramentas na defi-
nição de prioridades ou formulação de políticas públicas 
pelo governo federal. 

A entrevista em profundidade poderia ser uma téc-
nica adequada, pois busca recolher respostas a partir da 
experiência subjetiva de uma fonte, com base em teorias 
e pressupostos definidos pelo investigador. 

Dessa maneira, como na análise de Demo (2001, 
p.10) sobre pesquisa qualitativa, os dados não são 
apenas colhidos, mas também resultado de interpre-
tação e reconstrução pelo pesquisador, em diálogo 
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inteligente e crítico com a realidade. Nesse percurso 
de descobertas, as perguntas permitem explorar um 
assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, 
compreender o passado, analisar, discutir e fazer pros-
pectivas. Possibilitam ainda identificar problemas, 
microinterações, padrões e detalhes, obter juízos de 
valor e interpretações, caracterizar a riqueza de um 
tema e explicar fenômenos de abrangência limitada. 
(DUARTE; BARROS, 2012, p.63). 

3. conclusão

Considerando que a cidadania seja um caminho de 
mão dupla, que engloba não apenas a inciativa do cida-
dão em participar da vida pública, mas também a recep-
ção de suas demandas pelo Estado, entende-se que uma 
análise da efetividade do uso de aplicativos móveis pelo 
governo deve considerar dois pontos centrais: as infor-
mações que são disponibilizadas aos cidadãos por meio 
desses aplicativos e a destinação que é dada aos dados 
recebidos por meio dessas ferramentas. 

Por se tratar de um tema novo, não há uma metodo-
logia de análise já clara e consolidada. É necessário cons-
truir um percurso metodológico complexo e adaptável a 
um objeto inovador e em constante evolução. 

Uma primeira possibilidade apresentada é o emprego da 
técnica de análise de conteúdo aos aplicativos móveis. Uma 
técnica dinâmica, mas que ainda assim necessitaria de um alto 
nível de adaptação à analise dessa nova forma de comunicação.

A segunda possibilidade seria a de complementar essa 
análise com a realização de entrevistas em profundidade, de 
forma a avançar da análise do conteúdo à destinação que é 
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dada às informações recebidas por meio desses aplicativos. 
O emprego dessas técnicas a um novo objeto, mol-

dado por uma nova tecnologia ainda pouco estudada re-
presenta, nesse estágio inicial de pesquisa, uma tentativa 
de adaptação que não garante o sucesso dos resultados, 
mas que ainda assim pode ser útil na busca e na constru-
ção de um percurso metodológico válido e compatível 
com o grau de inovação do tema proposto.
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a história como percurso metodolóGico 
para a pesquisa em jornalismo

Cristiano Anunciação112

1. Apresentação

Ao se apropriar dos alicerces conceituais, teóricos e 
metodológicos da história, o pesquisador em jornalismo 
deixa, muitas vezes, de contribuir com o seu campo de 
pesquisa. Isto porque dirige-se até a história para carac-
terizar, contextualizar e enriquecer seu objeto de estudo 
e, geralmente, não perfaz o caminho de volta. Ou seja, 
vai do jornalismo à história, onde permanece e toma 
assento, sem retornar ao campo de origem. A nosso ver, 
essas ocorrências na pesquisa em jornalismo demons-
tram descomprometimento teórico com esta subárea da 
Comunicação e/ou falta de consciência epistemológica 
sobre tal percurso.

Este texto busca discutir esses procedimentos já 
criticados por diversos autores que atuam a partir de 
uma matriz teórico-epistemológica – tanto os que con-

112 Jornalista; doutorando em Comunicação (UnB); mestre em Jor-
nalismo (UFSC); e graduado em Comunicação Social/Jornalismo 
(UESB). E-mail: crisanun@gmail.com.
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centram esforços em leituras sobre história da comuni-
cação113 (BARBOSA, 2007; MARTINO, 2005, 2008) 
quanto os que trabalham especificamente com história 
do jornalismo (BARBOSA, 2013; BARBOSA; RIBEI-
RO, 2005; PONTES, 2008, 2010, 2012). Inicialmen-
te, buscaremos estabelecer uma interface possível entre 
história e jornalismo, entendidas aqui como práticas so-
ciais que narram os acontecimentos. Realizaremos, em 
seguida, uma breve discussão sobre os trabalhos de his-
tória do jornalismo. Por fim, vamos traçar alguns pro-
blemas na pesquisa em jornalismo.

Nosso objetivo, portanto, é discutir a história como 
base teórico-metodológica para a pesquisa em jornalismo. 
E, com isso, superar o impasse teórico – ou, nas palavras 
de Gaston Bachelard (1996, 2006), o “obstáculo episte-
mológico” – que não consegue enxergar os acontecimen-
tos para além de datas, nomes e lugares (MARTINO, 
2008). Além disso, ampliar a compreensão de jornalismo 
no sentido de abarcar suas variadas manifestações no de-
correr da história, entendendo esta atividade como uma 
prática social e cultural, também fruto de seu tempo (sem 
emitir juízo de valor de determinado período histórico 
em relação a outro).

2. história e jornalismo: uma interface possível

É comum a ideia de que o jornalismo é a histó-
ria do presente. Mais do que uma noção que jornalistas 

113 Compreendemos a história do jornalismo como parte constituin-
te da história da comunicação.
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têm do seu próprio fazer profissional – em comparação 
com o trabalho dos historiadores –, essa visão também 
compõe o imaginário social. Um exemplo que perdura 
até os dias atuais é o caso do célebre noticiário radiofô-
nico Repórter Esso114, que se autointitulava “testemunha 
ocular da história” (KLÖCKNER, 2008). Ou ainda, a 
concepção depreciativa de jornalismo – lembrada por 
Eduardo Meditsch (1997, p. 3) –, que caracteriza a ati-
vidade como história escrita à queima-roupa. A busca 
pelos fatos, aponta Nelson Traquina (2005, p. 52), con-
feriu à figura do repórter um trabalho comparável ao 
ofício do cientista e do historiador.

Esse paralelo talvez ocorra porque se trata de duas 
práticas que narram os acontecimentos, o que se colo-
ca, portanto, como interface possível entre elas. Embora 
subsista como uma pista ou até mesmo um ponto de par-
tida para que possamos compreender a relação do jor-
nalismo com a história, naturalizar o “jornalismo como 
história do presente” – independente da carga valorativa 
a respeito de tal classificação – diz muito pouco sobre o 
jornalismo como prática social, bem como exercício con-
ceitual, teórico, metodológico e epistemológico.

Do ponto de vista das estratégias metodológicas, é 
possível afirmar que os materiais jornalísticos, ao narra-
rem os acontecimentos, servem de fonte para a história, 
do mesmo modo que a história contribui com os relatos 
jornalísticos. Ainda que conjuguem características seme-
114 Posteriormente, teve o modelo transportado para a televisão (no 
formato de um telejornal), sendo batizado inicialmente de O seu Re-
pórter Esso (retornando, mais tarde, à designação original - Repórter 
Esso -, que se tornou mundialmente conhecida no rádio).
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lhantes, história e jornalismo se distinguem a partir das 
especificidades de seus processos, técnicas, intencionalida-
des, concepções ético-filosóficas e formação do ethos.

A história é uma prática mais antiga, remete à in-
venção da escrita. O jornalismo apareceu na moderni-
dade (HARTLEY, 1996), propiciado pela invenção da 
prensa gráfica de Johann Gutenberg. Ambos foram po-
tencializados pelo renascimento cultural e pela revolução 
da imprensa (PONTES, 2010). À luz de uma discussão 
filosófico-gnosiológica, compreendemos tanto a ativida-
de jornalística quanto a historiografia como uma neces-
sidade social em tentar conhecer, entender, orientar-se, 
posicionar-se e, sobretudo, agir no mundo.

Os acontecimentos históricos e jornalísticos ligam-
se a eventos ocorridos no referente, externo ao texto 
(PONTES, 2010; PONTES; SILVA, 2010). Tanto a 
história (VEYNE, 2008) quanto o jornalismo (GENRO 
FILHO, 2012) abordam fatos singulares, que se con-
figuram como potenciais acontecimentos. Trata-se de 
eventos únicos – evidenciando rupturas – em relação a 
ocorrências anteriores: “o excepcional em relação ao co-
mum, o desvio em relação à norma” (BENETTI, 2009, 
p. 3). Para Paul Veyne (2008), a história é uma narrativa 
de eventos individuais (acontecimentos individualizados, 
singularidades) por meio de eventos universais. Adelmo 
Genro Filho (2012), por sua vez, entende o jornalismo 
como uma forma de conhecimento cristalizada no singu-
lar, que estabelece relações com o particular e o universal 
(categorias filosóficas que representam aspectos objetivos 
da realidade).
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As duas práticas procuram narrar os acontecimentos 
a partir da composição da estrutura da ação (quê, quem, 
quando, onde, como e por quê). Ao tomar como princípio 
a relação entre o tempo do referente e o tempo da narração, 
verificamos que a história, ao passo que marca a distância 
do presente, consegue articular as conjunturas política, 
econômica e cultural sob a qual acontece, enquanto o 
jornalismo, ao priorizar a presentificação do aconteci-
mento, apresenta menor possibilidade de contextuali-
zação (PONTES, 2010). Em outra perspectiva sobre o 
acontecimento, Muniz Sodré (2009) sustenta que a his-
tória faz grandes nominações, ao contrário do jornalis-
mo, que reúne microfatos.

O historiador busca entrelaçar narrativamente os fa-
tos do passado por meio de recursos teórico-metodológi-
cos do presente, especialmente na pesquisa de documen-
tos (materiais jornalísticos, entre eles – como já citamos). 
O jornalista estabelece sua tessitura narrativa com base 
no testemunho (primário e/ou secundário) dos fatos e no 
confronto de versões, olhando para um passado recente 
(eventos que já aconteceram) e para um futuro imediato 
(eventos que ainda vão ocorrer). O historiador e o jorna-
lista tomam para si o exercício da “vontade de verdade” 
(FOUCAULT, 2008), sustentando-se em um sistema de 
instituições sociais (família, escola, igreja, ciência etc.) 
para legitimar o resultado de suas atividades.
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3. As histórias e a história do jornalismo

A História, na qualidade de um campo de conhe-
cimento mais antigo – ou, como situa Michel Foucault 
(1966, p. 476), uma espécie de “mãe de todas as ciências 
do homem”, embora tenha nascido bem antes da cons-
tituição das ciências – e respaldando-se nas concepções 
de tempo, temporalidade e memória, concerne a outras 
áreas do saber, como a Psicologia, a Sociologia, Linguís-
tica etc. Assim, entrecruzada com os diversos campos de 
conhecimento, conforma-se em ‘história da psicologia’, 
‘história da sociologia’, ‘história da linguística’ etc.

A divisão115 da história tradicional em várias ‘histó-
rias’ – na segunda metade do século XX – foi o que possi-
bilitou o surgimento de inúmeros objetos de análise, que, 
até então, não eram contemplados pelos estudos clássi-
cos desta área do saber, e uma variabilidade de formas 
de analisá-la (PONTES, 2008). Os eventos acontecem 
ao mesmo tempo e compete ao pesquisador a tarefa de 
articular as relações pertinentes ao seu objeto de pesquisa 
(PONTES, 2008). Deste modo, podemos falar ainda em 
‘história das mulheres’, ‘história da homossexualidade’, 
‘história do comércio’, ‘história do consumo’, ‘história da 
vida privada’ etc.

O jornalismo, como um campo de pesquisa em 
busca de um estatuto próprio dentro de sua matriz co-
municacional, segue este mesmo movimento para fazer 

115 Ocorreu a partir de um movimento historiográfico francês, deno-
minado Escola dos Annales, iniciado na primeira metade do século 
XX, que rompeu com a visão tradicional que valorizava uma história 
política e factual.
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a ‘história do jornalismo’. Este entrecruzamento tem 
implicações conceituais, teóricas e metodológicas proble-
máticas para o jornalismo. Versa, por um lado, de um 
campo que, além da história, recorre – muitas vezes, sem 
qualquer critério heurístico – ao arcabouço teórico-me-
todológico de áreas mais estruturadas, tais como a Socio-
logia, a Antropologia, a Economia e a Ciência Política, 
para discutir seus objetos de pesquisa. E, por outro, se 
nega à possibilidade de dialogar com essas áreas do co-
nhecimento, como se os fenômenos jornalísticos estives-
sem apartados do contexto social.

Essa crise de identidade leva o campo de pesquisa do 
jornalismo a ir de encontro ao caminho percorrido pelas ou-
tras áreas das ciências sociais e humanas. Quando se exime 
da discussão em torno do seu lugar de fala, ou melhor, suas 
bases conceitual, teórica e metodológica, o jornalismo deixa 
que outros campos do conhecimento alcancem maior rele-
vância na reflexão sobre os fenômenos jornalísticos. 

Ressaltamos que não há nenhum problema nisso, 
já que podemos fazer perguntas diferentes a respeito dos 
mesmos fenômenos (GROTH, 2006, 2011). Os aspec-
tos que interessam ao nosso campo de pesquisa diferem 
dos enfoques da Psicologia, da Sociologia e da Linguís-
tica, dentre outras, quando estas elegem o jornalismo 
como objeto de suas análises. Por conseguinte, os fenô-
menos jornalísticos vistos pelas outras áreas do saber, vão 
se preocupar em responder questões teóricas relacionadas 
a seus territórios de origem, não ao jornalismo.

No caso da história do jornalismo, este aspecto se 
coloca mais fortemente, uma vez que se situa no limiar 
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desses dois campos. O objeto de estudo tende a se tor-
nar ainda mais difuso para o pesquisador em jornalismo 
quando, combinado a estratégias teórico-metodológicas 
de outras áreas do saber, como a Sociologia, a Economia 
e a Ciência Política, desmembra-se em ‘história social do 
jornalismo’, ‘história econômica do jornalismo’ e ‘his-
tória política do jornalismo’, necessidade que pode ser 
explicada, como uma hipótese, pela dupla abertura esta-
belecida pela associação de história e jornalismo (PON-
TES, 2008), pois abrem espaço um para o outro e ainda 
dão passagem para uma terceira área do conhecimento.

A pesquisa em história do jornalismo “torna possível o 
olhar para o passado com o interesse teórico do jornalismo, 
buscando compreender como teoria e prática são organiza-
das na atualidade” (PONTES, 2010, p. 18). Os trabalhos 
cuja preocupação é eminentemente resgatar a história de 
jornalistas conhecidos por seus atributos profissionais no-
táveis (sobretudo repórteres renomados, como João do Rio, 
Caco Barcellos, Eliane Brum etc.), produtos jornalísticos mais 
longevos ou considerados como sendo de qualidade edito-
rial (Repórter Esso, Manchete, Jornal Nacional etc.), empresas 
com audiência considerável ou com relações marcadamente 
controversas (Rede Globo etc.), períodos notáveis na política 
e na economia (governo de presidentes brasileiros, ditadura 
militar, planos econômicos etc.), gêneros jornalísticos (fo-
tojornalismo na revista O Cruzeiro, reportagem na revista 
Realidade etc.), práticas segmentadas (imprensa alternativa, 
jornalismo feminino etc.), dentre outros, apenas esforçan-
do-se para desenvolver a historiografia dos seus objetos de 
análise, acabam por se afastar teoricamente do jornalismo.
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4. A tarefa da pesquisa em jornalismo

Como na história do jornalismo o objeto de estudo 
(o jornalismo) é atravessado verticalmente, o pesquisador 
desta subárea da Comunicação tende a enfrentar alguns 
impasses teóricos (“obstáculos epistemológicos”). Afinal 
de contas, ao debruçar-se sobre o passado, estaria ele na 
condição de historiador ou agente inserido no campo de 
pesquisa do jornalismo? Para qual lugar estão endereça-
das suas questões teóricas, quer dizer, suas perguntas de 
pesquisa: história ou jornalismo? O que ele quer estudar, 
quando seleciona como tema um determinado tipo de 
jornalismo praticado no início do século XX: os fenôme-
nos históricos (fatos políticos ou econômicos que inci-
diram na sequência de acontecimentos) ou jornalísticos 
(como o meio de comunicação noticiou tais fatos políti-
cos ou econômicos)? Trata-se, neste caso, de questões que 
competem ao pesquisador do jornalismo resolver, a fim 
de evitar problemas de ordem epistemológica para um 
campo de pesquisa em busca de um estatuto próprio na 
grande área da Comunicação.

A primeira empreitada para avançarmos na pesquisa 
em jornalismo é saber o que é jornalismo, sua origem his-
tórica e as condições que possibilitaram o aparecimento 
da atividade. A partir dessa demarcação, teremos o en-
tendimento de que nem tudo é jornalismo. A ideia de 
que a gênese da atividade jornalística está na antiguidade 
clássica (delimitada como pré-jornalismo) ou das actas 
romanas como os primeiros “jornais” (SOUSA, 2008) 
vai na contramão da compreensão sobre uma nova práti-
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ca que emerge na modernidade e modifica “a experiência 
social e, portanto, a própria categoria de tempo e a no-
ção de historicidade” (MARTINO, 2008, p. 29)116. Esta 
concepção, além de delimitar o objeto de estudo, marca 
a diferença de perspectiva entre o historiador e o pesqui-
sador do jornalismo.

Um outro aspecto para pensarmos é o cuidado que 
o pesquisador deve ter ao olhar o passado com as lentes 
do presente. Não contribui teoricamente com o campo de 
pesquisa do jornalismo nem se ele faz uma projeção da sua 
visão de mundo no objeto de estudo, o que significa re-
produzir estruturas sociais, valores e normas morais de sua 
época no passado (MARTINO, 2008), nem se ele emite 
juízo de valor de determinado período da história em rela-
ção a outro. Enxergar a atividade como uma prática social 
e cultural é também percebê-la como fruto de seu tempo.

Em uma análise da instância metodológica, Marial-
va Barbosa (2013) expõe aspectos importantes para pen-
sar os trabalhos em história do jornalismo. De um lado, 
olhar o jornalismo em suas múltiplas dimensões (prática 
profissional, campo de estudos, lugar de saber e disputas 
de poder, assim como parte de um diálogo com o públi-
co). De outro, considerar as épocas, os processos sociais e 
as relações humanas (produção de sentidos dos meios de 
comunicação, onde há o cruzamento de várias subjetivi-
dades – a do jornalista, a do público etc.).

Assim, se os produtos jornalísticos são criações cul-
turais que se desenvolvem e se desdobram, representan-

116 Fizemos uma adaptação, já que o autor trata de história da co-
municação.
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do aí que eles têm uma história (GROTH, 2006, 2011), 
cabe ao pesquisador do jornalismo a tarefa de escrevê-la e 
inscrevê-la não só no espaço (do jornalismo como prática 
social e exercício teórico-epistemológico), mas também 
no tempo (em cada época). Em outras palavras, é preciso 
evidenciar a relação existente entre o texto (produto jor-
nalístico) e o contexto (processo histórico), de modo que 
o agente desta subárea da Comunicação possa contribuir 
com seu campo de pesquisa de origem.
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análise das denúncias como 
conteúdo do noticiário político

Diana Fernandes117

1. introdução

A inspiração para enfrentar os novos desafios veio 
logo nas primeiras aulas de Metodologia e Pesquisa em 
Comunicação com a definição de Popper (2008) de que 
“[...] a fonte mais importante do nosso conhecimento, 
além do conhecimento inato, é a tradição” (p.56). En-
tre outros elementos que compõem, na sua visão, o co-
nhecimento tradicional, está a capacidade de ouvir, ler e 
aprender. Os dois primeiros verbos eu pratiquei à exaus-
tão. Quanto ao terceiro, a minha percepção, ao final do 
primeiro semestre de Mestrado, é que estou engatinhan-
do no aprendizado rumo a minha primeira pesquisa em 
Comunicação. Como estímulo, lanço mão também do 
entendimento de marxistas de que “o conhecimento co-
meça com a experiência, tem nela o ponto de partida. 
Mas apenas o ponto de partida” (NETTO, 2011, p. 335). 

117 Mestranda em Jornalismo e Sociedade na Faculdade de Comuni-
cação da Universidade de Brasília (UnB); graduada em Jornalismo 
pelo UniCeub em 1985.
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Com a experiência prática do jornalismo e ciente das 
deficiências e lacunas no campo teórico – que, acredito, 
serão menores nas etapas seguintes da pesquisa – tentarei 
deixar claro nas próximas páginas as escolhas que fiz até 
agora para executar meu trabalho. Este artigo expõe os pri-
meiros passos na busca de referenciais teóricos, técnicos e 
metodológicos para a realização de uma pesquisa que tem 
como tema o jornalismo político, e um título provisório: 
“A Presença das Denúncias no Noticiário Político”. 

O objeto de estudo visa dimensionar a freqüência com 
que as denúncias de corrupção contra políticos e autoridades 
públicas aparecem nas notícias da cobertura política feita pe-
los principais jornais impressos do Brasil. No percurso me-
todológico, o trabalho de investigação adotará a Análise de 
Conteúdo e outros procedimentos técnicos para identificar 
as ocorrências quantitativas e fazer uma avaliação qualitativa 
da mensagem jornalística. Escolha que será justificada mais 
adiante. Para a análise do produto dos emissores, a pesquisa 
vai explorar as teorias do Newsmaking.

O primeiro passo, após a escolha do tema e do ob-
jeto de estudo, foi definir o corpus da pesquisa: os três 
maiores jornais impressos de circulação nacional – Folha 
de S.Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo – classificados 
desta forma com base em dados do Instituto Verificador 
de Circulação (IVC), de maio de 2015, que mede a circu-
lação média diária de jornais editados no Brasil.118

118 De acordo com os dados de abril de 2015 do IVC, a Folha de 
S.Paulo teve circulação média diária de 361.251 exemplares ao lon-
go dos 12 meses anteriores; o jornal O Globo, com 320.374; e O 
Estado de S. Paulo com 250.045 edições. O jornal Super Notícia, 
de Belo Horizonte, registrou circulação média maior que a do O 
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A escolha dessas publicações é justificada ainda pelo 
fato de, tradicionalmente, produzirem o mais completo 
conteúdo de jornalismo político nacional, com cobertura 
diária e cotidiana das atividades do Congresso Nacional 
e das ações políticas no âmbito do governo federal e dos 
principais governos estaduais. 

O problema da pesquisa se constitui, no momento, 
da seguinte forma: Com qual freqüência a denúncia apare-
ce no jornalismo político e como se constrói o jornalismo de 
denúncia nos jornais impressos?

2. objetivo principal

Os produtos escolhidos para o estudo serão anali-
sados a partir das hipóteses e objetivos formulados com 
o intuito de se chegar à compreensão do objetivo prin-
cipal dessa pesquisa: analisar e dimensionar a publica-
ção de denúncias na editoria responsável pela cobertura 
política nacional dos três maiores jornais do País com 
circulação nacional.

Além da evidente preponderância da minha estreita 
ligação com o tema escolhido para a pesquisa, considerei 
outros elementos na formulação do objetivo. Acredito, 
por exemplo, que ele pode ser relevante à medida que 
complementará estudo acadêmico nesta linha, que apon-
tou a predileção das revistas de conteúdo jornalístico por 
notícias sobre denúncias. 

Estado de S. Paulo, com 314.766 exemplares, mas sua distribuição é 
concentrada no estado de Minas Gerais, o que não lhe confere a clas-
sificação de jornal de circulação nacional, como é o jornal paulista.
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Verificar, por meio desta pesquisa, se esta é uma prá-
tica também predominante nos jornais impressos poderá 
resultar em informações novas, que, por sua vez, contribui-
rão para a compreensão dessa tendência da imprensa brasi-
leira e suas conseqüências para o mercado de trabalho, para 
as empresas e para os mecanismos de produção da notícia. 

Uma das preocupações é iniciar o estudo sem a pre-
dominância de uma opinião ou juízo de valor a respeito 
deste novo comportamento da imprensa, se positivo ou 
negativo. Sem abrir mão, contudo, de uma análise críti-
ca. Sobre a impossibilidade de neutralidade com o tema 
pesquisado, Gil (2008) afirma: “Na verdade, nas ciências 
sociais, o pesquisador é mais que um observador objeti-
vo, é um ator envolvido no fenômeno” (p. 29).

3. A escolha do objeto

As denúncias de corrupção e o jornalismo político 
constituem, sem dúvida, um tema com presença marcante 
na atualidade e, em especial nas democracias modernas, 
com repercussões políticas de grande impacto, como de-
monstraram recentes escândalos políticos no Brasil. Do 
ponto de vista teórico, portanto, o objeto de investigação 
desta pesquisa atende ao preceito, entre inúmeras outras 
definições, de que são objetos de estudos da comunicação, 
“os processos comunicacionais mediados pelos meios de 
comunicação e atrelados à evolução da sociedade contem-
porânea” (GERALDES; SOUSA, 2011, p. 20). 

É fato, contudo, que a escolha por este tema foi influen-
ciada, em primeiro lugar, pela minha experiência em mais 
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de 25 anos de cobertura política em Brasília em dois dos 
três jornais do corpus de pesquisa. Ao longo deste período, 
que coincidiu com o último processo de redemocratização 
do País, observei uma mudança acentuada na preferência do 
noticiário político dos jornais por reportagens sobre denún-
cias de corrupção e desvios éticos e financeiros praticados por 
autoridades públicas, com mandatos eletivos ou não. 

Ao final do meu período de atuação no jornalismo 
diário, em 2014, essa percepção era uma certeza, corro-
borada por levantamentos eventuais e informais das re-
dações. E confirmada por estudo sobre o noticiário das 
três principais revistas semanais de conteúdo jornalístico: 
Veja, Época e IstoÉ (NASCIMENTO, 2013), que apon-
tou grande salto no número de reportagens com denún-
cias: de oito em 1989 para 34 em 2010, sendo o maior 
volume, 38, em 2002 – importante lembrar que a Época 
começou a circular no final de 1998.

Diante desses dados concretos e após leituras ex-
ploratórias que antecederam a submissão da proposta 
de pesquisa, fiquei tentada a adotar a seguinte hipótese 
inicial para o meu trabalho: as reportagens com denún-
cias de corrupção e de desvios éticos contra políticos e 
autoridades públicas passaram a ocupar, nos últimos 15 
anos, um espaço maior nas editorias responsáveis pela 
cobertura da política nacional nos três jornais impressos 
escolhidos. Como a pesquisa será realizada também no 
período anterior aos últimos 15 anos, há a possibilidade 
de se confirmar a hipótese. Ou não. 

Uma hipótese de pesquisa, como já amplamente 
explorado por teóricos e pesquisadores, pode, ao longo 
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do trabalho de campo, ser alterada, reformulada ou sim-
plesmente eliminada (GIL, 2008, p. 65). Bardin (1977) 
acredita que a análise do material de pesquisa poderá re-
sultar na construção de novas hipóteses, pois “a hipótese 
é uma afirmação provisória que nos propomos verificar, 
recorrendo aos procedimentos de análise” (p. 125). 

Ou seja, trata-se de uma suposição que permanece 
em suspenso enquanto não for submetida à prova de da-
dos seguros que serão fornecidos pela pesquisa. Reconhe-
ço, portanto, que é um elemento de risco que adoto neste 
momento, mas que poderá ser descartado nas etapas pos-
teriores de desenvolvimento do projeto. 

4. procedimentos metodológicos

Para desenvolver o estudo sobre a presença das de-
núncias de corrupção e outros desvios no noticiário po-
lítico dos jornais impressos será empregada a Análise de 
Conteúdo, uma técnica de pesquisa que viveu períodos de 
auge e de contestação acadêmica, mas que constitui ainda 
hoje um dos procedimentos metodológicos mais eficazes 
para a investigação de conteúdos de comunicação.

Ao longo das últimas décadas, a Análise de Conte-
údo passou por várias definições e revisões teóricas que 
procuraram incorporar avanços tecnológicos e contornar 
críticas – principalmente à ênfase dada originalmente à 
dimensão quantitativa. Herscovitz (2008), em defesa das 
diferentes abordagens permitidas pela técnica, resgata o 
conceito de um dos fundadores dos estudos de comuni-
cação nos Estados Unidos, Harold Lasswell: “Para Las-
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swell (1927; 1936), a análise de conteúdo descrevia com 
objetividade e precisão o que era dito sobre um determi-
nado tema, num determinado lugar e num determinado 
espaço” (2008, p. 124). 

Na visão de Herscovitz, a tendência atual desta me-
todologia de pesquisa é a aplicação efetiva das análises 
quantitativas e qualitativas: 

A tendência atual da análise de conteúdo desfavore-
ce a dicotomia entre o quantitativo e o qualitativo, 
promovendo uma integração entre as duas visões, de 
forma que os conteúdos manifestos (visível) e laten-
tes (oculto, subentendido) sejam incluídos no mes-
mo estudo para que se compreenda não somente o 
significado aparente do texto, mas também o signi-
ficado implícito, o contexto onde ele ocorre, o meio 
de comunicação que o produz e o público ao qual é 
dirigido. (HERSCOVITZ, 2008, p. 126). 

A opção pelas duas abordagens da Análise de Con-
teúdo é reforçada pelos conceitos de Bardin (ibdem), que 
realça as nuanças de cada uma ao descrever que na análise 
quantitativa o que serve de informação é a freqüência com 
que surgem certas características do conteúdo. E que na 
análise qualitativa é a presença ou ausência de uma dada 
característica de conteúdo que é tomada em consideração. 

[...] Aceita-se mais favoravelmente a combinação da 
compreensão clínica com a contribuição estatística. 
[...] a análise de conteúdo já não é considerada exclu-
sivamente com um alcance descritivo (cf. os inventá-
rios dos jornais do princípio do século), pelo contrá-
rio, toma-se consciência de que a sua função ou o seu 
objetivo é a inferência (BARDIN, 1977, p. 23). 
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A literatura acadêmica é farta em avaliações críticas, in-
clusive de pesquisadores brasileiros, sobre as vantagens e des-
vantagens da Análise de Conteúdo como método de pesqui-
sa. Em um estudo que avalia – a partir de conceituações dos 
principais teóricos deste método – o alcance e as abordagens 
possíveis da Análise de Conteúdo, Leal e Antunes (2011) 
apontam suas deficiências, especialmente sobre a alegada li-
mitação para a apreensão dos acontecimentos jornalísticos. 
Mas destacam que são muitas as abordagens compatíveis 
com essa técnica para complementar a pesquisa do conteúdo.

Eles avaliam que, para a prática da análise de um 
conteúdo, o texto não é o grande objeto de estudo, mas 
um corpus empírico, a partir do qual se alcança o real 
objeto de pesquisa, que é o contexto social específico. Por 
esta visão, os textos são abordados como expressões desse 
contexto, interessando ao pesquisador “menos o sentido 
de um elemento particular de seu corpus e mais a mani-
festação de recorrências, regularidades e dados que são 
tomados como indicadores das dimensões da vida social 
em estudo” (LEAL; ANTUNES, 2011, p. 20). 

A escolha deste método de análise, nesta fase inicial 
da minha pesquisa, não exclui a possibilidade de serem 
aplicadas, de forma complementar, algumas ferramentas 
da análise de discurso, técnica preferida por alguns auto-
res para o trabalho de análise qualitativa de conteúdos. 
Também de forma complementar, entrevistas individuais 
e estruturadas com jornalistas que fazem a cobertura da 
política nacional poderão ser realizadas. Se essa possibili-
dade se confirmar, os entrevistados serão escolhidos nas 
fases posteriores do trabalho. 
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5. unidades de pesquisa

Para a definição das unidades de análise desta pes-
quisa será aplicada a técnica da amostragem, tanto para 
as edições dos jornais impressos de anos passados como 
para a publicação atual. Segundo Barbetta (2004, apud 
HERSCOVITZ, 2007, p.129), as técnicas de amostra-
gem tradicionais são econômicas, poupam tempo, são 
confiáveis e facilmente obtidas.

Para a representatividade do universo do objeto de 
estudo desta pesquisa, a amostragem poderá ocorrer por 
meio da aplicação da técnica conhecida como semana arti-
ficial, que pode ser também quinzena ou mês artificial, su-
gerida por Bauer (2000). No caso de se optar pela semana 
artificial, será selecionado cada dia da semana de semanas 
distintas – a primeira segunda-feira de um mês, a segunda 
terça-feira do mesmo mês, a terceira quarta-feira do mês e, 
assim, sucessivamente, até completar os sete dias. 

Para a análise de conteúdo do noticiário político de 
anos passados, a opção inicial é pela pesquisa dos arqui-
vos dos três jornais desde 1985, primeiro ano do mais 
recente período de redemocratização do País. Campo que 
poderá ser ampliado, ou modificado, a partir da realiza-
ção de um projeto piloto, experimental. Esta pesquisa é 
possível de ser realizada junto aos próprios arquivos das 
empresas responsáveis pelas publicações e também em 
bibliotecas digitais atualizadas, como a da Câmara dos 
Deputados, em Brasília. 

Em um primeiro momento, foi considerada a hi-
pótese de investigar o segundo ano de mandato de to-
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dos os presidentes da República civis, que ocuparam o 
posto desde o fim da ditadura, em 1984. Este critério 
de seleção do ano leva em conta, principalmente, o fato 
de estar mais distante do processo eleitoral. Por este cri-
tério, seriam analisados, então, os noticiários políticos 
dos seguintes anos: 1986 (governo de José Sarney); 1991 
(governo de Fernando Collor); 1994 (governo de Itamar 
Franco); 1996 (primeiro governo de Fernando Henrique 
Cardoso); 2000 (segundo governo de Fernando Henri-
que Cardoso); 2004 (primeiro governo de Luís Inácio 
Lula da Silva); 2008 (segundo governo de Lula); e, por 
último, 2012 (primeiro governo de Dilma Rousseff ).119

Diante da possibilidade de estes anos não abrange-
rem, necessariamente, os principais escândalos políticos 
dos respectivos governos, outros critérios estão sendo con-
siderados. A constituição dessas unidades de análises ocor-
rerá, de forma mais clara, completa e definitiva, na segunda 
etapa do trabalho de pesquisa. Para ter uma representação 
do momento presente do trabalho dos jornais impressos 
na cobertura da política nacional, serão analisadas edições 
publicadas no primeiro semestre de 2016.

A partir das orientações metodológicas de que a 
adoção de um sistema de categorias é considerada proce-
dimento importante e facilitador para a codificação dos 
resultados de uma pesquisa, a idéia é estabelecer alguns 

119 Fernando Collor foi eleito em 1989 para um mandato de cinco 
anos, mas exerceu a função de março de 1990 a setembro de 1992. 
Após sofrer um processo de impeachment, foi substituído por seu vice 
Itamar Franco, que assumiu o governo provisoriamente em setembro 
de 1992, e de forma definitiva em dezembro do mesmo ano. Permane-
ceu no cargo até a conclusão do mandato em janeiro de 1995. 
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conceitos e definições, ainda a ser detalhados. Serão cate-
gorizados, por exemplo, os tipos de atos ilícitos verifica-
dos nas denúncias (formas de corrupção; desvios éticos e/
ou financeiros; tráfico de influência) e a origem dos acu-
sados (Governo federal, governos estaduais, Parlamento, 
administração pública).

6. considerações finais

Neste primeiro exercício de aproximação com textos, 
autores, teorias e percursos metodológicos fundamentais 
para o presente trabalho de pesquisa, evidenciou-se o 
longo caminho que ainda tenho a percorrer rumo ao meu 
amadurecimento teórico-conceitual. Tenho convicção 
apenas quanto à existência e viabilidade do meu objeto 
de estudo, mas não sei exatamente, ainda, sobre todas as 
possibilidades e caminhos que posso explorar. 

A reconfiguração de perguntas e dúvidas que chega-
ram amarradas ao objeto de estudo começou a ser dada 
nesta primeira etapa dos estudos e ganhará, certamente, 
novos contornos com o amadurecimento teórico. Mas não 
tenho qualquer dúvida, a despeito de alegadas limitações, 
que a Análise de Conteúdo é a ferramenta mais adequada 
e apropriada para o percurso que devo perseguir em busca 
de um resultado concreto e analítico nesta pesquisa.

Outra certeza é quanto a minha disposição para 
levar adiante o projeto. Consciente, no entanto, que é 
preciso muito mais que isso. Se faz necessário aprofundar 
os valores metodológicos (LAVILLE; DIONNE, 1999), 
que nos levam ao saber construído de maneira metódi-
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ca. O que, na visão dos dois autores, “exige curiosida-
de e ceticismo, a confiança na razão e no procedimento 
científico e, também, a aceitação de seus limites” (p. 96). 
Agregar esses elementos e muitos outros conhecimentos é 
minha principal meta neste recomeço na vida acadêmica.
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fotoGrafia e comunicação: uma reflexão fenomeno-
lóGica do fotoGráfico na comunicação

Duda Bentes120

1. introdução

Há mais de século e meio, a fotografia faz parte de 
nosso cotidiano e, desde sua divulgação ao público, tem 
sido objeto de interesses práticos e teóricos diversos, seja 
na indústria ou no comércio, seja nas artes ou nas ci-
ências. Como tecnologia e linguagem, ela vem servindo 
aos mais diversos fins: registro, documentação e divul-
gação científica; reprodução de obras de arte e expres-
são artística; objeto de memória e de representação dos 
acontecimentos domésticos e sociais, enfim, informação 
e propaganda. Por tudo isso, propomos uma reflexão em 
que a fotografia é tratada como uma técnica e tecnolo-
gia a serviço dos meios de comunicação nas sociedades 
complexas. Da mesma forma, e dentro desse contexto, 
reforçaremos a tese sobre as consequentes alterações na 
forma de ver e interpretar o mundo.

120 Fotógrafo, Jornalista na função de repórter fotográfico, formado 
em Ciências Sociais com habilitação em Antropologia e Mestre em 
Comunicação pela Universidade de Brasília. E-mail: bentes@unb.br.
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Acolhida pela Academia de Ciências de Paris, em 19 
de agosto de 1839, a fotografia substituiu o desenho e a 
pintura na representação dos objetos observados e descri-
tos pelos estudiosos dos fenômenos do céu e da terra. A 
agilidade do registro do imagético; a precisão no deline-
amento das formas; a sutileza na gravação das luzes e das 
sombras; a representação dos volumes e das superfícies; a 
reprodução de um ou de mais dados que se relacionam 
entre si e que podem ser manejados como uma única 
unidade; e a qualidade como objeto de indexação e de 
arquivamento (produto de uma sociedade que classifica 
os objetos como dados e testemunhos de uma época pas-
sada) fizeram com que a fotografia superasse, em eficiên-
cia, as técnicas tradicionais de representação por imagem. 
Dessa forma, a fotografia, patrocinada pela ciência, foi 
apresentada como uma nova técnica de representação e 
uma nova tecnologia de reprodução que dava forma e 
vida a uma nova visão de mundo, o mundo da ciência 
positiva e da eficiência tecnológica. 

Assim, de acordo com seus historiadores, a fotogra-
fia foi acolhida como uma técnica de representação figu-
rativa precisa e isenta da subjetividade de seu realizador, 
uma técnica de representação de tudo que pudesse ser 
observado e apreendido pelo sentido da visão, e muito 
mais. Objeto de constantes aperfeiçoamentos ao longo 
do século XIX, a fotografia, nas primeiras décadas do sé-
culo XX, alcançou sua perfeição ao ser reproduzida foto-
graficamente em diferentes suportes. Em outras palavras, 
quando alcança a condição de tecnologia que reproduz 
a si mesma sobre papel e no celulóide, revolucionando a 
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ilustração impressa e inventando o cinema (FREUND, 
1986; GERNSHEIM, 1969; GOLDBERG, 1991; KOS-
SOY, 2007; NEWHALL, 1978; ROSENBLUM, 1984). 

Mas a fotografia se mostrou mais que uma técnica 
objetiva de expressão isenta de significados e ideologica-
mente imparcial. De fato, ao representar-se a si mesma, a 
fotografia confirmou o ideal de superação das limitações 
humanas pela técnica e tecnologias de derivada. Com a 
fotografia, mais uma passagem foi aberta para o incons-
ciente óptico (BENJAMIN, 1986) que estabeleceu regras 
para uma comunicação enunciada a partir de uma estru-
tura infravisual (McLUHAN, 1969). Consequentemen-
te, a fotografia deu um novo significado para a imagem 
(BARTHES, 1984), certificou um regime de verdade 
(TAGG, 1999) e instituiu novas práticas sociais (BOUR-
DIEU, 1979), popularizando o uso da imagem como 
objeto cotidiano de memória e de presença do sujeito na 
sociedade e no mundo. Na passagem para o século XXI, 
a fotografia se encontra renovada e em novo estágio. Ela 
está liberta do suporte físico-químico original e, no seu 
estado eletrônico e digital, transita por redes virtuais das 
novas mídias eletrônicas, como telepresença de um novo 
sujeito globalizado (MANOVICH, 2001).

2. desconstrução e construção da fotografia na 
comunicação

Muito se tem pesquisado sobre a fotografia entre 
historiadores, cientistas sociais e, principalmente, entre 
artistas e críticos das artes. No campo da Comunicação, 
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no entanto, pouco se tem refletido sobre a especificidade 
da fotografia como seu objeto, a não ser em suas ma-
nifestações particulares onde se destacam os trabalhos 
sobre a fotografia de imprensa, com destaque para os tra-
balhos sobre fotojornalismo. De fato, o que designamos 
como fotografia deixa de lado o significado desta como 
reprodução fotomecânica e que, também, se faz invisí-
vel em seus códigos infravisuais, isto é, códigos gráficos 
invisíveis a olho nu. Da mesma forma, o que designa-
mos como fotografia digital também esconde todo um 
processo de codificação invisível aos olhos do espectador. 
Assim, o que resta do processo original da fotografia é 
aquilo que denominamos de “fotográfico”, que deixa de 
ser uma qualidade para se transformar em sujeito, isto é, 
objeto de reflexão e proposição. 

Walter Benjamin, em seu texto “A pequena histó-
ria da fotografia” (1986), chama a atenção dos leitores 
para o aspecto artístico da fotografia, qualidade que lhe 
vinha sendo negada desde a crítica feita por Charles Bau-
delaire (1987) à pretensão desta fazer parte do Salão de 
1859. Para tanto, Benjamin qualifica a fotografia como 
arte, o retrato propriamente dito, desde que o fotógrafo 
se identificasse com sua técnica e conseguisse ir além de 
seu valor de troca, fazendo da fotografia uma forma de 
expressão. Por outro lado, Benjamin destaca que a fo-
tografia subverte os valores com que julgar uma obra de 
arte a partir de então e destaca a reprodutibilidade técni-
ca como uma qualidade em si, isto é, o valor de exposição 
como um valor maior que o valor de culto. Não mais as 
galerias como lugar de culto da imagem, mas as mídias 
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impressas com suas reproduções em meios-tons e as salas 
de cinema com suas projeções de luz. 

Também Marshall McLuhan, em seu texto “A foto-
grafia: o bordel sem paredes (1969), chamou a atenção 
para a fotografia como uma técnica a dividir duas eras, a 
era do homem tipográfico e a era do homem gráfico. Para 
McLuhan, a fotografia possibilita que a luz elétrica seja 
introduzida nos processos de produção gráfica e, conse-
quentemente, a introdução da eletricidade nos processos 
de codificação da imagem, sua reprodução e sua difusão. 
Da mesma forma que a palavra escrita se transformou em 
pontos do Código Morse para a transmissão pelo telégra-
fo, a imagem se transformou em pontos claros e escuros 
com a tecnologia fotográfica aplicada sobre o metal que 
se transforma em clichê; grãos de prata na fotografia, re-
tícula na imagem fotomecânica. Ambas em condição de 
serem codificadas por impulsos elétricos binários, luz e 
sombra podem ser transcritos como sinais gráficos (pon-
tos e traços), sons (agudos e graves), números (zeros e 
uns), alterando, dessa forma, os processos de comunica-
ção e as relações de espaço e tempo nas sociedades com-
plexas do século XX. 

Assim, a fotografia vem sendo objeto de reflexão, 
tendo sido “construída” e “desconstruída” em sua signi-
ficação. Roland Barthes representa para nós aquele que 
responde ao alerta de Walter Benjamin para a necessi-
dade de expor os processos de codificação da mensagem 
fotográfica, isto é, de como uma imagem aparentemente 
denotada se faz conotada. Tarefa ingrata e mal recebida 
por tornar algo tido como certo para o senso comum, a 
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denotação fotográfica, em algo incerto, seu processo de 
conotação e a “insignificância fotográfica” (1990). En-
fim, algo que amortecia a recepção da realidade com seu 
regime de verdade, em algo manipulável e questionável, 
ideologicamente construído. E, em uma fatal coincidên-
cia, Barthes, em seu último livro, A câmara clara (1984), 
escreve um réquiem para a fotografia de caráter realista 
funciona deixando aberto o espaço para a crítica pós-
moderna que questiona o regime de verdade certificado 
pela fotografia. De outra forma, o realismo da fotografia 
é desqualificado como um valor para seu julgamento es-
tético, destacando-se o valor de exposição e a qualidade 
técnica de interpretar a realidade (SONTAG, 1981).

Dessa feita, Lev Manovich, em seu texto The Lan-
guage of new media (2001), recoloca as questões de 
Benjamin e McLuhan no contexto das novas tecnologias 
eletrônicas e digitais. Manovich reflete sobre as novas mí-
dias e seus efeitos na contemporaneidade; as interfaces, 
as operações, as ilusões, as formas e o cinema, isto é, a 
função movie, como locus de convergência das diferentes 
formas de expressões. De fato, tudo muda com as novas 
tecnologias, mas nada muda enquanto processo de sig-
nificação. De todos esses pontos, nos chama atenção a 
condição do operator que se faz presente em um mundo 
virtual, rompendo barreiras de espaço e tempo com um 
self digitalizado. De certo, Manovich traz preocupações 
mais profundas que a egolatria de uma geração de fotó-
grafos compulsivos, mas este é um dos fenômenos que 
diz respeito à atualidade e que envolve a expressão, a in-
formação e a comunicação contemporânea. 
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Observamos, no entanto, que nesses trabalhos a fo-
tografia não se faz objeto descrito pela e para a Comu-
nicação, mas sim, como objeto de campos fronteiriços 
cujos autores se posicionam como sociólogos, críticos 
literários, artistas e teóricos das artes, configurando-se, 
a fotografia, como um objeto de caráter interdisciplinar 
e, consequentemente, multidisciplinar. É certo que não 
duvidamos do valor desses trabalhos, mas gostaríamos de 
provocar o objeto a partir de um novo ponto de vista 
e estabelecer uma nova perspectiva. Certamente, esses 
trabalhos contribuem para o campo da Comunicação ao 
distinguir a fotografia como uma técnica e uma tecnolo-
gia presente nos meios de comunicação. Entretanto, nos 
interessa problematizar a fotografia como objeto do cam-
po da comunicação de forma a compreender o próprio 
campo e suas possibilidades epistemológicas.

3. fotografia e comunicação, uma questão 

A fotografia é um objeto multifacetado e, da mesma 
forma que o mesmo objeto fotografado por diferentes fo-
tógrafos se apresenta diferentemente aos olhos do espec-
tador, ela, como objeto de estudo, não é o mesmo para os 
diferentes campos do saber. Por isso, a questão que nos 
afeta é: Qual o lugar da fotografia na Comunicação?

Com essa pergunta, vamos ao encontro daqueles 
que questionam sobre o campo da comunicação e que 
a entendem como um fenômeno em que as tecnologias 
de mediação se colocam como fator significativo para as 
sociedades complexas. Elegemos para tanto pensar um 
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percurso para a fotografia como tecnologia da comuni-
cação, isto é, refletir sobre a fotografia como uma técnica 
e uma tecnologia da comunicação. Defendemos, assim, 
a tese de que a invenção da fotografia é um marco para 
o desenvolvimento dos meios de comunicação e para a 
emergência da sociedade da informação. 

Se por um lado, a fotografia se apresenta como uma 
técnica e uma tecnologia cuja historicidade poderá con-
tribuir para uma compreensão do caráter das sociedades 
complexas, entendemos também que ela coloca em ques-
tão seu aspecto interdisciplinar e multidisciplinar. Para 
muitos estudiosos da comunicação, esse é um problema a 
ser observado e que, problematizado, poderia contribuir 
para a constituição da comunicação como uma discipli-
na, isto é, uma ciência. 

De fato, reafirmamos, é raro encontrar estudos sobre 
a fotografia como objeto da comunicação. Seus conceitos 
são, na maioria das vezes, forjados em áreas afins: nas 
Artes, nas Ciências Sociais, na Linguística e outras áreas 
interessadas nos fenômenos de expressão contemporâne-
os. Nossa hipótese é que a fotografia seria percebida no 
campo da comunicação como um objeto sem densidade 
própria, subsumido a outros processos técnicos de codifi-
cação da informação, outras tecnologias da comunicação: 
ao impresso, ao cinema, à televisão e às novas tecnologias 
digitais. A falta de uma densidade a colocaria como um 
objeto dado, isto é, conceituado em outras áreas do co-
nhecimento, principalmente pelas Artes que tem na fo-
tografia uma de suas formas de expressão. Nesse ponto se 
nos coloca a questão da interdisciplinaridade na comuni-
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cação, quando trabalhamos um objeto na perspectiva de 
outras disciplinas e áreas do conhecimento. Afinal, desde 
que a fotografia se fez presente nos meios de comunica-
ção estes se transformaram, se reinventaram e ganharam 
eficiência. Uma comunicação visual, onde a palavra se 
assume como imagem, imagem forjada com a luz, o logos 
manifesto fotograficamente.

Observamos, no entanto, que o estudo da história 
da comunicação não pode fechar-se em si mesmo. Nos 
estudos sobre o campo da comunicação, observa-se que 
“traçar a história é uma das abordagens mais emprega-
das para apresentar o campo comunicacional” e “que são 
muitas as maneiras que a história pode contribuir para 
elucidar a emergência do campo” (MARTINO, 2006, p. 
46). Martino destaca que:

[...] a história pode nos ajudar na definição do objeto 
comunicacional, visto que é a singularização histórica 
do processo comunicacional, baseada na emergência 
de um tipo de sociedade (industrial), que libera um 
tipo de fenômeno comunicacional inédito: a inte-
gração da comunicação midiática à nova organização 
social e a emergência da atualidade como produto da 
atividade midiática, o que requer um tratamento es-
pecífico (Idem, ibidem).

...e faz um alerta para um cuidado a se observar que:

[...] embora a abordagem histórica seja extremamente 
valiosa no tocante à definição do objeto de estudo da 
comunicação, ela pode ser empregada de modo equi-
vocado se for tomada como substituto da discussão 
epistemológica (Idem, ibidem).
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Assim, propomos o estudo da fotografia em sua his-
toricidade como objeto da comunicação e nos alinhamos 
ao eixo temático que procura na história da comunicação 
uma interpretação da “evolução e desenvolvimento dos 
meios de comunicação”. Consequentemente, o que nos 
interessa são os “fundamentos teóricos da história da co-
municação” e da “emergência da sociedade da informa-
ção”, sintonizados com os objetivos da Linha de Pesquisa 
Teoria e Tecnologias da Comunicação.

4. de “onde” partir e do “como” chegar?

O objetivo geral de nosso projeto é refletir sobre a 
fotografia como técnica que emerge e contribui para a 
constituição de uma sociedade complexa e que hoje des-
taca a informação como valor de significação, a chamada 
Sociedade da Informação. 

Para seguir nosso caminho, propomos observar os pas-
sos de Boris Kossoy, arquiteto, sociólogo e comunicador, 
que dedicou toda sua obra intelectual e acadêmica à fotogra-
fia e, em especial, a sua história e processos de construção e 
desmontagem da imagem fotográfica. Kossoy, em sua obra, 
trata de duas questões que lhe permitiu reescrever a história 
da fotografia e, por seu turno, tratar a fotografia como obje-
to de estudo. Em sua última obra, Os tempos da fotografia 
(2007), ele nos apresenta um quadro onde sistematiza o es-
tudo da expressão fotográfica em duas vertentes: a fotografia 
como “1) OBJETO de estudos históricos e teóricos específi-
cos” e como “2) FONTE de informações referentes às mais 
diferentes áreas do conhecimento” (Idem, p. 32). 
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De acordo com Kossoy, a fotografia como OBJETO 
aponta para a História da Fotografia que trata da “evolu-
ção da fotografia enquanto meio de comunicação e forma 
de expressão ao longo de sua história” (Idem, p. 33). Nes-
sa perspectiva, Kossoy destaca a “história da TECNOLO-
GIA fotográfica desde o advento do meio até os dias atuais” 
(Idem, ibdem) como um tema de pesquisa, eixo temático de 
nossa linha de pesquisa sobre teorias e tecnologias da comu-
nicação. Ainda no mesmo quadro, Kossoy destaca outros 
dois temas que se completam como objeto, a história dos 
FOTÓGRAFOS e dos diferentes ASSUNTOS fotografa-
dos que poderão ser abordados em conjunto ou destacados.

Assim, nos identificamos com uma história da foto-
grafia como OBJETO, isto é, 

[...] o estudo sistemático da fotografia em seu passa-
do histórico: às causas que levaram ao seu advento 
em diferentes espaços numa mesma época, seu aper-
feiçoamento técnico, sua adoção enquanto meio de 
informação e expressão, sua popularização e penetra-
ção nos diferentes setores da sociedade, sua expansão 
comercial e industrial, seu consumo e prática pelas 
diferentes classes sociais, sua evolução estética, tecno-
lógica, sua abrangência temática, seus autores consa-
grados e anônimos (KOSSOY, 2007, p. 34).

Para dar conta de seu objeto, Kossoy sustenta sua 
posição tomando como fundamento os ensinamentos de 
Marc Bloch e Lucien Lebvre, fundadores da revista Anna-
les, e outros mestres da nouvelle histoire. Kossoy também 
se deixa provocar pala semiótica de Pierce e pela iconolo-
gia de Erwin Panofsky. No entanto, nos chama a atenção 
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quando Kossoy destaca sua descoberta da fenomenolo-
gia de Edmund Husserl. Consideramos significativa esta 
referência, pois ela revela a perspectiva fenomenológica 
que seu trabalho adquire ao elaborar suas formulações 
teóricas sobre os tempos da fotografia. Ao tratar seu ob-
jeto pelo viés fenomenológico, Kossoy ultrapassa o histo-
riográfico e conclui com interpretações que enriquecem 
em muito seu quadro conceitual. Dessa forma, Kossoy, a 
exemplo de Walter Benjamin (Pequena história da foto-
grafia, 1986) e Marshall McLuhan (A fotografia: o bordel 
sem paredes, 1969), assume uma posição de crítico, um 
crítico dialético, que, ao interpretar o efêmero e o per-
pétuo na fotografia, desdobra os múltiplos tempos que a 
fotografia nos oferece. 

Assim, nos deixamos pungir por sua proposta e co-
locamos a abordagem fenomenológica como uma op-
ção para nossa pesquisa. Para tanto, propomos o estudo 
da fenomenologia a partir de Paul Ricoeur (1978) que 
toma da fenomenologia de Edmund Husserl e do méto-
do hermenêutico fenomenológico de Martin Heidegger, 
a tarefa de descrever o objeto de estudo a partir de sua 
historicidade e de sua presença, concluindo, então, com 
uma interpretação que se faz efêmera, mas contunden-
te para a compreensão. Vale lembrar que a proposta de 
Ricoeur serviu de base para a formulação da hermenêu-
tica em profundidade como método para o estudo das 
formas simbólicas que circulam nas sociedades modernas 
(THOMPSON, 2002). Assim, nos identificamos estes 
pensadores que, por sua vez, influenciaram mais de uma 
geração de intelectuais que, ao longo do século XX, fize-
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ram uma leitura crítica da sociedade contemporânea na 
qual a comunicação social se faz mediada pelas tecnolo-
gias que simulam as diferentes linguagens que permitem 
a comunicação entre os seres humanos.

5. conclusão

Refizemos, assim, em grandes saltos, uma trajetória 
do pensamento sobre a fotografia e questionamos a sufi-
ciência dessas experiências para o campo da comunica-
ção. O campo, por sua vez, se encontra em questão e nos 
somamos àqueles que aceitaram o desafio de repensar a 
Comunicação como uma disciplina entre outras discipli-
nas da Ciência. Desta feita, refletindo sobre a fotografia, 
que se acoplou aos meios de comunicação, e sobre as tec-
nologias dela derivada, propomos a escrita de uma histó-
ria da fotografia como elemento constitutivo da história 
do campo da Comunicação.

Assim, refazer a história da fotografia nos coloca o 
desafio de ordem epistemológica, nossa competência para 
tanto, isto é, assumirmos a posição de historiadores sem 
sermos historiadores profissionais. Para tanto, nos inspira 
o trabalho de Boris Kossoy (2007) que fez da fotografia 
seu objeto de pensamento e soube reescrever a história da 
fotografia. Dessa feita, buscaremos agir de acordo com o 
método histórico, desconstruindo e reconstruindo o nos-
so objeto na perspectiva fenomenológica elaborada por 
Paul Ricoeur (1978). 
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a representação de populações indíGenas na tv pú-
blica brasileira: uma trajetória metodolóGica

Luísa Martins Barroso Montenegro121

1. introdução: surge uma problemática

Quando apresentei meu trabalho de conclusão de 
curso, em novembro de 2014, uma das questões mais 
complexas que me foram dirigidas veio da Professora 
Dra. Janara Sousa, parte da banca examinadora. Nossa 
história acadêmica já se cruzara muitas vezes: Sousa fora 
minha professora desde o segundo semestre, em matérias 
obrigatórias e optativas, inclusive em “Oficina de Artigos 
Científicos”, onde comecei a minha caminhada como 
pesquisadora. “Sempre pensei que sua questão fosse o gê-
nero”, ela me disse, “mais que gênero: que sua questão 
fosse a mulher. O que levou você, uma menina branca, 
urbana, a pesquisar populações indígenas?”.

Essa é uma questão pertinente e complexa sob diversos 
aspectos. Após passar praticamente toda a graduação preo-

121 Mestranda em Políticas de Comunicação e de Cultura pela Universi-
dade de Brasília – UnB. Formada em Comunicação Organizacional pela 
mesma instituição. Pesquisadora do Grupo “Lei de Acesso a Informações 
Públicas: o panorama das instituições federais brasileiras”. E-mail: lui-
sambmontenegro@gmail.com
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cupada com questões que envolviam identidade de gênero, 
orientação sexual e minorias sociais em organizações, eu não 
só tinha dedicado meu trabalho de conclusão de curso à re-
presentação das populações indígenas na TV pública brasi-
leira, como também já fora aprovada no mestrado da Facul-
dade de Comunicação da Universidade de Brasília, na linha 
de Políticas de Comunicação e de Cultura, com projeto que 
se propunha a pesquisar a representação dessas etnias em três 
televisões públicas brasileiras, não só na esfera da programa-
ção – como fiz em meu TCC, por exemplo –, mas também 
nas esferas documentais e de colaboradores. 

Com efeito, meus bisavós por parte materna nasce-
ram em aldeias indígenas no estado do Amazonas, porém 
essa origem nunca fez parte de suas identidades – pelo 
menos, não das identidades que deixavam aparentes. Ao 
contrário, eles tinham um forte – e muito presente – sen-
so de pertencimento ao sertão, à cultura e às questões 
sertanejas. Assim, cresci associando meus bisavós ao can-
gaço, milico e repente, baião de dois e noites de histó-
rias no alpendre do sítio no interior do Ceará. O fato de 
que tinham nascido em aldeias indígenas era um detalhe, 
aparentemente descolado de suas histórias e personas.

A reflexão sobre as origens de meus bisavós veio qua-
se dez anos após as suas mortes, e um ano antes de meu 
trabalho de TCC. De repente, começou a me intrigar o 
fato de que meus bisavós eram filhos de indígenas, e de 
que aquilo, ou o fato de que eles não pareciam carregar 
essa origem indígena em suas identidades, nunca tives-
se me intrigado antes. De repente, passei a acompanhar 
com mais atenção a questão indígena.
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Mas não foi só isso que me fez abraçar essa temáti-
ca. Quando sentei com a Professora Dra. Elen Geraldes 
para discutir o meu problema de pesquisa para o trabalho 
final e ela sugeriu a questão indígena, lembrei de vários 
exemplos de representações fetichizadas de indígenas que 
vi na televisão ao longo da vida. Durante todos os tra-
balhos da graduação, no artigo que escrevi na disciplina 
optativa dedicada à produção de trabalhos científicos e 
no meu trabalho de Iniciação Científica tratara de pro-
blemáticas ligadas à Comunicação, minorias e cidadania. 
Porém, dentre todas as minorias, as populações indígenas 
pareciam figurar dentre as mais excluídas, invisibilizadas 
ou estereotipadas, na academia e fora dela. No campo da 
Comunicação, os trabalhos problematizando essa questão 
eram muito poucos – na comunicação pública brasileira, 
virtualmente inexistentes. Assim, compreendi que nossa 
área de saber precisa, sim, de mais um trabalho sobre a 
representação das mulheres na TV pública, por exemplo. 
Mas, em minha opinião, precisa com muito mais urgên-
cia refletir sobre a questão da representação das popula-
ções indígenas nos processos e produtos da TV pública 
brasileira – e gostaria de contribuir para essa reflexão.

Dessa forma, surge a minha pergunta síntese: qual(s) 
a(s) representação(s) das populações indígenas na TV pú-
blica brasileira, a partir dos indicadores de qualidade nas 
televisões públicas apontados pela UNESCO no docu-
mento “Indicadores de qualidade nas televisões públicas 
– uma avaliação contemporânea” (BUCCI et al, 2012)?
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2. programa de índio? invisibilidade e estereotipização 
da população indígena na tv brasileira

De acordo com dados do último censo populacio-
nal, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística – IBGE –, em 2010, 817.963 pessoas se decla-
raram indígenas no Brasil. Dessas, 315.180 viviam em 
áreas urbanas e 502.783, em áreas rurais (IBGE, 2010). 
Material organizado pelo Instituto Socioambiental, inti-
tulado “Povos Indígenas no Brasil – 2006/2010” (2010) 
estima que, ao todo, existem 235 povos indígenas, falan-
tes de cerca de 180 línguas.

Porém, embora representem uma grande parcela da 
população brasileira, o espaço para as populações indí-
genas nos meios de comunicação comercial é marcado 
pela invisibilidade e estereotipização (REPRESENTAN-
TES DE COLETIVOS INDÍGENAS DE PRODU-
ÇÃO AUDIOVISUAL et al, 2013). Araújo afirma que, 
na televisão comercial, existe uma super-representação de 
brancos e loiros e sub-representação de afrodescendentes 
e índio-descendentes (2010). Para o autor, 

É preciso que se faça, no Brasil, uma reflexão séria 
sobre essa disparidade entre a vida real e o que aparece 
na TV, e suas profundas consequências no processo de 
autoestima dos segmentos afro e índio-descendentes 
da população. (ARAÚJO, 2010, p 7). 

Não bastasse a baixa incidência de pessoas indí-
genas nos meios de comunicação comercial, o pouco 
espaço oferecido a essas pessoas é preenchido por re-
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presentações fetichistas e estereotipadas (REPRESEN-
TANTES DE COLETIVOS INDÍGENAS DE PRO-
DUÇÃO AUDIOVISUAL et al, 2013). As populações 
indígenas são massificadas em um só povo e tratadas 
com um imagético exótico. 

Nesse contexto, a TV pública pode ser um meio 
adequado para a promoção da visibilidade das popula-
ções indígenas e preservação de suas culturas. Proporcio-
nar espaços para a pluralidade e para a formação crítica 
de cidadãos, aliás, é parte da razão de ser das televisões 
públicas (BUCCI et al, 2012). No artigo “É possível fa-
zer televisão pública no Brasil?”, Eugênio Bucci enume-
ra cinco bandeiras estéticas que a televisão pública deve 
observar. Dentre elas, estão “buscar o conteúdo que não 
cabe na TV comercial” e “emancipar em lugar de ven-
der” (2010) – ambas alinhadas à necessidade de espaços 
na mídia pública que abordem e integrem as populações 
indígenas de forma diversificada.

O dispositivo de criação da Empresa Brasileira de Co-
municação – EBC –, a Lei nº 11.652, de sete de abril de 
2008, reflete estas preocupações. Em seu artigo 2º, defi-
ne os princípios que devem reger a prestação dos serviços 
de radiodifusão pública. Dentre estes princípios, estão os 
expostos nos incisos II, IV, VI e IX, que pregam, respecti-
vamente, “promoção do acesso à informação por meio da 
pluralidade de fontes de produção e distribuição do conte-
údo”, “promoção da cultura nacional, estímulo à produção 
regional e à produção independente”, “não discriminação 
religiosa, político partidária, filosófica, étnica, de gênero 
ou de opção sexual” e “participação da sociedade civil no 
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controle da aplicação dos princípios do sistema público 
de radiodifusão, respeitando-se a pluralidade da socieda-
de brasileira” (BRASIL, 2008) – todos valores alinhados à 
necessidade da representação de populações indígenas nos 
diversos processos da TV pública brasileira. 

O artigo 223 da Constituição Federal (BRASIL, 
1988) exige a complementariedade dos sistemas públi-
co, privado e estatal. Portanto, se a TV dita comercial 
não apresenta uma representação plural de populações 
indígenas, ao menos a pública deve fazê-lo. Na América 
Latina, assim como em outras partes do mundo, televi-
sões públicas já são utilizadas como meio de promoção 
da cidadania de populações indígenas. Na Bolívia, existe 
um programa semanal de TV em língua quíchua, voltado 
para as comunidades indígenas, e, no México, existe a TV 
Oaxaca, com programação produzida pelas comunidades 
indígenas do Sul (COUTO; PAVAN, 2010). No Cana-
dá, em 1981, surgiu a Inuit Broadcasting Corporation, 
culminando com a estreia da Aboriginal Peoples Television  
Network – APTN, em 1999 (ROTH, 2005). Na Nova 
Zelândia, a TV Maori, produzida e protagonizada pelos 
Maori, funciona desde 2004 (TV MAORI, 2014). Na 
Argentina, a Lei de Meios Audiovisuais, sancionada em 
2009, realizou concessões de radiodifusão para várias na-
ções originárias, e em 2013 a primeira emissora argentina 
comandada por pessoas indígenas, a Wall Kintun, entrou 
no ar (PERES, 2013). Na Austrália, a Walpiri Media As-
sociation – WMA foi criada em 1983 e tem trabalhado 
com a SBS, o braço cultural da emissora pública austra-
liana ABC, em diversas colaborações de sucesso (GINS-
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BURG in GISNBURG et al, 2002). Desde 2007, a SBS 
mantém um canal indígena, a NationalIndigenousTelevi-
sion – NTIT (NTIT, 2014).

Um estudo realizado em 2010 pela Fundação Cul-
tural Palmares, por ocasião do II Fórum Nacional de TVs 
Públicas, lança alguma luz à questão da presença de indí-
genas na TV pública. Segundo a pesquisa, que investigou 
a programação da TVE Brasil, TV Cultura e TV Nacio-
nal, “a programação atual das TVs Públicas expressa um 
baixo perfil de reflexão sobre o pluralismo cultural bra-
sileiro” (ARAÚJO, 2010, p. 5). No entanto, o estudo, 
embora envolva a presença das populações indígenas na 
TV pública, tem como foco a representação de pessoas 
negras. Dessa forma, a presença indígena fica, por vezes, 
relegada a segundo plano.

Afora este estudo, durante a pesquisa exploratória 
não encontrei nenhum outro que investigue a presença 
das populações indígenas na televisão pública brasileira. 
Assim, se faz necessário um estudo que busque compre-
ender e investigar de forma mais aprofundada a situação 
atual da representação das populações indígenas nas di-
versas esferas da TV pública brasileira, a fim de contri-
buir para um melhor entendimento da TV pública no 
país e proporcionar ferramentas para a construção de 
uma mídia pública mais cidadã e alinhada aos princípios 
da pluralidade, livre informação e acesso à cultura (BUC-
CI et al, 2012).
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3. percurso metodológico

Investigar no trabalho de conclusão de curso a mes-
ma temática que me proponho a pesquisar durante o 
mestrado demonstrou-se uma escolha acertada. Por seis 
meses, entre a composição do projeto de mestrado e do 
TCC, imergi na questão indígena em seus diversos des-
dobramentos. Propus-me a fazer uma pesquisa explora-
tória que abordasse não apenas os estudos das populações 
indígenas dentro da Comunicação, mas que me munisse 
com ferramentas para que minha aproximação desse ob-
jeto fosse mais plural, complexa e, dentro da medida do 
possível, mais despida de preconceitos. Dessa forma, as-
sisti a entrevistas e documentários sobre – e realizados por 
– pessoas indígenas. Li reportagens sobre a situação das 
pessoas indígenas na atualidade. Conversei com colegas 
de outras áreas que trabalham com a questão das popu-
lações indígenas e que se identificam, eles mesmos, com 
alguma etnia indígena. Visitei blogs e páginas na internet 
alimentadas por comunidades indígenas, movimentos 
sociais, ativistas. Pesquisei trabalhos em outras áreas do 
saber, como a Antropologia, a Linguística e a Sociolo-
gia, que abordam a identidade, a história e as principais 
questões relacionadas às populações indígenas brasileiras 
– muitos deles, escritos por intelectuais pertencentes a 
alguma etnia fundadora. 

Com esse processo – que incorporei à minha rotina 
de pesquisadora – busco responder às perguntas que mui-
tas vezes confundem a sociedade, a fim de, eu mesma, 
melhor compreender as populações indígenas. “Quem é 
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o indígena?”, “o que faz de uma pessoa um indígena?”, 
“onde estão as pessoas indígenas?”, “qual a relação dos in-
dígenas com a tecnologia e sua própria cultura?”, dentre 
outras questões que revisito continuamente para melhor 
dialogar com meu objeto.

Nesse ponto, retomo à questão que Sousa propôs 
em minha banca de TCC. Desde a escolha do tema, uma 
das maiores inseguranças que me acompanham ao lidar 
com esse objeto é relacionada à minha própria etnia. Afi-
nal, embora dentre meus antepassados figurem indíge-
nas, meu fenótipo é o de uma mulher branca, de cabelo 
liso e claro e traços considerados no padrão hegemôni-
co. Portanto, os privilégios que obtenho e as opressões às 
quais sou submetida se encaixam dentro dessa faixa. Te-
nho plena noção do que me levou a pesquisar esse objeto, 
porém às vezes me questiono se, devido ao meu próprio 
local de fala, conseguirei investigá-lo. 

Por mais que busque me aproximar de meu objeto 
da maior forma de maneiras possíveis, de modo algum 
tenho a pretensão de esgotar o assunto, ou mesmo de 
compreender completamente os problemas e anseios pe-
los quais passa uma pessoa que se autodeclara indígena. 
Esse posicionamento – em meu caso, muito mais onto-
lógico que epistemológico – e a insegurança de pretender 
falar sobre uma minoria social a qual não pertenço foram 
decisivos na adoção da hermenêutica de profundidade 
como método de abordagem.

Com efeito, a hermenêutica de profundidade ad-
mite na pesquisa as influências do pesquisador, em vez 
de negá-las, na intenção de neutralizá-las (VERONESE; 
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GUARESCHI, 2006). Admite, também, uma dupla 
ruptura epistemológica, que reconcilia a pesquisa com 
o senso comum, aproximando-o de um “senso comum 
emancipado” (VERONESE; GUARESCHI, 2006, p. 
86). Acredito que, na aproximação dos processos de sen-
tidos relacionados a populações que historicamente tive-
ram suas culturas tratadas como primitivas pela ciência 
moderna, a dupla ruptura demonstra-se uma escolha me-
todológica honesta para a pesquisa proposta. Além disso, 
essa ferramenta teórico-metodológica não se propõe a 
encontrar verdades definitivas, ou mesmo desvelar tudo 
o que há para se saber sobre um objeto, apenas propõe 
sentidos possíveis (VERONESE; GUARESCHI, 2006). 
Essa perspectiva aproxima-se de meu próprio posiciona-
mento como pesquisadora, como citei acima, e ao mes-
mo tempo me dá segurança para lidar com um objeto tão 
pulsante e rico.

O documento “Indicadores de qualidade nas televi-
sões públicas – uma avaliação contemporânea” (BUCCI 
et al, 2012) foi uma escolha teórica importantíssima para 
a construção do objeto. Os princípios expostos em tal 
documento acabaram por servir de referencial, também, 
na escolha dos métodos de aproximação. No texto, os au-
tores propõem uma série de indicadores para a medição 
da qualidade nas TVs públicas. Esses indicadores ultra-
passam a esfera do conteúdo da programação, abrangen-
do quesitos como qualidade técnica, potencial artístico, 
corpo de colaboradores e ambiente organizacional. Sen-
do, eu mesma, uma egressa do curso de Comunicação 
Organizacional, que propõe uma leitura da comunicação 
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como o produto de vários processos dentro de uma orga-
nização, esses quesitos me pareceram muito apropriados. 
Assim, dividi meu corpus de pesquisa em três esferas: a 
esfera documental, a esfera das ações da emissora e a esfe-
ra da grade de programação.

Porém, antes de discorrer sobre as técnicas que de-
cidi aplicar na análise de cada esfera, preciso, antes, esta-
belecer duas outras escolhas decisivas para os métodos de 
aproximação de meu objeto. Em primeiro lugar, decidi 
utilizar a hermenêutica de profundidade, também, como 
referencial metodológico, seguindo os passos propostos 
por Veronese e Guareschi (2006): interpretação, análise 
sócio-histórica, análise formal ou discursiva e reinterpre-
tação. Essa escolha, por si só, já me traz alguma aflição, 
por sua complexidade de aplicação. A outra decisão diz 
respeito à modalidade de minha pesquisa. Como me pro-
ponho a trazer uma compreensão possível que acrescente 
à construção do conhecimento sobre a TV pública bra-
sileira – e não sobre o canal X, Y ou Z –, a única op-
ção que se demonstra viável, em minha opinião, é fazer 
um estudo comparativo. Assim, selecionei três emissoras 
que acredito sumarizarem características suficientes para 
atenderem ao estudo ao qual me proponho: a TV Cultura 
de São Paulo, a TV Brasil e a TV Cultura do Amazonas.

Então, imagino que a leitora ou leitor já consiga vis-
lumbrar o trabalho hercúleo dessa pesquisa. Essa é, aliás, 
outra de minhas inseguranças sobre meu trabalho. Como 
estudante de mestrado, tenho aproximadamente um ano 
para realizar a pesquisa empírica, o tratamento dos da-
dos – conforme as etapas propostas pela hermenêutica de 
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profundidade – e a redação da dissertação. Não ter tempo 
suficiente para empreender toda essa tarefa devido a um 
recorte amplo é, certamente, um receio.

Por fim, escolhi os métodos de aproximação de meu 
objeto. Para a coleta de dados na esfera documental, 
que abrange dispositivos legais, manuais de jornalismo 
e outros documentos complementares, optei por utilizar 
a análise documental (MOREIRA, in DUARTE; BAR-
ROS, 2012). Para a esfera das ações da emissora, decidi 
realizar entrevistas em profundidade com representantes 
dos povos indígenas, profissionais da EBC e Fundação 
Padre Anchieta e pesquisadores relacionados ao tema, 
com questões semiabertas e roteiro de questões-guia 
adaptáveis de acordo com as respostas dos entrevistados 
(DUARTE in DUARTE; BARROS, 2012). Para a esfera 
da grade de programação, isto é, o conteúdo dos progra-
mas disponíveis nas emissoras à época da pesquisa, optei 
por fazer um resgate pelo período de um mês aplicando 
técnicas de análise de conteúdo para a identificação de 
termos específicos.

Todo o conteúdo resultante dessa fase de coleta será 
submetido à análise de conteúdo como proposta por Bar-
din (1977). Escolhi a análise de conteúdo porque tenho 
noção de que minha análise envolverá muito material, 
e tal ferramenta possibilita uma sistematização essencial 
para que consiga lidar com todos os dados. No entanto, 
justamente por isso a análise de conteúdo pode adquirir 
uma vocação quantitativa, que não é ao que meu trabalho 
se propõe, ainda mais em se tratando de representações. 
Por isso, decidi utilizar a análise de discurso de vertente 
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francesa, como proposta por Maingueneau (2007), no 
material coletado pela análise de conteúdo, para destacar 
os aspectos subjetivos e ideológicos que porventura pos-
sam ter passado despercebidos na análise de conteúdo. 
Sei que a análise de discurso demonstra alguns limites, es-
pecialmente na questão das entrevistas, onde os discursos 
podem não corresponder à realidade. Porém, espero que 
as etapas propostas pela hermenêutica de profundidade, 
aliadas às técnicas e resultados utilizados nessa e nas ou-
tras esferas que pretendo analisar, diminuam esse risco.

4. considerações finais

Se por algum momento cheguei a acreditar que a 
vida acadêmica poderia ser simples, não poderia estar 
mais enganada. A vida acadêmica é tudo, menos fácil. 
Mesmo para aqueles que ainda hoje acreditam em valores 
científicos como objetividade e neutralidade, a pesqui-
sa torna-se muito pessoal. As pessoas assumem posicio-
namentos que passam a fazer parte de suas identidades, 
nutrem ódios e amores, cultivam rivalidades, defendem 
posições epistemológicas como se daquilo dependessem 
suas próprias vidas. A pesquisa é sangrenta. Não é à toa 
que usamos o termo “vai ter que cortar na carne” quan-
do aconselhamos um colega a recortar mais seu objeto. 
O recorte dói: as pessoas se afeiçoam aos seus temas, se 
apegam a métodos e técnicas, dedicam boa parte de suas 
vidas aos seus objetos. Mas a pesquisa tem seus momen-
tos. Nada mais gratificante que segurar nos braços a tese 
impressa, ou ver o artigo publicado naquela revista de 



477 

qualis alto, ou ter seu estudo utilizado para melhorar al-
gum aspecto da sociedade.

Em minha pesquisa, não é diferente. Tomei afeição 
por meu objeto, e uma insegurança é conseguir separar 
a militante da pesquisadora – e descobrir, também, até 
que ponto desejo separá-las. Já pressinto a dor de “cor-
tar na carne” para diminuir o meu recorte: dizem que a 
qualificação é cruel nesse sentido. Mas, inseguranças e 
limitações à parte, sigo pesquisando.
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a hermenêutica da profundidade como metodoloGia para 
analisar políticas públicas de acesso à banda larGa

Marcos Urupá122

1. introdução

A internet revolucionou o funcionamento tradi-
cional das sociedades modernas como o fizeram, a seu 
tempo, a imprensa, a máquina a vapor, a eletricidade ou 
a telegrafia sem fio (rádio). Hoje, parece normal fazer 
cursos on-line, preencher formulários administrativos a 
distância ou expressar opiniões em fóruns de discussão.

A rede mundial de computadores passou a ser uti-
lizada por vários segmentos sociais. Os estudantes pas-
saram a buscar informações para pesquisas escolares, 
enquanto jovens a utilizavam para a pura diversão em 
sites de games (jogos). As salas de chat tornaram-se pontos 
de encontro para um bate-papo virtual a qualquer mo-
mento. Desempregados iniciaram a busca de empregos 
por meio de sites de agências de empregos ou enviando 
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currículos por e-mail. As empresas descobriram na inter-
net um excelente caminho para melhorar seus lucros e as 
vendas on-line dispararam, transformando a internet em 
verdadeiros shopping centers virtuais.

Mediante este cenário, ficou claro que no século 
XXI, o acesso à internet banda123 larga se tornou algo 
fundamental na sociedade. Seja no aspecto cultural, so-
cial ou econômico, a sociedade moderna incorporou a 
internet como um serviço essencial e um direito a ser ga-
rantido pelo Estado.

Esta conjuntura faz com que vários países invistam 
em tempo, recursos e planejem estratégias complexas de 
inserção na era digital. Observa-se, a partir daí, a elabo-
ração de planos de acesso à banda larga, voltados para o 
desenvolvimento e inclusão dos cidadãos na sociedade da 
informação e do conhecimento.

Esses planos passaram a utilizar, de maneira coor-
denada, um conjunto de instrumentos estatais, como o 
investimento em infraestrutura, subsídios para oportuni-
zar o acesso de pessoas com menor poder aquisitivo e, em 
alguns casos, construção de redes próprias.

2. políticas públicas de acesso à banda larga

Com a identificação de que a internet banda larga é 
um serviço fundamental e essencial para a sociedade do 
séc. XXI, a elaboração de planos de acesso à banda larga 

123 Segundo John Cioffi, cientista que inventou a tecnologia DSL e 
CEO da empresa de análise de conectividade Assia, Banda larga é uma 
conexão suficientemente estável e de alta velocidade para que o usuário 
possa se conectar em qualquer lugar. 
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tomaram a agenda dos governos e se inseriram dentro da 
construção de políticas públicas, tais quais as de educação, 
saúde, segurança pública e saneamento, por exemplo.

Desde o final do século XX, o acesso à Internet se con-
solidou como um importante indicador para o desen-
volvimento social, econômico e cultural. Uma cidade, 
região ou país sem infraestrutura de banda larga é uma 
cidade, região ou país excluído do processo histórico 
em curso. Este é hoje um serviço considerado essencial, 
agregando-se a outros já reconhecidos e considerados 
indisponíveis, como energia elétrica e água encanada. 
(URUPÁ; SILVA; BIONDI, 2012, p. 239).

Para alcançar este cenário, ações têm sido desenvol-
vidas em diversos países: investimentos de grande porte 
almejando a criação de infraestrutura para infovias de 
alta velocidade, adaptação das redes de telecomunica-
ções para suporte ao serviço de internet; reorganização de 
mercados para impedir concentração e baratear o custo 
do serviço; criação de novos princípios regulatórios capa-
zes de impedir abusos e salvaguardar direitos. Este pacote 
de políticas públicas objetivam dirimir os gaps (lacunas) 
da exclusão digital e inserir cidadãos que vivem à margem 
dos benefícios de uma sociedade da informação. Estas são 
algumas das abordagens mais recorrentes que permeiam 
este segmento e que demonstram sua complexidade e 
suas múltiplas faces.

Brasil e México seguiram os ritos das políticas neoli-
berais implementadas nos anos 90, que atingiu vários se-
tores onde o Estado detinha monopólio, dentre eles, o de 
telecomunicações. Nos dois países, o cenário do serviço de 
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telecomunicações tem um modelo de mercado oligopoli-
zado pelas empresas privadas prestadoras de serviços fixos 
e móveis, em regime público e privado, respectivamente. 
Sendo o poder aquisitivo dos usuários o princípio para a 
implantação do serviço de acesso à banda larga, oferecido 
em regime privado, este se torna o grande impeditivo para 
a universalização da banda larga nos dois países.

No Brasil, essas empresas surgiram como sucessoras 
do Sistema Telebrás (Ramos, 2010), que foi privatizado 
em 1998. Atualmente, existem quatro grandes empresas 
atuando no mercado brasileiro: Telefônica Brasil, Tim Par-
ticipações, Oi Participações e Claro, da América Móvil.

No México, o serviços de telecomunicações é contro-
lado majoritariamente por uma única empresa, a Telmex, 
do grupo Carso Global Telecom cujo sócio majoritário é 
Carlos Slim. “A Telmex é dona do principal e maior ope-
rador do sistema de telecomunicações do México, líder 
nos serviços de telefonia local, de longa distância e por 
celular “ (LEAL, 2012, p. 174)

Nessa conjuntura, em que o acesso à banda larga 
é tratado pelas empresas de telecomunicações como um 
serviço que privilegia o mercado e o poder aquisitivo do 
usuário, Brasil e México colocaram na agenda de seus 
governos a elaboração de planos e programas de acesso 
universal à banda larga.

O Brasil partiu para a elaboração de sua política pú-
blica de banda larga em 2010. Lançado em maio daquele 
ano por meio do decreto nº 7.175124.

124 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_
Ato2007-2010/2010/Decreto/D7175.htm>. 
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A construção do Programa Nacional de Banda Larga 
teve início por determinação do presidente da Repú-
blica, em reunião realizada no dia 15 de setembro de 
2009. Nessa data, o presidente convocou os princi-
pais ministérios que possuíam programas voltados à 
Inclusão Digital com o objetivo de coordenar e har-
monizar as iniciativas em curso na Administração Fe-
deral. (BRASIL, 2010, p.8).

O Programa Nacional de Banda Larga (PNBL) 
apresentou medidas para popularizar o acesso à rede 
mundial de computadores. Entre as principais medidas 
estão a regulação da infraestrutura e serviços; reativação 
da Telebras125, implementação de uma rede nacional de 
backbones126, criação de incentivos fiscais e financeiros ao 
setor. Os objetivos desenhados no Plano são ampliar a 
rede de conexão, massificar o acesso à internet e baratear 
o custo para o usuário final.

Em linhas gerais, o objetivo do Programa é possibilitar 
o acesso à internet banda larga para todos os cidadãos 
brasileiros, almejando: criar oportunidades, acelerar o 

125 A Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras) é uma empresa estatal 
brasileira responsável principalmente pela gestão do Plano Nacional de 
Banda Larga e das infraestruturas de fibra ótica da Petrobras e da Eletro-
brás. Anteriormente foi uma holding que controlava as várias prestado-
ras estatais de serviços telefônicos que atuavam nos Estados brasileiros, 
além da Embratel. A Telebrás oferece serviços de acesso dedicado à in-
ternet aos prestadores de serviços de telecomunicações, que possuem au-
torização expedida pela Anatel; além de prover infraestrutura a serviços 
de telecomunicações prestados por empresas privadas, Estados, Distrito 
Federal, Municípios e entidades sem fins lucrativos. 
126 Backbone significa “espinha dorsal”, e é o termo utilizado para 
identificar a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da 
Internet passam. É a espinha dorsal da Internet.
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desenvolvimento econômico e social; promover a in-
clusão digital; reduzir as desigualdades social e regional; 
promover a geração de emprego e renda; ampliar os 
serviços de governo eletrônico e facilitar aos cidadãos 
o uso dos serviços do Estado; promover a capacitação 
da população para uso das tecnologias da informação e 
aumentar a autonomia tecnológica e a Competitivida-
de brasileira. (BRASIL, 2010, p. 20).

Além das linhas gerais descritas acima, o PNBL 
tem como meta a construção de uma Rede Nacional 
de Banda Larga, que tem como ponto principal utilizar 
a infraestrutura de fibra ótica pertencente à União127 
(Ramos, 2010), e o desenvolvimento e incentivo do 
setor industrial no campo das telecomunicações. A 
proposta é fortalecer a indústria nacional no momento 
de adquirir equipamentos e insumos para a implemen-
tação do programa.

O México elaborou em novembro de 2013 o plano 
Estratégia Digital Nacional - EDN. O plano foi lançado 
no dia 25 de novembro do mesmo ano, em uma cerimônia 
realizada no Museu de Antropologia na Cidade do Méxi-
co, pelo presidente Enrique Peña Nieto (Islas, 2013). O 
EDN128 foi desenvolvido pela Coordenação de Estratégia 
Nacional Digital Presidência da República, que tem como 
coordenadora Alejandra Soto Ruiz Lagunes.

A Estratégia Digital Nacional define os desafios que 
o México deve enfrentar no ambiente digital elencando 
cinco objetivos: 1) transformação do governo, 2) econo-
127 Principalmente de estatais como Petrobras e Eletrobrás até então 
utilizadas para atividades específicas destas empresas
128 http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf
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mia digital, 3) educação de qualidade, 4) saúde universal 
e eficaz, e 5) segurança do cidadão. Para alcançar os cinco 
objetivos, o programa propõe cinco pontos chaves que 
nortearão as ações do governo Mexicano: 1) conectivida-
de; 2) inclusão e competências digitais; 3) interoperabili-
dade; 4) alteração/criação de um marco legal para o setor 
de telecomunicações, e 5) dados abertos.

O ponto sobre conectividade tem como foco a im-
plantação de melhor infraestrutura no país para ampliar a 
capacidade das redes existentes, bem como o desenvolvi-
mento da concorrência no setor das TIC para incentivar a 
prática de preços mais baixos.129 Inclusão e competências 
digitais relacionam-se com a necessidade de todos os se-
tores da sociedade aproveitar e usar as TIC no cotodia-
no, além do acesso aos serviços de telecomunicações.130 
O ponto três, interoperabilidade, refere-se à capacidade 
dos sistemas de troca de informações com o governo para 
atingir objetivos comuns. A interoperabilidade abrange 
quatro aspectos: técnicos, semânticos, organizacionais e 
de gestão131. A alteração/criação de um marco legal para 
o setor de telecomunicações pretende a harmonização do 
quadro legal, a fim de promover um ambiente de certe-
za e favorável para a adoção e promoção da confiança das 
TIC, que envolve a análise do quadro legal em torno dos 
diversos temas de abrangência da Estratégia.132 O quinto 
e último ponto-chave envolve a adoção de dados abertos. 

129 http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf
130 http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf
131 http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf
132 http://cdn.mexicodigital.gob.mx/EstrategiaDigital.pdf
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Refere-se ao uso de dados do governo mexicano em for-
matos abertos, que servirá como uma infraestrutura básica 
para o estabelecimento de mecanismos de co-criação de 
serviços públicos e, assim, desencadear um ecossistema de 
inovação coletiva em torno dos grandes objetivos de desen-
volvimento. O valor dos dados abertos é a capacidade de 
obter novos serviços e as conclusões a partir deles.

Observa-se, em linhas gerais, que tanto o PNBL do 
Brasil quanto o EDN do México tentam responder a vá-
rias questões nas áreas de infraestrutura, popularização 
do acesso à internet, dados abertos, desenvolvimento das 
telecomunicações e projeção de um plano estratégico de 
desenvolvimento social econômico e tecnológico, tendo 
como pano de fundo o acesso à banda larga.

Porém, os dois programas enfrentam desafios concre-
tos para atingir a universalização e alcançar as metas de-
senhadas em seus escopos. No PNBL, podemos apontar 
cinco fragilidades como as mais importantes: ineficiência 
ou inexistência de mecanismos pró-competição; possibi-
lidade de uso de recursos públicos em benefício privado; 
preponderância da lógica de mercado em detrimento da 
garantia de direitos; falta de um projeto estratégico de 
longo prazo e ausência de parâmetros concretos para o 
controle e medição da qualidade do serviço ofertado.

No EDN, plano do governo mexicano, existe uma 
série de pontos que apresentam fragilidades, como ausên-
cia de um diagnóstico claro, de metas bem definidas, de 
prazos para cumprir e de responsáveis diretos pelas ações. 
Enxerga-se no EDN objetivos genéricos, com tom mais 
publicitário do que operacional, como o México sair do 



489 

quinto lugar na América Latina em termos de acesso e 
alcançar a média de digitalização dos países da Organi-
zação para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), 59,29 pontos (Isla, 2013).

Existe ainda um outro problema que é comum aos 
dois programas: a participação da sociedade civil na ela-
boração e no acompanhamento da implementação dos 
programas é praticamente nula. No Brasil, entidades se 
organizaram em torno da “Campanha Banda Larga é um 
Direito Seu” e questionam a qualidade da banda larga 
brasileira, afirmando que ela é cara e para poucos. De-
fendem ainda que o Estado precisa garantir que todas as 
pessoas, independentemente da condição socioeconômi-
ca ou da localidade, tenham acesso a um serviço de banda 
larga de qualidade, barato e rápido.133

No México, pessoas e entidades se organizam na 
“Red en Defesa de Los Derechos Digitales”134, que por 
meio da campanha #InternetLibreMX, defendem uma 
internet livre e democrática para todos, onde os direitos 
humanos, o acesso à banda larga e a liberdade de expres-
são sejam respeitados. Recentemente, a campanha se po-
sicionou contra a Ley de Telecomunicaciones135 enviada 
pelo chefe do executivo para aprovação no congresso no 
mexicano. Segundo as entidades, atualmente, a Lei das 
Telecomunicações tem muitas disposições que atentam 
contra os direitos dos cidadãos, como a liberdade de ex-
pressão, privacidade e acesso a informação do consumi-

133 http://www.campanhabandalarga.com.br/sample-page/
134 Tradução: Rede em Defesa dos Direitos Digitais.
135 Tradução: Lei de Telecomunicações.
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dor. Essa lei se enquadra dentro do ponto chave quatro 
do EDN, que é a alteração/criação de um marco legal 
para o setor de telecomunicações.

Observa-se que os dois países têm que enfrentar 
grandes desafios para garantir a universalização da banda 
larga em seus territórios. A questão chave a ser investi-
gada neste projeto de pesquisa é como os governos do 
Brasil e do México alcançarão as metas desenhadas em 
seus planos de acesso à banda larga, especialmente nos 
aspectos relacionados à universalização do serviço, preços 
acessíveis para todos os cidadãos e desenvolvimento de 
infraestrutura. Utilizarão infraestrutura governamental 
ou investirão recursos nas redes privadas?

3. A hermenêutica da profundidade

Para analisar as políticas públicas de banda larga do 
Brasil e do México, utilizar-se-á a hermenêutica da pro-
fundidade, referencial teórico-metodológico proposto 
por J. B Thompon (1998). Este procedimento teórico-
metodológico permite a utilização em três fases distintas, 
mas que acabam se complementando: análise sócio-his-
tórica; análise formal ou discursiva e (re)interpretação.

Com essa ferramenta teórica e metodológica, o pes-
quisador pode analisar o contexto sócio-histórico e 
espaço-temporal que cerca o fenômeno pesquisado, 
pode empreender análises discursivas, de conteúdo, 
semióticas ou de qualquer padrão formal que venha a 
ser necessário; pode analisar a ideologia como vertente 
social importante, conferindo um caráter potencial-
mente crítico à pesquisa, o que vem a ser destacado 
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por Thompson (1998) em sua obra Ideologia e cultu-
ra moderna. O referencial metodológico da HP inclui 
formas de análise complementares entre si, partes de 
um processo interpretativo complexo. (VERONESE; 
GUARESCHI, 2006).

Segundo Thompson (1998, p. 363), a hermenêu-
tica da profundidade “[...] resumidamente, é o estudo 
da construção significativa e da contextualização social 
das formas simbólicas”. A análise sócio-histórica permite 
uma reconstrução das condições sociais e históricas da 
produção, recepção e circulação das formas simbólicas 
desses processos nos dois países.

Thompson trabalha com a idéia de que o mundo só-
cio-histórico é um campo-sujeito construído pelas 
pessoas no curso rotineiro de suas vidas, através de 
formas simbólicas, as quais define como um amplo 
espectro de ações e falas, imagens e textos. (VERO-
NESE; GUARESCHI, 2006, p. 87).

Na fase de análise sócio-histórica, será analisado o 
processo de privatização das empresas de telecomunica-
ções dos dois países. É importante frisar que tanto o Brasil 
quanto o México passaram por processos de privatizações 
de seus serviços de telecomunicações. Em 1991, o secre-
tário da Fazenda e Crédito Público do México anunciou 
que 20,4% do capital da Telmex se integrava ao bloco in-
tegrado pelo Grupo Carso (encabeçado por Carlos Slim), 
France Cable and Radio (filial da France Telecom)e a 
Southwestern Bell, em 1.757,6 bilhões de dólares. (BO-
LAÑO, 1997, p. 141). Isso significou a transferência de 
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51% do capital votante para consórcios estrangeiros, co-
locando assim o mercado e o serviço de telecomunicações 
mexicano nas mãos de empresas estrangeiras. Com este 
processo, o país foi aceito na OCDE (Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico) e pode, a 
partir de então, articular tratados de livre comércio.

No Brasil, houve um processo de privatização do 
sistema Telebras semelhante e que até hoje rende análises 
críticas. Houve uma intensa campanha de desgastes dessas 
empresas pela mídia, na tentativa de mostrar que a solução 
era passá-las para o capital privado, pois assim o serviço se-
ria universalizado e os altos investimentos privados seriam 
capazes de garantir uma qualidade de excelência no serviço. 

O objetivo do modelo - apregoava-se - seria obter a 
unidade de acesso às telecomunicações (na época, ba-
sicamente ao serviço de telefonia), por meio de em-
presas concessionárias que operariam em um mercado 
concorrencial e competitivo. (DANTAS, 2002, p. 11).

A segunda fase, análise formal ou discursiva, envol-
ve o estudo da compreensão e interpretação dos sujeitos 
envolvidos no processo, partido da compreensão de que 
os sujeitos são sujeitos-objeto e que por conta disso, in-
teragem construindo formas simbólicas próprias. A aná-
lise formal ou discursiva permite observar os discursos e 
ações dos sujeitos envolvidos nas elaborações das políticas 
de banda larga do Brasil e do México assim como as suas 
formas simbólicas foram construídas.

Por último a terceira fase, a (re)interpretação, surge 
a partir da leitura das análises sócio-históricas e formal 
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ou discursiva. Volta-se ao pressuposto de que a internet 
é um serviço essencial para a atual sociedade da infor-
mação, e a partir das informações obtidas nas duas fases 
anteriores, o objetivo é verificar como essas políticas estão 
sendo percebidas e disputadas pelos agentes envolvidos e 
interessados na sua efetivação enquanto política pública.

4. conclusão

O uso da hermenêutica da profundidade como refe-
rencial teórico-metodológico busca analisar o plano Estra-
tegia Nacional Digital do México e do Plano Nacional de 
Banda Larga do Brasil, comparando os dois programas nos 
seus objetivos e estratégias. Além disso, pretende analisar as 
discussões em torno do tema pela sociedade civil; comparar 
as alterações dos marcos legais para a implementação dos 
mesmos, observando as garantias de liberdade de expressão, 
acesso universal e direitos humanos e avaliar o estágio atual 
dos dois programas, apontando se alcançaram suas metas 
dentro dos prazos estabelecidos. Para fechar a pesquisa em 
sua completude, serão utilizadas técnicas de comparação, 
como já descrito e técnicas de entrevistas com os sujeitos
-objetos envolvidos no processo de elaboração, análise e (re)
interpretação das duas políticas públicas, como setores do 
governo, sociedade civil, empresários e acadêmicos.
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o rosto neGro na tv brasil: 
uma proposta de pesquisa

Natália Oliveira Teles da Silva136

1. introdução

De acordo com os dados do Censo Demográfico 
2010 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, a população preta e parda corresponde 
a 50,7% da população brasileira. Tomando como base essa 
informação, entendemos que encontrar rostos negros na 
televisão brasileira em diferentes papeis e funções, deve-
ria ser algo frequente. Entretanto, quando nos deparamos 
com a programação de diferentes emissoras, principalmen-
te na TV aberta, percebemos que o cenário é bem diferen-
te, e a maioria é apresentada como uma minoria.

No Brasil, o racismo e estrutural e está relacionado à 
forma como a sociedade encontra-se organizada. Em tal 
estrutura, os lugares que cada indivíduo ou grupo ocu-
pam se sustenta em bases históricas, sociais e culturais 
e, para se pensar em uma mudança real, é preciso que o 

136 Natália Oliveira Teles da Silva. Mestranda em Políticas de Comu-
nicação pela Universidade de Brasília – UnB; Comunicadora Orga-
nizacional pela Universidade - UnB; E-mail: natáliaots@gmail.com
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lugar ocupado pelo negro e a maneira como ele é visto 
e representado seja analisado e reavaliado, inclusive nos 
meios de comunicação.

Os afro-brasileiros constituem mais da metade da 
população brasileira, no entanto, são sub-repre-
sentações e invisíveis na maioria das estruturas de 
poder, nos meios de comunicação e no setor pri-
vado. Esta situação tem origem na discriminação 
estrutural, que se baseia em mecanismos históricos 
de exclusão e estereótipos negativos, reforçados pela 
pobreza, marginalização política, econômica, social 
e cultural. (ONU, 2013).

No que diz respeito à ideia de “raça”, nesse caso, o 
entendimento de Guimarães (2002), que compreende 
esse conceito como uma categoria analítica existente no 
mundo social. Tal categoria conduz à compreensão dos 
elementos e relações que sustentam o racismo no Brasil e, 
consequentemente, contribuem para o seu enfrentamen-
to de maneira mais objetiva.

 Ao abordar a questão racial a partir dessa perspecti-
va, atribuímos uma realidade social à questão do racismo, 
que, ainda hoje, é mascarada pelo mito da democracia 
racial é pela ideia de que a mestiçagem racial e o sincretis-
mo cultural proporcionaram a superação das discrimina-
ções relacionadas à cor. 

Quando falarmos em racismo e das consequências 
negativas advindas da estrutura social discriminatória, 
há o entendimento de que essas práticas não são fruto 
do acaso, mas resultam de um longo processo histórico 
e social de preconceito e discriminação relacionado ao 
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negro, que também transparecem nos meios de comuni-
cação, por meio da pouca representatividade, estereótipo 
ou mesmo pela invisibilidade. Isso pode ser observado 
quando Lima (2009) analisa os dados levantados pelo 
Observatório Brasileiro de Mídia (OBM), referentes à 
cobertura da mídia de temas relacionados à população 
negra. Nesse trabalho, o autor analisa e questiona se a 
grande mídia estaria de fato preocupada com a defesa 
de direitos fundamentais e a reparação da desigualdade 
e injustiça histórica de que padece a população negra do 
nosso país, além da relevância da temática para socieda-
de. Entretanto, o que transparece no final da análise é o 
silencio e a negligência sobre essas questões.

Nesse ponto, a TV pública surge como uma possi-
bilidade de diversificação do cenário televisivo, pois dife-
rentemente das TVs comerciais, onde o lucro é um dos 
principais norteadores das ações, o principal objetivo da 
TV pública é o interesse público, portanto, características 
como a autonomia em relação ao mercado e ao governo, 
teoricamente, representariam uma maior independência 
de forma e conteúdo.

No seu projeto, a TV pública se propõe a desenvol-
ver a consciência crítica do cidadão, mediante programa-
ção educativa, artística, cultural, informativa, científica. 
Além desses pontos, também se propõe a oferecer meca-
nismos para debate público acerca de temas de relevância 
nacional e internacional. A partir dessa perspectiva, a TV 
Brasil passa a ser foco da pesquisa, sobretudo como obje-
to empírico do nosso estudo. 
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2. tv brasil: uma possibilidade para diversidade

Como elemento central do novo projeto de comu-
nicação pública nacional, a emissora surge em resposta 
a uma demanda social e cultural não atendida pela TV 
comercial com intuito de diversificar, complementar e 
pluralizar o cenário televisivo do país. A TV Brasil foi 
ao ar pela primeira vez em 7 de dezembro de 2007 e é 
gerenciada pela Empresa Brasil de Comunicação – EBC. 
A emissora dispõe de uma programação variada organi-
zada em cinco categorias temáticas: informação, conheci-
mento, esporte, arte e infantil. São 24h de programação, 
voltadas para diferentes temáticas como educação, cida-
dania, meio ambiente, cultura, ciência e entretenimento. 

Portanto, a partir dessa escolha e do entendimen-
to de que televisão pública possibilita a construção de 
percepções e é mediadora e palco de discussões pautadas 
por ela, não apenas no âmbito mediático, mas também 
social, chegamos a seguinte pergunta: Como a questão 
da representação racial, como um aspecto da pluralidade 
e diversidade, tem aparecido na TV Brasil?

Para responder a questão, será preciso compre-
ender e analisar de que forma a emissora responde ao 
indicador da pluralidade e diversidade, referente à po-
pulação negra em sua programação. Logo, entendemos 
que será preciso traçar alguns objetivos para o melhor 
encaminhamento da pesquisa. 

O primeiro será analisar e compreender a aborda-
gem e o contexto em que fontes e personagens negros são 
apresentados nos programas. Em seguida, averiguar se a 
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TV Brasil tem adotado práticas ou políticas específicas 
para promover a pluralidade e representatividade racial 
em seus programas e diferentes funções da emissora, e 
por fim, elucidar o papel da TV Pública na promoção da 
igualdade e representatividade racial. 

3. o caminho metodológico

Uma vez que o contexto e as motivações que leva-
ram a escolha da pergunta central já foram apresentados, 
daqui por diante, iremos apresentar uma proposta meto-
dológica pensada para atender as demandas da pesquisa, 
considerando as possibilidades e limitações do processo. 
Também é preciso ressaltar que a proposta metodológi-
ca pensada para essa pesquisa não tem a intenção de ser 
definitiva, pois entendemos que o processo é dinâmico e 
está a serviço do objeto de estudo.

A construção e delimitação do objeto de estudo 
tem representado um desafio na pesquisa, pois a ques-
tão negra e a pluralidade nos meios de comunicação são 
questões complexas. Entretanto, a medida que avança-
mos nas reflexões teóricas o objeto de estudo tem se 
configurando de maneira mais clara, e é a base episte-
mológica, que ainda encontra-se em processo de assimi-
lação e consolidação, tem sido fundamental para situar 
o estudo no campo da comunicação.

Partindo da ideia de que as discussões e os conhe-
cimentos já produzidos são pressupostos fundamentais 
para novas pesquisas, procuramos observar se o problema 
central e o processo de construção e delimitação do ob-
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jeto estabeleciam um diálogo com o conhecimento pro-
duzido no campo comunicacional, além da viabilidade 
e relevância social do tema. Sobre essas observações as 
considerações Laville e Dionne (1999) se apresentam de 
forma pertinente.

[...] se é bom que uma pergunta seja significativa em 
si mesma, e ainda melhor que seja reconhecida como 
tal nomeio social em que e levantada. .Que se ins-
creva em preocupações já compartilhadas, participe 
de teorias conhecidas, que possa relacionar-se com 
outros assuntos de pesquisa e dividir eventualmente 
seus resultados com outros em uma perspectiva de 
ampliação do saber, aspectos que representarão sem-
pre um ganho para a pesquisa e o pesquisador. (LA-
VILLE; DIONNE, 1999, p. 108).

A partir das questões e reflexões já apresentadas, es-
colhemos como referencial metodológico a Hermenêuti-
ca da Profundidade – HP, proposta por John B. Thomp-
son (2011), por entender que esse método pode atender 
as demandas e desafios da pesquisa e abrir possibilidade 
para triangulação com outros métodos e técnicas. 

O referencial metodológico da HP proposto por 
Thompson (2011) considera a maneira como as formas sim-
bólicas são construídas e interpretadas pelas pessoas, além da 
estrutura e as condições sócio-históricas em que essas rela-
ções se articulam. O que nos interessou na HP, enquanto 
ferramenta metodológica, foi a possibilidade de utilizar di-
ferentes análises e abordagens, além de contemplar  aspectos 
que para nós são fundamentais, como o contexto histórico 
e social relacionados a TV pública, a questão racial e os sig-
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nificados e repercussões dessas construções na comunicação. 
Nessa proposta, os processos interpretativos se con-

figuram de forma mais complexa e apresenta um forte 
viés crítico que permeia todo processo, como explica Ve-
ronese e Guareschi, (2011) “[...] ela supera as abordagens 
tradicionais de ideologia, invocando a necessidade de 
propor sentidos, discuti-los, desdobrá-los e não desvelá
-los.” (VERONESE; GUARESCHI, 2006, p.87).

A HP constitui-se de três fases distintas: análise só-
cio-histórica; análise formal ou discursiva e interpretação/
reinterpretação. São fases que têm foco e especificidade 
distintas, mas que se complementam num processo in-
terpretativo complexo, como destaca Thompson (2011). 

O primeiro procedimento, a análise sócio-histórica, 
se dedica à reconstituição e às condições sociais e his-
tóricas de produção, circulação e recepção das formas 
simbólicas. “A produção, circulação e recepção de formas 
simbólicas são processo que acontecem dentro de contex-
tos ou campos historicamente específicos e socialmente 
estruturados.” (THOMPSON, 2011,p.368). 

O tipo de pesquisa sócio-histórica aplicada na aná-
lise pode mudar de acordo com o enfoque e objeto da 
pesquisa. Entretanto, Thompson (2011) entende que 
existem quatro aspectos básicos dos contextos sociais que 
representam diferentes tipos de análise. São: a identifica-
ção e descrição das situações espaço temporais, campos 
de interação, das instituições sociais e os meios técnicos 
da construção das mensagens e transmissão. Sobre esse 
ultimo nível, o autor destaca que para além da transmis-
são das mensagens as análises sócio-históricas dos meios 
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técnicos “elucidam os contextos sociais mais amplos que 
esses meios estão inseridos e empregados.” (THOMP-
SON, 2011, p.368). 

A segunda fase chamada de análise formal ou discur-
siva, responde pelo estudo das formas simbólicas comple-
xas e a maneira como elas são construídas e articuladas no 
campo social pelos sujeitos no contexto social e histórico. 
Este tipo de análise, como explica Tompson (2011), “está 
interessada primariamente com a organização interna das 
formas simbólicas e com suas característica estruturais, 
seus padrões e relações.” (THOMPSON, 2011, p.369). 

A terceira fase, denominada pelo autor de interpre-
tação/reinterpretação, consiste no desdobramento das 
análises anteriores para construção e ampliação dos co-
nhecimentos. Como propõe Thompson (2011), a rein-
terpretação é uma construção criativa de possíveis signifi-
cados em complemento as análises formais e discursivas.

Considerando os aspectos procedimentais da HP, na 
primeira fase, pretendemos realizar um levantamento dos 
aspectos históricos e contextuais relacionados TV Brasil. 
Também buscaremos compreender historicamente a pre-
sença do povo negro na televisão brasileira e os movimen-
tos de inserção e representatividade em prol desse grupo e 
que marcam o início dessas discussões..

Na segunda fase da pesquisa, analisaremos o conteú-
do da programação da TV Brasil considerando categorias 
específicas de análise como: identidade e frequência da 
temática racial, fontes negras e personagens que ilustrem 
a busca de representatividade dos personagens negros. 
Para essa análise, consideraremos programas produzidos 
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pela emissora pertencentes às categorias de Informação, 
Arte e Conhecimento. 

Diante das possibilidades de triangulação de méto-
dos possibilitada pela HP, entendemos que as análises da 
segunda fase devem ser articuladas com a análise discur-
siva, pois não desejamos apenas saber “o que”, foi dito, 
“mas como” foi dito. Por isso, a análise do discurso apare-
ce aqui como uma ferramenta importante de compreen-
são das mensagens e dos significados transmitidos.

No segundo momento, utilizaremos a técnica de 
análise documental para verificar se os documentos e 
legislações referentes à TV Brasil tratam da representa-
tividade racial e de que maneira essas questões são abor-
dadas. Essa técnica é importante como ferramenta me-
todológica porque traz uma perspectiva organizacional 
sobre o tema abordado e dá novas perspectivas a pesquisa.

O uso de documentos em pesquisa deve ser aprecia-
do e valorizado. A riqueza de informações que de-
les podemos extrair e resgatar justifica o seu uso em 
várias áreas das Ciências Humanas e Sociais porque 
possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja 
compreensão necessita de contextualização histórica 
e sociocultural. (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDA-
NE, 2009, p.1).

Por último, entrevistaremos profissionais da TV 
Brasil, dentre eles, produtores, jornalistas e apresentado-
res para ouvir a opinião desses sujeitos sobre a represen-
tatividade racial na emissora. No que se refere às entre-
vistas, tomaremos como referencial metodológico a obra 
de Bosi (2006) Memória e sociedade: lembranças de velhos.
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No processo de entrevista apresentado pela autora, 
o pesquisador assume dois papeis, o primeiro de sujeito, 
que procura saber sobre o objeto de estudo, e em segundo 
de objeto, quando passa a ser um instrumento que recebe 
e transmite a memória e as lembranças de alguém. Essa 
perspectiva é interessante para pesquisa, pois possibilita a 
compreensão mais rica do tema abordado. Essa etapa de 
análise é importante porque por meio dela será possível 
verificar se a TV Brasil tem adotado práticas ou políticas 
específicas para promover a pluralidade e representativi-
dade racial no âmbito organizacional, em diferentes car-
gos e funções da emissora. 

4. considerações finais

Pensar em um referencial metodológico para pes-
quisa não é uma tarefa simples, sobretudo, quando se 
aborda temas complexos de caráter sócio-histórico que 
precisam ser interpretados a partir de uma perspectiva 
comunicacional. A escolha do referencial metodológico é 
uma etapa fundamental porque estrutura o pensamento 
e as ações de forma articulada. Contudo, também enten-
demos que é preciso ter consciência das possibilidades e 
limitações do método escolhido e viabilidade, para que 
ele funcione como um elemento norteador do processo e 
não como um entrave.

Destarte, a escolha da HP como referencial metodo-
lógico se justifica tanto pelas possibilidades de abordagem 
como de análise mais aprofundada da representatividade 
negra na TV pública. Neste viés, desejo que o resulta-
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do final contribua para ampliação dos conhecimentos e 
importância da pluralidade e diversidade negra na TV e 
que traga a luz novas questões e possibilidades para as 
pesquisas sobre o tema.

referências

BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 
13. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Síntese 
dos Indicadores de 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatis-
tica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/pnad_
sintese_2009.pdf> Acesso em: 10 de jun. 2015.
GUIMARÃES, A. S. A. Classes, raças e democracia. 
São Paulo: Editora 34, 2002.
LAVILLE, C. DIONNE, J. A construção do saber: ma-
nual de metodologia da pesquisa em ciências humanas. 
Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS – ONU. 
Grupo de Trabalho da ONU sobre Afrodescendentes 
divulga comunicado final sobre visita ao Brasil. Dis-
ponível em: <http://www.onu.org.br/grupo-de-trabalho-
da-onu-sobre-afrodescendentes-divulga-comunicado-fi-
nal/>. Acesso em: 1 maio 2015.
LIMA, V. A grande mídia e a desigualdade racial. Dis-
ponível em: <http://www.cartamaior.com.br/?/Coluna/
A-grande-midia-e-a-desigualdade-racial/22178>. Acesso 
em: 10 set. 2014.



507 

THOMPSON, J. B. Ideologia e cultura moderna: te-
oria social crítica na era dos meios de comunicação de 
massa. Petrópolis: Vozes, 2011.
SÁ-SILVA, J.R.; ALMEIDA, C.D.; GUINDANE, J.F. 
Pesquisa documental: pistas teóricas e metodológicas. 
Rev. Bras. Hist. Cienc. Soc., v.1, n.1, p.1-15, 2009.
VERONESE, M.; GUARESCHI, P. A. A hermenêutica 
de profundidade na pesquisa social. Ciências Sociais 
Unisinos, v. 42, n. 3, p. 85-93, 2006.



508

análise fílmica e hermenêutica de profundidade 
como métodos de pesquisa sobre cinema e represen-

tação social
Thalyta Fernandes Bonfim137

1. introdução

Com o título inicial Hipermodernidade e hipercine-
ma: retratos da sociedade contemporânea nas obras de David 
Fincher, meu projeto de pesquisa tem por objeto as obras 
deste diretor cinematográfico estadunidense. O intuito 
é apontar de que forma estas obras representam a visão 
de uma sociedade hipermoderna e se encaixam no que 
Gilles Lipovetsky e Jean Serroy chamam de hipercinema 
(2009), a partir da percepção que estamos vivendo no 
período da hipermodernidade (LIPOVETSKY, 2004). 

Termo apresentado por Lipovetsky no livro Os 
tempos hipermodernos (2004), a teoria da hipermoderni-
dade sugere que o estado da sociedade contemporânea 
ultrapassou os conceitos propostos pela pós-moderni-
dade, que seriam uma ruptura com os pensamentos da 

137 Mestranda em Imagem, Som e Escrita pela Universidade de Bra-
sília – UnB; bacharel em Audiovisual e Novas Mídias pela Universi-
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era moderna, transformando-os em “hiper” – o que se 
trataria não de uma ruptura, mas da exacerbação desses 
pensamentos. Tendo como características constitutivas o 
individualismo, o consumo, o excesso, a efemeridade e 
o rompimento com o tradicional, a hipermodernidade 
traria um novo tipo de cinema para seu hiperconsumi-
dor. O hipercinema, daí resultante, estaria em constante 
busca por novas formas de se aproximar e interagir com 
o espectador através das novas mídias, plataformas de cir-
culação de filmes, cores, formas e sensações (LIPOVET-
SKY; SERROY, 2009).

Partindo da hipótese de que esta premissa é verdadei-
ra, sintetizei as questões centrais do projeto na pergunta 
“quais os elementos da hipermodernidade lipovetskiana 
e do hipercinema são encontrados nas obras de David 
Fincher?”. Para respondê-la, pretendo analisar quais ele-
mentos da teoria proposta pelos autores supracitados po-
dem ser associados às obras do diretor, utilizando o filme 
Clube da luta (1999) como foco principal de análise.

Para tanto, foram escolhidos como métodos a aná-
lise fílmica e a hermenêutica de profundidade. Apesar de 
ter idealizado esta opção metodológica desde o início da 
concepção do projeto de pesquisa, foi avaliada a possibili-
dade de utilizar outros métodos, todos de natureza quali-
tativa, que poderiam contemplar os objetivos propostos. 
Este artigo irá percorrer o caminho que fiz de escolha do 
procedimento metodológico, expondo minhas dúvidas e 
constatações, até chegar ao ponto em que minha pesquisa 
se encontra agora.
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2. os métodos de que abri mão

 Durante um semestre de aulas sobre metodologia 
– ministradas pela professora Dra. Elen Geraldes no PP-
G-FAC, UnB –, fui apresentada a técnicas metodológicas 
com as quais não tinha familiaridade e pude aprofundar 
meus conhecimentos em métodos que já conhecia. Por 
um lado, foi instigante descobrir nestas aulas novas e in-
teressantes formas de abordar meu objeto. Por outro, fui 
tomada por dúvidas na hora da escolha por uma meto-
dologia, pois quase todas apresentavam algo que poderia 
enriquecer a execução do meu projeto. Os métodos que 
optei por abrir mão, apesar de me instigarem, foram a 
análise de discurso e o estudo de caso.

2.1 Análise de discurso

Este método visa fazer uma análise da estrutura de 
um texto e, a partir desta, busca desvendar as construções 
ideológicas presentes, seja de forma clara e explícita ou 
não. Sobretudo, o intuito deste tipo de análise é revelar o 
“não dito”, como sintetizado aqui:

[…] há em comum entre todas as correntes que ana-
lisam o discurso (obviamente excetuando-se as pers-
pectivas estruturalistas) o ideário de análise não foca-
lizada no funcionamento lingüístico, e sim na relação 
que o sujeito e esse funcionamento estabelecem reci-
procamente. Ou seja, o objeto de estudo de qualquer 
análise do discurso não se trata tão somente da língua, 
mas o que há por meio dela: relações de poder, insti-
tucionalização de identidades sociais, processos de in-
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consciência ideológica, enfim, diversas manifestações 
humanas. (MELO, 2009, p. 3).

Em meu projeto de pesquisa exponho meu objeti-
vo de analisar obras cinematográficas para revelar nelas 
marcas de uma sociedade hipermoderna. Ao estudar a 
análise de discurso, percebi que este método poderia ser 
de grande ajuda para este fim. Com ela, poderia desta-
car os simbolismos do texto fílmico e propor os signifi-
cados ideológicos por trás deles, identificando caracte-
rísticas próprias de representação do tipo de sociedade 
que quero trabalhar. 

O desafio, porém, seria dar conta de todos os meus 
objetivos a partir, apenas, da análise de discurso. Apesar 
de possuir o viés de relacionar análise sócio-histórica – 
algo que considero imprescindível para alcançar os obje-
tivos do meu projeto –, e ideológica (ORLANDI, 2002 
apud MELO, 2009), a análise de discurso me pareceu 
insuficiente. Além disso, mesmo já havendo a ligação do 
método com a análise de imagens, seria um desafio tentar 
trabalhar a análise de discurso em um objeto constituído 
de imagens em movimento, pois não existem ainda regras 
estabelecidas de como relacionar este método a obras ci-
nematográficas (BITTENCOURT; MILANEZ, 2012). 
O trabalho poderia ser feito, mas não haveria uma base 
empírica larga de projetos bem executados nesse contexto 
em que eu pudesse me ancorar. 
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2.2 estudo de caso

Em conversas sobre que rumo tomar na execução do 
meu projeto de pesquisa, meu orientador indicou que seria 
interessante focar, primeiramente, em apenas uma obra do 
diretor que escolhi e em uma teoria. No caso, eu deveria 
utilizar os métodos na análise do filme Clube da luta (1999) 
e no seu cruzamento com a teoria da hipermodernidade, de 
Lipovétsky. Caso se fizesse necessário, deveria aumentar o 
escopo a partir daí. A ideia de usar o estudo de caso veio de 
inquietações minhas após esta conversa. Tive receio de que, 
se começasse a análise com apenas este filme como objeto, 
talvez não tivesse tempo o suficiente posteriormente para 
analisar outras obras com a mesma profundidade.

O estudo de caso me salvaria desse problema, pois 
ele propõe, justamente, aprofundamento em um caso in-
dividual (exceto nos estudos de casos múltiplos). Como 
definido por Yin, o estudo de caso é

uma pesquisa empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo em seu contexto natural, em situ-
ações em que as fronteiras entre o contexto e o fe-
nômeno não são claramente evidentes, utilizando 
múltiplas fontes de evidência. (1984, p. 23, apud AL-
VES-MAZZOTTI, 2006, p. 643).

Imaginei que, se iria utilizar apenas um filme, seria 
melhor tratar a minha análise como um estudo de caso. 
Ou seja, o que descobrisse ao relacionar o filme Clube da 
luta e a teoria hipermoderna de Lipovetsky serviria de 
base para as outras obras de David Fincher também. No 
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entanto, logo percebi que este método não serviria, pois 
o meu propósito não é construir uma nova teoria e muito 
menos testar a veracidade da teoria da hipermodernidade 
e do hipercinema lipovetskianos, mas sim encontrar as 
formas de suas representações na(s) obra(s) de Fincher. 
Além disso, apesar de ser um caso interessante, destacá-
vel, este filme não é único e exclusivo quando se fala em 
representação da hipermodernidade e do hipercinema.

3. os métodos que escolhi

Os métodos que escolhi, ou seja, análise fílmica e 
hermenêutica de profundidade, não surgiram em meu 
projeto de pesquisa aleatoriamente. Foram escolhidos, pri-
meiramente, por já terem sido utilizados por mim no de-
senvolvimento do meu trabalho de conclusão de curso, na 
graduação. Em segundo lugar, percebi neles a possibilidade 
de englobar na análise todos os elementos que julgo impor-
tantes para executar o meu projeto de pesquisa de forma 
completa, que seriam o conjunto de componentes internos 
– como roteiro, fotografia, som – e externos – como influ-
ências do diretor e contexto sócio-histórico – das obras. 

3.1 Análise fílmica

Utilizar análise fílmica para examinar um produto 
audiovisual talvez seja o método mais óbvio que se possa 
pensar, mas não o é sem mérito. Se tratando de uma obra, 
um texto, uma imagem, todos esses objetos são feitos e 
colocados no mundo com um significado próprio, seja 
este claro ou não. Do modo como é descrito por Francis 
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Vanoye e Anne Goliot-Lété (1994), o trabalho de anali-
sar uma peça audiovisual significa a decomposição dessa 
obra nos elementos que a constituem, para que se pos-
sa destacar as partes que não são perceptíveis quando se 
observa o todo. Em um segundo momento, deve-se re-
construir o filme estabelecendo uma conexão entre este 
conjunto de elementos isolados, para compreender o que 
os une e os torna um todo significante. Por fim, deve-se 
retornar ao filme, pois ele é o referencial real, o ponto de 
partida e de chegada da análise.

Análises desse tipo são comuns a muitos métodos. A 
diferença da análise fílmica é que ela possibilita a decom-
posição não só do “texto” fílmico (seu conteúdo narrati-
vo, personagens, etc.), mas também dos aspectos formais 
e técnicos da peça audiovisual (som, fotografia, direção 
de arte, entre outros). Estes elementos também contam 
uma história e são importantes para a exploração e inter-
pretação dessas obras. 

Como reiterado por Jacques Aumont e Michel Marie 
(2013), existem muitos tipos de análise fílmica e nenhum 
deles se trata de um método universal. Isto quer dizer que 
cada peça audiovisual, enquanto objeto e em relação ao 
tema de pesquisa, pede um tipo de análise fílmica especí-
fico. Dentre os vários modelos com os quais tive contato 
– como as análises de conteúdo, poética e textual –, optei 
por fazer uma análise de imagem e de som:

Este tipo de análise entende o filme como um meio 
de expressão. […] Com este tipo de análise encon-
tramos, sobretudo, o modo como o realizador con-
cebe o cinema e como o cinema nos permite pensar 
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e lançar novos olhares sobre o mundo (por exem-
plo, determinado realizador apresentar sempre uma 
visão pessimista da humanidade). (PENAFRIA, 
2009, p. 7).

Deste modo, esse tipo de análise fílmica facilitará a 
descoberta dos significados subjacentes à peça audiovisu-
al. Por centrar-se no espaço fílmico, ou seja, no campo e 
no fora-de-campo que constituem o espaço imaginário 
da cena fílmica (PENAFRIA, 2009), ela tornará possível 
que eu encontre os elementos representativos da hiper-
modernidade e do hipercinema nos componentes inter-
nos e externos do filme.

3.2 hermenêutica de profundidade

Por fim, escolhi a hermenêutica de profundidade 
como um método que servirá de base para a minha aná-
lise fílmica. Essa metodologia me foi apresentada quan-
do caminhava para concluir minha graduação. Meu 
então orientador indicou que utilizasse a hermenêutica 
de profundidade e, na época, me pareceu confuso mes-
clar essa metodologia complexa com a análise fílmica 
que iria precisar fazer em meu trabalho de conclusão de 
curso. Por falta de tempo – talvez também de disciplina 
e maturidade –, resolvi não utilizar essa metodologia. 
Meu TCC, porém, apresentou uma análise fílmica con-
taminada por meus breves estudos sobre hermenêutica 
de profundidade, tratando dos fatores sócio-históricos 
e interpretação das simbologias que permeavam os dois 
filmes que analisei.
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A percepção de que poderia ter feito um uso con-
creto e melhor de uma metodologia tão rica quanto a 
hermenêutica de profundidade na minha monografia, e 
por enxergar todas as possibilidades que essa técnica me-
todológica pode trazer, resolvi fazer uso dela no desenvol-
vimento da minha dissertação de mestrado. 

Essa metodologia se inicia com a hermenêutica da vida 
quotidiana (também chamada de interpretação da doxa), 
onde leva-se em consideração como os sujeitos que produ-
ziram as obras analisadas interpretam as formas simbólicas 
presentes nelas. Após essa etapa, inicia-se a hermenêuti-
ca de profundidade. Esta é dividida em três fases: análise 
sócio-histórica, análise formal/discursiva e interpretação/
reinterpretação. Estes três momentos de análise propostos 
pela hermenêutica de profundidade são etapas analitica-
mente distintas de um processo interpretativo complexo, 
que não necessariamente precisam seguir uma ordem se-
quencial em sua execução (THOMPSON, 1990). 

Após as análises, essa metodologia estará propondo 
sentidos – que devem estar justificados na fase de inter-
pretação/reinterpretação – para os elementos questiona-
dos. A interseção entre análise fílmica e hermenêutica de 
profundidade será possível porque

Com essa ferramenta teórica e metodológica, o pes-
quisador pode analisar o contexto sócio-histórico e 
espaço-temporal que cerca o fenômeno pesquisado, 
pode empreender análises discursivas, de conteúdo, 
semióticas ou de qualquer padrão formal que venha 
a ser necessário; […] O referencial metodológico da 
HP inclui formas de análise complementares entre si 
[…] (GUARESCHI; VERONESE, 2006, p. 87). 
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Em suma, a hermenêutica de profundidade analisa 
as construções de significado e a contextualização social 
das formas simbólicas presentes em seus objetos. Sendo 
assim, uma de suas vantagens é permitir a percepção de 
situações sociais (THOMPSON, 1998), o que me aju-
dará a apurar se existem, de fato, representações de uma 
sociedade hipermoderna nas obras de David Fincher. 

4. considerações finais

Apesar de, no fim, não ter desviado das metodolo-
gias que idealizei para executar meu projeto de pesquisa, 
sinto que foi importante e enriquecedor me abrir para 
a possibilidade de substituí-las, caso encontrasse alguma 
que atendesse melhor às minhas necessidades. Percebi 
que era preciso procurar por uma metodologia que con-
versasse com o meu objeto, abarcasse o meu tema e que 
me instigasse. Talvez seja até possível realizar um trabalho 
em que estes elementos não estejam em harmonia, mas 
isto, me parece, há de ser feito sob alto custo. A execu-
ção de uma pesquisa científica trata-se de um exercício 
árduo, minucioso e delicado, mas isso não quer dizer que 
não deva nem possa ser prazeroso e a escolha do método 
pode ajudar ou atrapalhar este processo. 

Agora, com a certeza de que a análise fílmica e a her-
menêutica de profundidade são as metodologias que me 
permitirão alcançar meus objetivos nesta pesquisa, preten-
do seguir aprofundando meus conhecimentos sobre ambas, 
para utilizá-las da maneira mais correta e precisa possível. 
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pesquisa em comunicação:
com quem e por onde vamos caminhar

Vanessa Negrini138

1. introdução

Depois de um primeiro semestre inquietante, onde 
somos lançados às alegrias e aos percalços das disciplinas 
introdutórias da pós-graduação, eis que se apresenta um 
desafio inusitado: discorrer sobre a trajetória metodológi-
ca que trilhamos, até aqui, em nossa pesquisa, as dificul-
dades, as opções, enfim, as experiências de campo típicas 
dos pesquisadores em Comunicação.

Começamos, portanto, situando as nuances da produ-
ção deste tipo particular de conhecimento: o científico, o 
qual se realiza, complementarmente, em quatro polos: epis-
temológico, teórico, metodológico e técnico (MARTINS; 
THEÓPHILO, 2009, p. 4).  No campo epistemológico – 
estudo do conhecimento científico – nos deparamos com a 
problemática da pesquisa e a construção do objeto científico 

138 Mestranda em Políticas de Comunicação pela Universidade de Bra-
sília (UnB); bacharel em Comunicação Organizacional pela Universi-
dade de Brasília (UnB); autora do livro Comunicação Organizacional 
em Entidades Representativas de Classe (Baraúna, 2014). E-mail: ne-
grini.vanessa@gmail.com.
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(“o que fazer”, “por quer fazer”) e compreende os critérios 
de cientificidade da pesquisa, tais como causalidade, confia-
bilidade e validade  (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, pp. 
5-12).Trata-se de definir/situar um saber como comunica-
cional; de estabelecer em que condições podemos apontar 
certo estudo como sendo um trabalho em Comunicação 
(MARTINO, 2003, p. 83). 

No plano teórico, partimos para a elaboração das 
hipóteses e construção dos conceitos, afinal “as teorias 
permitem normear o objeto, conceituá-lo” (GERAL-
DES, 2009, p. 14).Já a esfera metodológica é o lugar 
da perspectiva eleita para o conhecimento do fenômeno 
(positivista, dialética, fenomenológica, etc.). Por fim, no 
polo técnico, são traçadas as estratégias e selecionados os 
instrumentos para realização da pesquisa em si.

Dessa forma, neste artigo, vamos refletir sobre o pro-
cesso de construção de um objeto científico da Comu-
nicação e, especificamente, sobre o objeto que elegemos 
para investigação no mestrado em Políticas de Comuni-
cação e Cultura, pela Universidade de Brasília – UnB.Em 
seguida, aponteremos “quem escolhemos levar conosco 
nesta aventura científica”139 (teorias, autores) e por qual 
caminho seguiremos para desvendar o problema (proce-
dimentos metodológicos, instrumentos de pesquisa).

A problemática que nos propusemos a investigar é: 
como a comunicação pode impactar na efetividade da jus-
tiça nos Juizados Especiais Cíveis? A partir da reflexão pro-

139 SOUSA JR, José Geraldo de. Nota de aula da Disciplina Direi-
to Achado na Rua – Brasília: Faculdade de Comunicação da UnB, 
19/06/2015.
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piciada pela disciplina, para além dos meios de comunica-
ção, situamos nossa pesquisa no campo da Comunicação, 
a partir de uma perspectiva comunicacional frente ao obje-
to. Ao final, identificamos que a nossa investigação exigia 
uma construção a partir de teorias do paradigma crítico.

2. inquietudes

Depois da satisfação da aprovação na seleção do 
mestrado, as primeiras aulas do semestre trouxeram uma 
série de inquietações e angústias. A primeira delas foi se 
descobrir sem um objeto de pesquisa. No bojo do proje-
to, uma mera “evidência empírica”, pois:

[...] a atividade científica não pode se fundamentar 
sobre a polissemia dos vocábulos ordinários e o pri-
meiro passo para a construção de seu objeto passa 
necessariamente pela construção desse objeto, visto 
que ele não deve ser confundido com a evidência em-
pírica.[...]É através do conceito que nós limitamos e 
conseqüentemente definimos um objeto de estudo. 
(MARTINO, 2000, p. 107).

O pensar acadêmico envolve pensar diferente do sen-
so comum e passa pela construção racional de conceitos; 
o saber acadêmico nasce de preposições que precisam ser 
explicitadas140. Esta tarefa implica em romper com o senso 
comum e com as representações partilhadas por todos, o 
que pode ser alcançado por meio do estabelecimento da 

140  MARTINO, Luiz C. Nota de aula da Disciplina Teorias da 
Comunicação – Brasília: Faculdade de Comunicação da UnB, 
12/03/2015.
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“história social dos problemas, dos objectos e dos instru-
mentos de pensamento” (BOURDIEU, 1989, p. 36).

De fato, a história é um componente epistemológico 
importante. Permite sair de um objeto natural para um ob-
jeto científico. A dimensão histórica permite singularizar 
o objeto de estudo e torna-lo único141. Todas as coisas que 
se tornaram tão comuns, tão evidentes que ninguém mais 
presta atenção devem ser questionadas (a estrutura de um 
tribunal, o espaço de um museu, o acidente de trabalho, a 
cabina de voto, o escrito, exemplifica o autor). Em síntese, 
trata-se de “compreender porque se compreende e como se 
compreende” (BOURDIEU, 1989, p. 37).

O segundo grande espanto: talvez este pseudo-objeto, 
esta evidência empírica, sequer pudesse ser considerado um 
objeto da Comunicação.O objeto de estudo deve marcar 
uma disciplina em relação às demais142, pois “sem objeto es-
pecífico, não há definição de uma ciência” (GERALDES, 
2009, p. 18). No entanto, descobrimos que parcela da aca-
demia considera que os meios de comunicação, e somente 
eles,são um objeto próprio da Comunicação, ou seja, “a es-
pecificidade do trabalho daquele que estuda a Comunicação 
como disciplina autônoma” (MARTINO, 2012):

[...]os meios de comunicação atravessam vários campos 
de saber, mas não constituem o objeto de nenhum sa-
ber em particular. Nenhuma dessas disciplinas se pro-
põe a estudar os meios de comunicação à luz do novo 

141 MARTINO, Luiz C. Nota de aula da Disciplina Teorias da 
Comunicação – Brasília: Faculdade de Comunicação da UnB, 
19/03/2015.
142 Ibidem.
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sentido trazido pelas novas formas de organização co-
letiva. Nenhuma outra disciplina, além da Comunica-
ção, tem a liberdade para explorar as práticas advindas 
pela introdução dos media na organização social. [...]
propomos - não sem polêmica – os Meios de Comuni-
cação como o objeto de estudo da disciplina Comuni-
cação. (MARTINO, 2012).

Fomos apresentados à noção de que a área de Co-
municação não responde “à totalidade do conhecimento 
em torno dos fenômenos comunicativos”. Ou seja, não 
podemos supor que qualquer discurso sobre qualquer 
fenômeno comunicativo possa ser objeto de estudo da 
Comunicação, ou “equivaleria a acreditar que nosso obje-
to – e portanto nossa disciplina – remontaria ao instante 
mesmo no qual o homem se dá conta de que fala ou que 
pode estabelecer contato com seus semelhantes” (MAR-
TINO, 2007).

Por fim, descobrimos que devemos construir o obje-
to por meio da iluminação teórica. Mas quando a solução 
parece clara, eis que outro dilema bate a porta. Uma pa-
lavrinha, um detalhe, e outras noites insones. Se na teoria 
encontraremos o caminho para desvendar o objeto, onde 
estão as teorias “da” Comunicação? E percebemos que, 
em grande parte:

Falar de teorias da Comunicação é falar, sobretudo, 
de teorias na Comunicação, é mostrar um aporte teó-
rico que em determinado momento iluminou o saber 
de um grupo específico de pesquisadores. (GERAL-
DES, 2009, p. 19).
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Em síntese, quatro eram as nossas preocupações: 1) 
Qual é o nosso objeto (era preciso avançar da condição 
de evidência empírica)?2) O objeto eleito seria um objeto 
da Comunicação? 3) Quais as teorias (“da” ou “na” Co-
municação) poderiam iluminar e nos guiar na construção 
deste objeto? 4) Quais os instrumentos seriam adequados 
para investigar nosso problema de pesquisa?

3. Questões elementares

Se a teoria é o elemento chave para delinear o obje-
to, o primeiro passo foi compreender o que é uma teoria, 
para que serve, como age. Afinal, são elas indispensáveis 
para desvendar o fenômeno a ser estudado:

Se as teorias, impregnadas de seus valores, crenças e 
visões de mundo, permitem iluminar o tema até sua 
longa transformação em objeto, nomeiam esse objeto 
por um grupo da academia que compartilha os mes-
mos referenciais teóricos, elas serão indispensáveis para 
vencer o problema e desvendar o fenômeno analisado. 
(GERALDES, 2009, p. 16).

Uma teoria tem a função de explicar por que, como e 
quando os fenômenos ocorrem, além de sistematizar e orde-
nar o conhecimento sobre eles, por meio da representação 
conceitual e simbólica dos dados observados (MARTINS; 
THEÓPHILO, 2009, pp. 27-29). Em outras palavras:

Uma teoria é um conjunto de constructos (concei-
tos), definições e proposições relacionadas entre si, 
que apresentam uma visão sistemática de fenômenos 
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especificando relações entre variáveis, com a finaldade 
de explicar e prever fenômenos da realidade. (KER-
LINGER, 1991).

Com relação à polêmica de ter ou não teorias “da” Co-
municação, importante considerar que uma nova disciplina 
leva algum tempo para ser aceita, organizar seus ensinamen-
tos e estabelecer critérios para geração de conhecimento. 
Normalmente, conceitos e conclusões de uma cultura em 
geral, acabam sendo incorporadas aos “princípios da nova 
disciplina”, se tornando partes de sua “herança intelectual” 
(DeFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 247).

Dessa forma, muito das teorias que hoje enxergamos 
como “da” Comunicação, não foram elaboradas com este 
intúito; “somos nós, do campo da comunicação, que as en-
xergamos como teorias da comunicação”, compreendendo 
que, ademais, “é a sistematização das teorias – e não simples-
mente sua produção – que dá visibilidade e forma a idéia de 
teorias da comunicação”(MARTINO, 2007).

Num segundo momento, se impôs a tarefa de com-
preendermos o que são os meios de comunicação, uma 
vez que para parcela da academia entende ser este o obje-
to autêntico da pesquisa em Comunicação:

[...]um meio de comunicaçãoé uma manifestação 
técnica ecomo tal ele se dá como uma extensão 
dohomem. O que significa dizer que os meiosde co-
municação reproduzem parcialmentealguma carac-
terística ou faculdade humana.[...]Qual propriedade 
do corpo humano é estendida por um meio de co-
municação? [...]trata-se naturalmente da faculdade 
de comunicação [...]mas a que corresponde a comu-
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nicação em relação ao corpo humano? [...]trata-se 
da consciência já que a comunicação é uma relação 
de consciências. Os meios de comunicação são, en-
tão, objetos técnicos que guardam uma relação bas-
tante especial com a consciência na medida em que 
se manifestam como uma extensão da consciência 
ou, como nós preferimos dizer, como simulação da 
consciência. Dessa forma nós chegamos a uma de-
finição conceitual – os meios de comunicação são 
simulações da consciência[...](MARTINO, 2000, 
pp. 109-110).

No entanto, outra corrente acadêmica prefere não 
ser taxativa, mas situar o objeto a partir de uma “pers-
pectiva comunicacional”. Ou seja, o que define se um 
estudo é de Comunicação, Sociologia, Filosofia, ou outra 
disciplina, é o olhar sobre este objeto, pois:

[...]no campo específico da Comunicação, inversa-
mente, os diferentes objetivos e objetos do humano 
e do social é que seriam percebidos pelo ângulo prio-
ritário da comunicação que os organiza e que deles 
decorre.[...]nas demais áreas de conhecimento, ou a 
comunicação é observada sem ser problematizada; ou 
então é problematizada em função dos interesses es-
pecíficos da área. No Campo da Comunicação, todo 
e qualquer fato humano seria problematizável no an-
gulo comunicacional. (BRAGA, 2011, p. 67).

Observando os dois posicionamentos, a princípio, 
nossa pesquisa parece encontrar um respaldo maior na se-
gunda corrente, salvo se meios de comunicação puderem 
ser interpretados de maneira mais ampla. Ao contrário do 
que uma leitura rasa de seus trabalhos poderia sugerir, o 
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principal articulador dos meios como objeto legítimo da 
pesquisa em Comunicação revela uma leitura ampliada,em 
exposição em sala de aula. Por exemplo, segundo Marti-
no143, o quadro de uma pintura sacra pode ser encarado 
como um meio de comunicação se estiver exercendo uma 
função comunicacional. Afinal, além de toda arte surgir a 
partir de uma tecnologia, este quadro seria um veículo de 
propagação ideológica dos valores católico-cristãos.

Dessa forma, voltando-se para o nosso objeto, po-
demos inferir que o processo judicial, materializado nos 
autos, é o meio precípuo da comunicação entre a jus-
tiça e os usuários. Senão, vejamos: os autos estão im-
pregnados por uma determinada tecnologia (fica difícil 
identificar na sociedade alguma coisa que não passe pela 
técnica)? Atuam como uma extensão da conciência do 
homem (no caso, de servidores/magistrados)? Exercem 
uma função comunicacional? Respondendo sim a todos 
os itens deste check-list fica transparente afirmar que os 
autos – conjunto ordenado das peças de um processo 
judicial – são um meio de comunicação e, portanto, um 
objeto de estudo pertinente até mesmo para a vertente 
acadêmica mais restritiva.

4. o que ficou para trás

Antes de avançar e revelar o estágio atual de elabora-
ção do nosso objeto de pesquisa, é preciso começar enu-

143 MARTINO, Luiz C. Nota de aula da Disciplina Teorias da 
Comunicação – Brasília: Faculdade de Comunicação da UnB, 
21/05/2015.
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merando as escolhas que deixamos de fazer, falar do que 
tivemos de abrirmão, do que ficou para trás.Estas escolhas 
dizem respeito a como queremos ser reconhecidos como 
pesquisadores, revelam nossa visão de mundo, as filiações 
acadêmicas com as quais mais nos identificamos e as mar-
cas que queremos deixar no campo da Comunicação. 

Inicialmente, estávamos seduzidos pelo ideal de uma 
pesquisa empirista de base quantitativa, com seus resulta-
dos impactantes. No entanto, ao longo deste semestre fo-
ram divulgadas duas pesquisas que nos fizeram refletir so-
bre a validade dos instumentos que pretendíamos adotar. 
Ao lado da confiabilidade, a validade é um dos elementos 
da cientificidade de uma pesquisa; “se refere ao grau em 
que um instrumento realmente mede a variável que pre-
tende medir” e nunca é absoluta, mas sempre relativa, 
ou seja, um instrumento de medida pode ser válido para 
determinado objetivo, mas não para outro (MARTINS; 
THEÓPHILO, 2009, pp. 15-16).

O primeiro estudo, realizado por pesquisadores do 
Stanley Medical Research Institute e Stanley Laboratory 
of Developmental Neurovirology, publicado na revista 
Schizophrenia Research, indica que 50,6% das pessoas 
que haviam desenvolvido esquizofrenia tiveram um gato 
na infância. Com uma população de 318 milhões de pes-
soas, as famílias norte-americanas possuem 80 milhões 
de gatos e 66 milhões de cães. Ou seja, média de um 
animal de estimação para cada duas pessoas. Será que esta 
pesquisa se preocupou em identificar se os outros 50% 
dos entrevistados possuíram cães ou outros animais na 
infância? Elegendo duas variáveis sem nenhuma correla-
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ção, a medida não é válida para elucidar o fenômeno que 
se quer investigar: as causas da esquizofrenia.

A segunda pesquisa “derruba” o mito de que as mu-
lheres brasileiras ganham 30% menos que os homens 
devido a questões de gênero. Realizado por pesquisado-
res da Fundação de Economia e Estatística, do governo 
do Rio Grande do Sul, o estudo aponta que as mulheres 
ganham menos por suas próprias escolhas: elas interrom-
pem a carreira com mais frequência, têm uma jornada 
um pouco menor que a dos homens e tendem a se con-
centrar em ocupações que remuneram menos. Mas o es-
tudo “se esquece” de problematizar um detalhe: o porquê 
de as mulheres fazerem estas “escolhas”, que nem sempre 
são escolhas. Afinal, ainda não podemos decidir quem do 
casal vai ficar grávido, tendo que interromper a carreira 
para parir e amamentar. 

Nossa ideia inicial era aplicar centenas de questio-
nários junto aos usuários dos Juizados Especiais Cíveis 
para identificar se estes compreendiam ou não os termos 
utilizados comumente no processo judicial. Os resulta-
dos poderiam gerar manchetes do tipo: XX% das pesso-
as não entendem o juridiquês. No entanto, percebemos 
que adotando este caminho, o critério de cientificidade 
da pesquisa estaria comprometido. Este instrumento não 
teria validade para medir o que realmente pretendíamos 
investigar: como a comunicação pode impactar na efe-
tividade da justiça nos juizados especiais cíveis. E, ao fi-
nal, os resultados poderiam gerar conclusões distorcidas 
(como as das pesquisas citadas acima), do tipo: a culpa é 
do usuário que não compreende o processo.
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5. Até aqui

Nosso interesse marcadamente transformador do 
fenômeno estudado e a perspectiva do movimento/mu-
dança do objeto indicavama adoção de uma abordagem 
teórico-metodológicacrítica. 

[...]em todo estudo “metafísico” o objeto de estudo 
deve permanecer intocado e imodificado e que, por 
conseguinte, o estudo permanece numa perspectiva 
puramente contemplativa, sem se tornar prático, en-
quanto para o método dialético à transformação da 
realidade constitui o problema central. (LUKACS, 
2003, p. 68).

Ademais, a intuição de que por trás dos estrangula-
mentos comunicacionais no Judiciário, havia profundas 
relações de dominação e poder, também dialogava com o 
pensamento crítico:

As modalidades de comunicação costumam se ins-
titucionalizar com base em relações assimétricas, 
caracterizadas por um baixo nível de reciprocidade 
e nas quais, em última instância, se manifestam as 
próprias relações de poder que vigoram entre os ho-
mens. As pessoas não se comunicam como simples 
pessoas, mas sujeitos que se encontram em deter-
minada situação de classe e se posicionam politica-
mente de modo contraditório, dentro de condições 
marcadas por profundas desigualdades, em que não 
deixa de estar em jogo um sistema de dominação.
(RÜDIGER, 2011, pp. 83-84).
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Os principais autores que iluminam nossa investi-
gação são Habermas (relação existente nas modernas de-
mocracias entre o “saber especializado” e o uso político 
que delas se faz; “agir comunicalcionalmente” significa 
corrigir as distorções de uma “consciência tecnocráti-
ca”),Foucault (as formas ritualizadas são uma forma de 
sinalizar e impor a distância e, longe de ser um elemento 
transparente ou neutro, o discurso traduz as lutas e os sis-
temas de dominação) e Boaventura Santos (os principais 
obstáculos de acesso à Justiça são econômicos, sociais e 
culturais). No quadro de políticas de comunicação, trare-
mos Haswani (noção de que a comunicação normativa é 
a base da comunicação pública e o exercícios de direitos) 
e Geraldes & Sousa, com o debate sobre direito à comu-
nicação/informação e a busca de um Estado mais trans-
parente e dialógico, a partir da lei de acesso à informação.

Metodologicamente, avançando da evidência empí-
rica (os trinta e um juizados especiais cíveis do Distrito 
Federal), rumo à construção de um objeto de pesquisa, 
decidimos dividir a população do Distrito Federal em 
três estratos: Grupo1 – população com maior nível de 
renda e de escolaridade; Grupo 2 – população com níveis 
de renda e de escolaridade intermediário, e; Grupo 3 – 
população com menor nível de renda e de escolaridade. 
Em seguida, distribuímos os juizados nestes grupos, con-
forme a população respectivamente atendida. De forma 
que, em vez de investigar todos os juizados do Distrito 
Federal, poderemos destacar um de cada grupo.

Além da pesquisa exploratória inicial e de levanta-
mento de dados iniciais, realizaremos entrevistas com 
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diretores (em sondagem inicial, 22 de um total de 31 
aceitaram participar), magistrados e usuários dos juiza-
dos selecionados. No segundo momento, observaremos 
as diversas fases em que o contato é mantido com os usu-
ários: protocolamento da ação, audiência de conciliação, 
atendimento no balcão, intimação por telefone. Por fim, 
procederemos a uma análise documental de processos 
destes juizados, analisado a produção de sentenças, deci-
sões, despachos, certidões, intimações.

Assim, nossa pesquisa começa a tormar corpo e 
forma. Iniciando com um debate epistemológico para 
defender a legitimidade do nosso objeto no campo da 
Comunicação. Elegendo uma perspectiva crítica para 
conhecer a realidade. Identificando um rol de técnicas 
para investigar o problema aventado. Reconhecendo que 
a conquista da consciência metodológica não é uma ta-
refa simples, de curto prazo. Exige dedicação e cuidado. 
São muitas armardilhas e seduções, sutilezas nem sempre 
perceptíveis aos olhos de um jovem pesquisador.
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reflexões sobre o percurso metodolóGico 
no estudo do jornalismo em quadrinhos

Vinícius Pedreira Barbosa da Silva144

1. introdução

As histórias em quadrinhos como objeto de estu-
do acadêmico vêm ganhando espaço nas últimas déca-
das, mas não sem dificuldades. Apesar de autores como 
Scott McCloud entenderem que as imagens, postas em 
narrativas sequenciais, têm origem e relação estreita com 
o desenvolvimento humano, por meio das tradições pic-
tográficas arcaicas – por exemplo, imagens pictóricas 
pré-colombianas, mosaicos, afrescos etc. –, os quadri-
nhos como os conhecemos desenvolveram sua linguagem 
mais recentemente e precisaram passar (e ainda passam) 
por um período de desconstrução do estigma de ser um 
produto cultural de massa voltado principalmente para 
crianças e jovens, com temas infantis, fantasiosos e aven-
turas de super-heróis, para serem aceitos como uma arte 

144 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
da Universidade de Brasília, pela linha de Jornalismo e Sociedade; 
E-mail: pedreirabarbosa.vinicius@gmail.com
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(chamada de 9ª Arte por estudiosos145) e meio de expres-
são também voltado para adultos. 

Não é objetivo do presente artigo, entretanto, fazer 
um levantamento dos contextos gerais para a consolida-
ção dos quadrinhos como objeto de estudo146 e as trans-
formações da sua linguagem para que as obras pudessem 
utilizar a expressividade do meio na abordagem de temas 
considerados mais complexos da vida humana. De forma 
bem resumida, lembramos três fatores para uma maior 
legitimação: 1) a importância da contracultura e dos qua-
drinhos underground na década de 1960 nos EUA, influ-
ência para muitos artistas no mundo; 2) os movimentos 
artísticos da arte pop, arte conceitual, performances etc, 
que ressignificaram o ambiente dos quadrinhos, trazendo
-os para os museus – podemos citar Andy Warhol e Roy 
Liechtenstein nesta empreitada; e 3) a tentativa de Will 
Eisner em mudar este preconceito com o formato graphic 
novel147, de forma a buscar a respeitabilidade do meio, 

145 RAMOS, P; VERGUEIRO, W. (Orgs.). Muito além dos qua-
drinhos: análises e reflexões sobre a 9ª arte. São Paulo: Devir, 2009.
146 Ver, por exemplo, VERGUEIRO, W. De marginais a integra-
dos: o processo de legitimação intelectual dos quadrinhos. Anais do 
XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, 2011; 
GARCÍA, Santiago. A novela gráfica. São Paulo: Martins Fontes, 
2012; GOIDA; KLEINER, A. Enciclopédia dos quadrinhos. Porto 
Alegre, RS: L&PM, 2014; SABIN, R. Comics, Comix & Graphic 
Novels: a History of Comic Art. New York: Phaidon Press, 1996; 
WITEK, J. Comic books as History: the narrative art of Jack Jack-
son, Art Spielgman and Harvey Pekar. University Press of Mississipi, 
1989; entre outros. 
147 Este termo é ponto de discussão entre pesquisadores da área. In-
clusive, já havia sido utilizado pelo crítico de quadrinhos norte-a-
mericano Richard Kyle, em 1964, e também por Henry Steele na 



538

trazendo histórias de cunho social e assuntos “sérios.”
Os quadrinistas começaram, assim, a se dedicar 

cada vez mais a assuntos fora do lugar comum para as 
publicações. Já indo para a década de 1980, um dos 
maiores exemplos é a obra Maus, de Art Spielgman – ar-
tista que teve sua carreira originada no underground. Em 
1986, o primeiro volume aparece sob o selo da editora 
literária Pantheon, trazendo a narrativa de Spielgman 
sobre a história do seu pai, Vladek, judeu sobrevivente 
do holocausto, através de desenhos antropomórficos, 
sendo o primeiro e único (até hoje) quadrinho ganha-
dor do Pulitzer, em 1992.

É neste momento que se abre o espaço para a con-
cepção dos quadrinhos que se pretendam, também, jor-
nalísticos. É importante lembrar, que, apesar do termo 
jornalismo em quadrinhos (comics journalism) ter sido 
aplicado pela primeira vez à obra de Joe Sacco148, Dutra 

revista Fantasy illustrated, de 1966. Segundo Vergueiro, outras obras 
no formato apareceram antes, entre elas, Jungle book, de Harvey 
Kurtzman, e Beyond time and again, de George Metzger. “A própria 
ideia compreendida pela expressão graphic novel pode ser contextu-
alizada em outros países, com destaque para os álbuns encadernados 
de histórias em quadrinhos, correntemente publicados no ambiente 
europeu.” (VERGUEIRO, 2011, p. 7) 
148 Existem diferentes experimentações do jornalismo em quadri-
nhos e a obra do autor em questão é apenas uma das formas de 
realizar este tipo de narrativa. Apesar de ser algo ainda incipiente, 
como bem aponta Santiago García (2012), podemos citar exem-
plos como Dan Goldman, Dan Archer, Jessica Abel, Peter Bagge, 
Sid Jacobson e Ernie Colon, entre outros. No Brasil, Paulo Ramos 
(2012), lembra experiências como a reportagem em quadrinhos 
sobre o Festival Internacional de Quadrinhos de Angoulême, na 
França, produzida pelo jornalista Diogo Bercito; e o relato da traje-
tória dos quadrinhos paraibanos, compilado em Riscos no Tempo 
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(2003) coloca o livro Brought to light (1989) como, pro-
vavelmente, a primeira reportagem em quadrinhos em 
formato similar à Palestina e Área de segurança - Goraz-
de, ambas de Sacco. Dentro de Brought to light, a história 
Flashpoint apresenta uma narrativa com preocupações 
jornalísticas, apesar da obra ser vendida como graphic 
docudrama – esta última palavra é emprestada da teoria 
cinematográfica e diz respeito à ficção baseada em fatos 
reais, o que acreditamos não caber ao jornalismo em qua-
drinhos analisado por nós.

Joe Sacco é, portanto, ainda hoje, o nome mais re-
conhecido pelo formato jornalismo em quadrinhos, ten-
do retratado, por exemplo, os conflitos entre israelenses 
e palestinos e os reflexos da guerra da Bósnia. Após le-
vantamento bibliográfico e revisão parcial da bibliografia 
sobre o jornalismo em quadrinhos do autor em questão, 
pudemos constatar a predominância dos seguintes focos 
metodológicos na pesquisa sobre o tema: a análise de dis-
curso de origem francesa; análises narrativas; e estudo dos 
gêneros do jornalismo.

Apesar de já aparecer o interesse de Sacco pela guer-
ra e questão da Palestina em Derrotista (compilação das 
primeiras produções do autor na revista Yahoo, realizadas 
entre 1988-1992), os dois principais trabalhos sobre a 
temática são: Palestina (no Brasil, publicada inicialmente 

– 40 anos de Histórias em Quadrinhos na Paraíba, pelo repórter 
Audaci Junior. Também podemos citar como exemplos a reporta-
gem Crack, do Correio Braziliense, elaborado pelo ilustrador Kle-
ber Sales e pela jornalista Samantha Sallum, além da matéria de 
Augusto Paim Inside the favelas, reproduzida no site de charges e 
quadrinhos Cartoonmovement.
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em dois volumes separados, em 2004 e 2005, mas ree-
ditada em volume único em 2011) e Notas Sobre Gaza 
(2010, com reimpressão em 2014), ambas foco principal 
da nossa pesquisa. Nesta última obra, inclusive, percebe-
se o amadurecimento do estilo narrativo do autor dentro 
dos procedimentos do formato.

2. construção do objeto e a questão da identidade

Nossa intenção aqui, portanto, é chamar a atenção 
para uma característica aparentemente esquecida nos es-
tudos sobre a obra, apesar de permeá-la. Entendemos, 
dessa forma, poder contribuir para a discussão deste 
tipo de jornalismo e ajudar, cada vez mais, a consolidar 
o estudo das histórias em quadrinhos nas universidades, 
compreendendo as implicações de um fazer jornalístico 
diferenciado e aquilo que sua singularidade pode agregar 
ao campo do jornalismo. E qual seria este fator ignorado? 
A análise de como se dá a representação das identidades 
nacionais149 – em especial dos palestinos – a partir da nar-
rativa multimodal (texto e imagem) apresentada.

Para esta discussão, nos valeremos dos Estudos Cul-
turais - ramo teórico da Comunicação. Segundo Mota 
(2008), há uma indefinição de campo que esta linha 
sofre, devido ao fato dos estudos culturais não confi-
gurarem uma disciplina, mas formarem uma área onde 

149 Tivemos acesso a apenas uma dissertação de mestrado que traz 
alguma reflexão sobre a questão da identidade nacional em Sacco: 
GOMES, M. N. Testemunho em quadrinhos: reflexões sobre a iden-
tidade palestina na obra de Joe Sacco. 128f. Dissertação (Mestrado 
em História) – Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2012. 
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diferentes disciplinas interagem, em busca do entendi-
mento para as características culturais da sociedade. Ape-
sar disso, é possível apontar alguns princípios básicos dos 
estudos culturais: 1) examinar determinadas práticas cul-
turais e sua relação com o poder; 2) compromisso com 
a sociedade moderna por meio de uma postura política 
crítica; 3) interesse pelos movimentos nacionalistas, imi-
grantes e, também, “a reflexão sobre as novas condições 
de constituição das identidades sociais num mundo cada 
vez mais globalizado.” (MOTA, 2008, p.59)

Embora haja diversas fases e focos de estudo na 
trajetória dos estudos culturais, nos interessa para o tra-
balho a discussão das questões vinculadas aos jogos de 
poder e a problemática em torno das identidades. Isso 
porque, ao partir de uma posição privilegiada de nar-
rador e articulador de representações, Sacco representa 
seus testemunhos a partir da memória dos sujeitos/luga-
res, de forma que entendemos esta característica como 
uma estratégia na qual a “própria memória é a identida-
de em ação” (CANDAU, 2014). Desse modo, as iden-
tidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos 
sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas, 
segundo Woodward (2011). 

Em outras palavras, as identidades podem ser consi-
deradas posições-de-sujeito dentro das práticas discursivas 
construídas – no caso de Joe Sacco, a linguagem simbólica 
quadrinística junto ao jornalismo. De acordo com Stuart 
Hall, “as identidades são, pois, pontos de apego temporá-
rio às posições-de-sujeito que as práticas discursivas cons-
troem para nós” (HALL, 2011, p.112).  A construção da 
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identidade é, portanto, tanto simbólica quanto social, de 
forma que o uso de antecedentes históricos e narrativas do 
cotidiano servem para reafirmar-se. Para Hall,

é precisamente porque as identidades são construídas 
dentro e não fora do discurso que nós precisamos 
compreendê-las como produzidas em locais históricos 
e institucionais específicos, no interior de formações e 
práticas discursivas, por estratégias e iniciativas espe-
cíficas (idem, p. 109)

Acreditamos, como propõe Hall, que o sujeito fala 
a partir de uma posição histórica e cultural determinada, 
tendo, assim, duas formas de se pensar a identidade cultu-
ral. A primeira diz respeito à busca de uma comunidade, 
em trazer um passado em comum para consolidar uma 
história e cultura partilhadas. A segunda concepção seria 
uma questão tanto de ‘tornar-se’ quanto de ‘ser’. Assim, 
reconhece-se a reconstrução por meio da reivindicação, 
sendo o passado parte de uma “comunidade imaginada”, 
como parte do “nós.”

Tal visão é complementada por Woodward, quando 
afirma que toda prática social é simbolicamente marcada 
e a política de identidade, na verdade, “concentra-se em 
afirmar a identidade cultural das pessoas que pertencem 
a um determinado grupo oprimido ou marginalizado” 
(WOODWARD, 2011, p.34), tornando-se importante 
fator de mobilização política. Para o caso específico da 
identidade nacional dos palestinos, Edward Said afirma: 

a comunidade palestina precisa manter sua identida-
de em ao menos dois níveis: em primeiro lugar, como 
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palestino diante do encontro histórico com o sionis-
mo e a perda precipitada da sua pátria; em segundo 
lugar, como palestino no cenário da vida cotidiana, 
respondendo às pressões em seu Estado de residência 
(SAID, 2012, p.140).

Como pode-se notar durante esta explicação da 
construção do nosso objeto, há uma complexidade in-
terpretativa interessante sobre a identidade nacional a ser 
estudada dentro da narrativa multimodal de Joe Sacco. 
Pensando nisto, escolhemos o referencial metodológico 
que acreditamos ser capaz de dar conta dos valores sim-
bólicos, conforme veremos no próximo item.

3. referencial metodológico

O marco referencial téorico-metodológico da Her-
menêutica da Profundidade (HP), de John B. Thomp-
son, é aquele que se adequa melhor ao nosso objeto de 
estudo, ao considerar que uma construção simbólica sig-
nificativa exige uma interpretação sobre seus fenômenos 
complexos e, para tanto, a HP proporciona ao analista 
variados métodos de análise. Segundo Thompson, a HP 
propõe sentidos através das formas simbólicas dentro de 
uma estrutura articulada, sejam de textos, imagens para-
das ou em movimento, falas etc. Assim, este referencial

nos possibilitará mostrar como diferentes enfoques 
de análise da cultura, ideologia e comunicação de 
massa podem ser inter-relacionados de uma maneira 
sistemática, combinados dentro de um movimento 
de pensamento coerente, que iluminará diferentes 
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aspectos desses fenômenos multifacetados. (...) Den-
tro de cada fase do enfoque da HP, uma variedade 
de métodos de pesquisa podem estar à disposição, e 
alguns métodos podem ser mais adequados que ou-
tros, dependendo do objeto específico de análise e das 
circunstâncias específicas de investigação. (THOMP-
SON, 2011, p. 357-366).

Embora a tradição hermenêutica tenha origem nos 
debates literários da Grécia Clássica, muito já foi discuti-
do e desenvolvido, de forma que o trabalho de Thompson 
bebe dos hermeneutas contemporâneos Dilthey, Heideg-
ger, Gadamer e Ricoeur. Para ele, as análises dos produtos 
simbólicos são sempre parciais, de forma que os processos 
de compreensão e interpretação devem ser vistos não como 
uma dimensão metodológica excludente entre a análise 
formal ou objetiva, mas complementares. E lembra: 

O mundo sócio-histórico não é apenas um campo
-objeto que está ali para ser observado, ele é também 
um campo-sujeito que é construído, em parte, por 
sujeitos que, no curso rotineiro de suas vidas quoti-
dianas, estão constantemente preocupados em com-
preender a si mesmos e aos outros, e em interpretar as 
ações, falas e acontecimentos que se dão ao seu redor. 
(idem, p. 358-359).

Thompson enfatiza que a chamada “autonomia se-
mântica do texto” de Ricoeur peca ao ser abstraída fa-
cilmente das condições sócio-históricas de produção. 
Dessa forma, entende que os seres humanos são parte da 
história e não apenas seus observadores. O modo como 
os sujeitos veem sua realidade cotidiana seria a chamada 
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interpretação da doxa, o ponto de partida para o trabalho 
hermenêutico, de maneira a ultrapassar sua simples cons-
tatação e aprofundar sua compreensão. A HP é composta 
por três procedimentos ou fases principais, que devem ser 
vistas “não tanto como estágios separados de um méto-
do sequencial, mas antes como dimensões analiticamente 
distintas de um processo interpretativo complexo” (ibi-
dem, p.365). Vamos às fases:

1ª) Análise sócio-histórica: ajuda a reconstruir as 
condições sociais e históricas de produção, circu-
lação e recepção das formas simbólicas. Examina 
as regras e convenções, a distribuição de poder, os 
conflitos, estrutura social e meios técnicos de trans-
missão. Assim, no nosso caso, podemos dizer que 
há a necessidade de desenvolvimento do contexto 
de legitimação das HQs para o surgimento de um 
jornalismo em quadrinhos; o entendimento de 
quem é Joe Sacco; e o desenvolvimento histórico 
do conflito entre israelenses e palestinos; apenas as-
sim poderemos compreender de forma mais com-
pleta o nosso objeto de estudo;
2º) Análise formal ou discursiva: “construções simbó-
licas complexas que apresentam uma estrutura articu-
lada. (...) estabelece as bases para um tipo de análise 
que está interessada primariamente com a organi-
zação interna das formas simbólicas (...)” (ibidem, 
p.369). Aqui pode ser realizada a análise semiótica, 
análise da conversação, análise sintática, análise nar-
rativa ou análise argumentativa. 
3º) Interpretação e reinterpretação: procede por 
síntese dos resultados da análise histórica e dis-
cursiva, pela construção significativa dos possíveis 
significados. As formas simbólicas representam algo 
e dizem alguma coisa sobre algo. Desse modo, tal 
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caráter transcendente é aquilo que deve ser compre-
endido pelo processo de interpretação. “Ao desen-
volver uma interpretação que é mediada pelos mé-
todos do enfoque da HP, estamos reinterpretando 
um campo pré-interpretado;” (ibidem, p.376) ou 
seja, é interessante perceber que o significado pos-
sível que estamos buscando pode divergir do signi-
ficado “construído pelos sujeitos que constituem o 
mundo sócio-histórico”(ibidem).

4. escolhas

Segundo Thompson, é necessário fazer a ressalva 
sobre aquilo que ele chama de falácias. Elas são de dois 
tipos: falácia do internalismo e falácia do reducionismo. 
A primeira diz respeito ao ato de considerar as formas 
simbólicas descoladas do contexto, totalmente autôno-
mas e passíveis de análises por si sós. O segundo tipo 
aborda a suposição de que as formas simbólicas podem 
ser estudas apenas pela condições sócio-históricas de sua 
produção e recepção. A metodologia da HP, portanto, 
possibilita fazer uso de métodos particulares de análise e 
ao mesmo tempo alerta-nos sobre os seus limites e suas 
falácias subjacentes. 

Levando em conta as especificidades da linguagem 
multimodal inerente aos quadrinhos, discorreremos so-
bre as nossas escolhas dos métodos para abarcar as fases 
de análise formal/discursiva e interpretativa. A maior di-
ficuldade, ao nosso ver, é como podemos trabalhar texto/
imagem imbricados, analisando-os como narrativas com-
plementares, cada uma colaborando à sua maneira para a 
interpretação dos acontecimentos relatados. 
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Sobre a análise formal, então, utilizaremos como 
métodos a leitura e análise de imagens (COUTINHO, 
2010) junto à narratologia, na tentativa de trabalharmos 
tal fator multimodal. Assim, procuraremos ampliar nosso 
arcabouço analítico para além da fase semiótica sugerida 
por Thompson, a fim de identificar outras características 
que possam ser abordadas na produção do sentido imagé-
tico e textual, de forma a alcançarmos um procedimento 
interpretativo mais compreensivo. 

Enfatizamos que não é uma escolha que exclua o edi-
fício teórico semiótico, pois ele também traz contribuição 
importante para a análise de imagem (JOLY, 1994) e dos 
quadrinhos (CAGNIN, 2014; PIETROFORTE, 2015; 
CIRNE, 1975). Esta decisão é fruto de uma busca em 
superar o limite semiótico e sua preocupação demasiada 
na constituição interna das formas simbólicas e suas inter-
relações. Podemos, assim, pensar os quadrinhos de forma 
mais ampla, também através da sua própria linguagem e 
significados (MCCLOUD, 2005; EISNER, 2010; RA-
MOS, 2009; ACEVEDO, 1990), bebendo do contexto 
das tradições visuais da arte (GOMBRICH, 1995; DON-
DIS, 2003; NEIVA JR., 1986) e da percepção visual (AR-
NHEIM, 2005; BARRY, 1997; AUMONT, 1993). 

Ainda sobre a análise discursiva da Hermenêutica da 
Profundidade, acreditamos ser, desse modo, importante a 
utilização da análise narrativa. Afinal,

O sentido não está no final da narrativa, mas se 
constitui durante a história em sua totalidade, que 
fluirá no tempo conforme a cadência dos aconte-
cimentos. Pessoas, comunidades e grupos sociais 
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contam histórias com palavras e também com ex-
pressões não verbais, podendo-se supor que suas 
narrativas exponham sua visão de mundo e sua ex-
periência. (...) Não há experiência humana que não 
possa ser descrita em uma narrativa. (VERONESE; 
GUARESCHI, 2006, p.89).

Para tanto, utilizaremos a narratologia desenvolvida 
por Luiz G. Motta. Segundo este autor, a narratologia é 
a “teoria da narrativa e os métodos e procedimentos em-
pregados na análise das narrativas humanas.” (MOTTA, 
2013, p.75) Originada nas tradições linguísticas do es-
truturalismo e formalismo, hoje estende-se a uma gama 
ampla de áreas de estudo, tendo se transformado em uma 
teoria interpretativa da cultura, incluindo tanto as produ-
ções ficcionais quanto as fáticas, de forma a dedicar-se ao 
“estudo dos processos das relações humanas que produzem 
sentidos através de expressões narrativas.” (idem, p.79)

Podemos perceber, então, que a narratologia também 
aponta para uma fase interpretativa – o que seria o terceiro 
procedimento na HP. Apesar da utilização de determina-
dos recursos estruturalistas que possam dialogar com esta 
concepção de estudo, a perspectiva deixa clara sua crítica à 
atitude epistemológica estruturalista que entende a expres-
são verbal como uma atividade autônoma desvinculada 
das relações sociais e contextos que as produzem. 

Como pode-se notar, este procedimento também 
se insere na visão técnica hermenêutica. Segundo Mot-
ta, seu ponto de partida metodológico é a fenomenolo-
gia, entendida como interessada não nos objetos em si 
mesmos, mas nos significados produtores das intenções 
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comunicativas. Dessa forma, pode-se dizer que a narra-
tologia é um procedimento analítico que pode ser usado 
“para compreender os mitos, as fábulas, os valores sub-
jetivos e intersubjetivos, as ideologias, a cultura política 
inteira de uma sociedade.” (ibdem, p.123)

O autor indica, para a análise da comunicação nar-
rativa, ser necessário o uso de três instâncias do discurso 
narrativo (os dois primeiros predominantemente estéti-
cos e o terceiro ético/ideológico): 1) plano da expressão, 
isto é, da linguagem utilizada (multimodal, quadrinhos 
etc.), implicando efeitos dramáticos de sentido, criando o 
clima e intencionalidades; 2) plano da estória (conteúdo, 
intriga); é aquele da diegese (universo de significação), 
onde procura-se entender como se manifestam os con-
flitos e organização entre os personagens, como se en-
caixam as sequências; 3) plano da metanarrativa (tema 
de fundo): “temas ou motivos de fundo ético ou moral 
integram as ações da estória em uma estrutura compositi-
va cultural pré-textual.” (MOTTA, 2013, p.138) O tripé 
explicitado por Motta, portanto, dialoga com os procedi-
mentos da HP e dá mais subsídios para analisarmos nos-
so corpus dentro da singularidade do multimodalismo.

5. considerações finais

Esperamos que este artigo tenha deixado claro nos-
sas inquietações e anseios durante a construção do nosso 
objeto de estudo e do percurso metodológico trilhado, 
até aqui, neste momento inicial de pesquisa de Mestra-
do. Procuramos expor o que entendemos como os pontos 
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limites das nossas escolhas metodológicas e os recursos 
que, acreditamos, possam nos guiar melhor durante a 
nossa pesquisa sobre a obra do jornalista em quadrinhos 
Joe Sacco, enfocada principalmente na temática da Pales-
tina trabalhada pelo autor.

Assim, partindo do conceito de pluralismo meto-
dológico proporcionado pelos três modelos apresenta-
dos – Hermenêutica da Profundidade (HP), Estudos 
Culturais e Narratologia – buscamos abarcar as com-
plexidades de abordagens sobre o jornalismo em qua-
drinhos em questão, visto como produto simbólico e de 
comunicação, de forma a entender como suas particu-
laridades narrativas e construções influem na discussão 
da identidade nacional palestina.
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