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Prefácio
Entre o tema e o objeto, a inquietação da pergunta

João José Curvello*

Um dos principais desafios impostos aos pesquisadores encontra-se 
justamente no percurso entre a opção por um tema e a objetivação 
a ponto de transformar o que antes era apenas uma especulação na-
quilo que denominamos objeto de estudo. Esta coletânea é dedicada 
a essa passagem, e revela a caminhada de mestrandos e doutoran-
dos em Comunicação na busca de respostas sobre o que pesquisar e 
por que pesquisar. 

O exercício de captar o objeto é uma das questões epistemoló-
gicas mais recorrentes no campo da Comunicação, entendida como 
uma área que ainda almeja o status disciplinar. Acontece que a busca 
incessante por qual seria o objeto da comunicação, diante de tantos 
objetos empíricos perpassados pelo comunicacional, quase sempre 
parte de uma premissa equivocada: a de que a disciplinaridade do 
campo se estruturaria em torno de um objeto comum (prioritaria-
mente, o campo midiático) e que essa base poderia contribuir para 
que a Comunicação viesse a ocupar lugar de destaque junto a outras 
áreas vistas como consolidadas, como a Sociologia, a Economia, a 
Antropologia, a Ciência Política etc. 

Em oposição a esse viés, é preciso recuperar o que nos diz 
Luhmann (2009, p.18), quando afirma que “uma disciplina adquire 
caráter universal não na medida que esteja constituída por objetos 
(ou classes de objetos), por extratos do mundo real, mas sim pela 
delimitação de um problema”. A unidade, a universalidade e a deli-
mitação do problema, ainda segundo Luhmann, exigem uma espécie 
de reflexão que remeta a si mesma: “deve problematizar sua própria 
possibilidade” (LUHMANN, 2009, p. 18).

E qual seria, então, o problema da Comunicação? Encontrar o 
comunicacional em questões latentes dos meios de comunicação? 
Investigar o comunicacional além das mídias? Ontologicamente, deci-

*Doutor em Ciências
da Comunicação (USP), 
Mestre em Comunicação 
Social (UMESP), Professor 
Adjunto na Universidade 
de Brasília - UnB, onde 
atua na linha de pesquisa 
Teorias e Tecnologias da 
Comunicação do
PPG em Comunicação, 
e como professor e 
coordenador de graduação 
no Curso de Comunicação 
Organizacional.
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frar o que é a Comunicação? Ou, ainda, retomar a técnica kantiana de 
mudar o eixo da pergunta para o “como é possível conhecer”? Ou imi-
tar a Simmel, desde a Sociologia, a partir de sua clássica pergunta sobre 
“como seria possível a sociedade”, reescrevendo-a de maneira a tentar 
elucidar “como é possível a comunicação”?

Esse deslocamento nos conduz inevitavelmente a tentar compre-
ender que a comunicação está em todo lugar em que ocorra um ato, 
um fato, um acontecimento ou um processo de interação e de relação, 
com ou sem produção de sentido, com ou sem intencionalidade, na 
construção de dissensos ou de consensos, como algo possível e ao 
mesmo tempo improvável.

Desde essas múltiplas possibilidades, as perguntas acabam por 
emergir dos objetos empíricos e começam a delinear e refinar a 
percepção, a inquietação diante da própria autonomia dos processos 
comunicacionais em contextos tão diversos quantos forem os olhares. 
É hora em que o sujeito observador se vê obrigado a destinar o olhar 
para um ângulo particular, um fragmento da totalidade, um recorte 
(para usar o termo mais referenciado). Porém, já orientado em direção 
à problematização, à pergunta.

É sobre essa inquietante passagem que os 32 textos desta obra cole-
tiva falam. Os diversos relatos sobre uma rica diversidade de perguntas 
e objetos, evidenciam as diferenças e os pontos de convergência das 
linhas de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. São textos que 
tratam de questões epistemológicas, como as leituras individuais do já 
mencionado percurso entre tema e objeto, de pesquisa sobre estética 
na comunicação, de estudos de jornalismo e política, de memória, de 
criatividade, de feminismo na cultura pop, de tecnologia, de comunica-
ção digital e dados abertos, de legislação da e sobre a comunicação, de 
cinema, de fotografia, de quadrinhos, de narrativas, de arte e recepção, 
de diários, de blogs, de direito à informação.  

O fio condutor da obra, contudo, pode ser encontrado numa decla-
ração de Heinz von Foerster (1974) quando nos alerta que “a ciência 
dos sistemas observados não pode se divorciar da ciência de observar 
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sistemas”. Ou seja, os autores, aqui, são ao mesmo tempo sujeitos e 
objetos de sua própria observação. Os seus relatos nos ajudam a com-
preender um pouco o próprio processo por que passamos os pesquisado-
res ao conduzir nossas observações. Por fim, vale reforçar a ideia de que 
se um dia alcançarmos o status de disciplina, que seja pelo caminho da 
pergunta, pela ligação de saberes, pelo compartilhamento generoso de 
experiências tal e qual nos propõem os autores deste livro.

Boa leitura!

Referências
LUHMANN, Niklas . ¿Como és possible el ordem social?. México, 

Herder/Universidad Iberoamericana, 2009.
VON FOERSTER. Heinz ed. – Cybernetics of Cybernetics. Urbana. 

University of Illinois, 1974.
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Perguntas ao objeto:
Espelho, espelho meu, existe no mundo algo 
mais interessante do que eu?

Maria das Graças Targino*

É importante observar como as situações ao longo da vida se repe-
tem, se assemelham e/ou se mesclam. Diante da busca de um objeto 
de estudo para configurar seu projeto de pesquisa, alunos de gradu-
ação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu, pós-doutorandos, 
docentes submetidos à livre docência, investigadores vinculados a 
conceituadas instituições de ensino superior ou a institutos de pes-
quisa parecem, com frequência, meio atordoados. Para o observador 
“fora da arena”, a sensação é de déjà vu, ou seja, vive a falsa sensação 
de estar presenciando algo pela primeira vez, tão somente porque 
essa busca é sempre única, embora o percurso da pesquisa científica 
per se seja muito parecido.

Para o clássico Thomas Kuhn (2003), em que pesem as distinções 
entre as grandes áreas – distinções estas, múltiplas e variadas –, tradi-
cionalmente, tanto as soft quanto as hard sciences mantêm como ponto 
de partida para a geração de novos saberes um ponto de vista traduzi-
do, simbolicamente, por um gracioso e, ao mesmo tempo, assustador 
e inquietante ponto de interrogação. A partir de então, o pesquisador, 
não importa seu campo de atuação, deve mergulhar em ação reflexiva 
para verificar se aquele problema pode se transformar em objeto de 
estudo. Isto porque para que um problema se transmute em objeto de 
estudo deve permitir que a interrogação preliminar seja fracionada em 
“porções” que possibilitem apreender a essência do fenômeno, toman-
do como referência um campo particular de observação – eis a procla-
mada delimitação. Para tanto, desde o início, o pesquisador recorre 
ao estado de arte (a produção científica até então) alusivo à temática. 
Ademais, em se tratando de ação reflexiva, seja sênior, seja júnior, 
o estudioso não absorverá passivamente as informações presentes 
na literatura. Em oposição, tratará de desconstrui-las, no sentido de 

*Pós-doutora em 
Jornalismo, Instituto de 
Iberoamérica / Universidad 
de Salamanca.
Doutora em Ciência da 
Informação, Universidade 
de Brasília.
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dissecá-las para detectar possíveis pontos obscuros que possam ser (re) 
construídos, assegurando nova compreensão da realidade e certa dose 
de ineditismo ou de originalidade à investigação. 

Perguntas que fazemos ao objeto
Logo, a construção do conhecimento ao longo da humanidade origi-
na-se da busca de objetos de estudo compatíveis com as demandas das 
coletividades. Face à função social do saber, tal construção constitui, 
irreversivelmente, um caminho repleto de movimentos “[...] curvos e 
retilíneos, de avanços e retrocessos, de aspirais ascendentes e descen-
dentes, em que a dúvida, continuamente, foi a mola propulsora da 
busca do entendimento do mistério homem-mundo-homem”, como 
Pereira e Vieira (1999, p. 5) conjecturam. A definição do objeto em 
torno de explicar / conhecer / aprofundar os fenômenos que nos ro-
deiam no dia a dia ancora-se em nossa relação com o mundo circun-
dante, haja vista que a realidade é, por excelência, o ponto de partida 
para a geração de novas descobertas. 

Quino, Mafalda, n.º 3. São Paulo: Martins Fontes, 1990, p. 6.



Perguntas ao Objeto, PPGC FAC-UnB

15

Como decorrência, dentre as perguntas que fazemos ao objeto 
está, a princípio, a confirmação de sua interação com a realidade 
social onde estamos inseridos. Não há pesquisador ou especialista em 
metodologia que negue o pressuposto – o conhecimento exige do 
sujeito-pesquisador enfrentamento à realidade e que a ela dirija pergun- 
tas, o que pressupõe relevância do objeto, no sentido de que deve estar  
vinculado diretamente ou indiretamente a uma questão social ou a algo  
que represente contribuição para a área em foco. Diante das indagações, 
as respostas virão. Respostas provisórias, efêmeras, mutáveis e circuns- 
critas àquela instância, uma vez que o conhecimento, e, previamente, o 
objeto de estudo pode manter (e mantém) diferentes versões, a depen-
der de quem o interpreta, quando, como e com que intenções. 

Isto é, a verdade, no amplo universo da ciência, é restrita a tempos 
e a espaços determinados, o que justifica a relevância de temas em 
períodos e em lugares também determinados. Exemplificando: no mo-
mento histórico-social do Brasil do século XXI, ano 2016, é provável 
que surja interesse maior para pesquisar o porquê da onda de estu-
pros coletivos. Temática de estudo, talvez, sem motivação, no mesmo 
ano, na Suécia ou em outros países, ou até mesmo no Brasil de três 
décadas atrás, sem contar o fato de que há “n” facetas que podem ser 
exploradas, conduzindo a objetos de estudo singulares e com respostas 
também singulares. Por exemplo, esse tema é passível de estudos sob 
diferentes ângulos, como: psicológico, social, econômico, histórico, 
pedagógico e assim por diante.

A partir de então, as perguntas que fazemos ao objeto sustentam 
estreita vinculação com os atributos do próprio pesquisador, a sa-
ber: (1) nível satisfatório de experiência na área selecionada ou certo 
nível de especialização, para evitar “grandes sustos”; (2) conhecimen-
to básico da literatura pertinente para não ser necessário começar 
do estágio zero; (3) curiosidade genuína diante da temática eleita, 
o que assegurará amor incondicional ao objeto de estudo, elemento 
imprescindível à execução da pesquisa; (4) contato com os pares que 
trabalham com objetos similares; (5) disciplina intelectual, na acepção 
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de observância de preceitos e normas que rondam o trabalho científi-
co; (6) humildade intelectual para começar e recomeçar, sempre que 
preciso, diante da falibilidade do trabalho humano. 

Há, ainda, perguntas que fazemos ao objeto, atreladas ao pró-
prio problema de pesquisa. Eis alguns itens que precisam ser consi-
derados: (1) o problema, e, por conseguinte, o objeto de estudo deve 
ser circunscrito e específico, mas significativamente conectado com 
uma (sub) área abrangente; (2) o objeto deve referir-se a uma temá-
tica atual e mais ou menos negligenciada para favorecer a obtenção 
de achados inovadores; (3) o objeto deve comportar o enunciado de 
pressupostos / hipóteses viáveis e objetivas, de tal forma que essas 
respostas provisórias contemplem os atributos: plausível, consistente; 
específica; verificável, clara, simples, concisa e, naturalmente, expli-
cativa; (4) o próprio objeto deve ele mesmo ser fatível frente a, no 
mínimo, os seguintes elementos: (a) recursos humanos compatíveis 
com o proposto; (b) recursos materiais, financeiros, bibliográficos 
e documentais em consonância com o citado “inquietante ponto de 
interrogação”; (c) garantia de acessibilidade aos dados; (d) tempo 
coerente com a demanda implícita ao objeto.

Para quê fazemos tantas perguntas ao objeto?
Segundo Laville e Dionne (2001), uma vez localizado o problema e 
constatado que ele pode ser objeto de pesquisa, não devemos negli-
genciar parâmetros fundamentais à apreensão do tema via formulação 
de perguntas dirigidas ao objeto. Estas visam assegurar a execução 
da investigação, evitando frustações no meio ou no final da trajetó-
ria. Quanto mais perguntas são elaboradas e direcionadas ao objeto 
maiores são as chances de o pesquisador desvelar a impossibilidade 
de alcançar os objetivos propostos ou, mais sério ainda, constatar a 
irrelevância da pesquisa. Os questionamentos ao objeto – quanto mais 
detalhados, mais eficazes – propiciam, assim, identificar a motivação 
tanto científica quanto social do trabalho. 
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É exatamente a análise das respostas advindas do objeto que dão ao 
investigador a tranquilidade de que o arcabouço teórico e metodológico 
daquele campo dá sustentação e garante a exequibilidade do estudo. 
As perguntas ao objeto e suas respostas favorecem, portanto, análise 
mais acurada e cuidadosa. São elas essenciais, mesmo diante de pro-
postas aparentemente “luminosas” ou advindas de momentos de pura 
êxtase ou, como diz Braga (2005), verdadeiros “lampejos.” Em qualquer 
caso, é preciso seguir o tal caminho repleto de movimentos rumo à 
descoberta de lógicas e / ou procedimentos que permitam entender o 
funcionamento dos fenômenos, para, então, descrever sua essência e, 
como natural, descobrir potencialidades e inevitáveis fragilidades.

Considerações para recomeçar
Por fim, reiteramos ser impossível formular perguntas inteligentes em 
relação a seu objeto sem que o pesquisador, focalize, com proprieda-
de, seu nível de empenho. O processo de perguntas ao objeto, incluin-
do avaliações sobre interesse e relevância, culmina com a pergunta: 
“o que é que torna esse tema / objeto particularmente interessante 
para você?”, como Fragoso (2016) arremata. Ou, ainda, por meio de 
indagações irônicas ou “exóticas”, à semelhança de quando o objeto se 
autoavalia e pergunta – espelho, espelho meu, existe no mundo algo 
mais interessante do que eu?

Ressaltamos que esse fluxo de questionamentos é contínuo e 
ininterrupto, como o é a ciência. Não há ciência pronta ou acabada. 
Há constantes novos desafios em busca de melhor qualidade de vida 
para as populações. Junto com eles, o imperativo de reconhecer novos 
objetos de estudo, reforçando Fragoso (2016, p. 2), quando afirma que 
um projeto de pesquisa requer dedicação nos próximos e longos dias 
“[...] a uma curiosidade, uma dúvida, uma paixão. Você vai ler sobre 
ela, vai pensar sobre ela, vai sonhar com ela. Vai brigar com os cole-
gas e professores por causa dela [...]”. Isto requer o exercício do olhar 
permanente ao redor:
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[...] olhar para perguntar. Olhar para [...] ver. Olhar para [...] 
conhecer. Olhar para romper com a unilateralidade com que muitas 
vezes se trabalha com o conhecimento. Olhar as coisas significa 
olhar para tudo e em tudo perceber, captar as várias dimensões, 
os vários significados. É [...] permitir olhares diferentes, pontos de 
vista desiguais, deixar aflorar o múltiplo do qual é feita a realidade 
(PEREIRA; VIEIRA, 1999, p. 5).

Referências
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A comunicação visual nas capas de revistas em quadrinhos: 
uma lacuna a ser preenchida

Bruno Porto
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Apesar de a produção editorial no Brasil ter como marco a data da 
inauguração da imprensa oficial – 13 de maio de 1808, aniversário 
do príncipe regente Dom João VI –, foi somente a partir da segunda 
metade do século XIX que os brasileiros passaram a usufruir dos be-
nefícios das novas tecnologias de impressão surgidas a partir dos anos 
1840-1850. Segundo Rafael Cardoso (2008), 

[...] a crescente importância e rápida evolução dos meios impres-
sos de comunicação é outro fator que distingue o século 19 como 
momento inicial dessa modernidade que se estende, em muitos sen-
tidos, até os dias de hoje. Diversos avanços de ordem tecnológica 
vieram juntar-se à ampliação do público leitor, possibilitando não 
somente a expansão de meios tradicionais, como livros e jornais, 
mas também a criação de veículos impressos novos ou pouco explo-
rados anteriormente, como o cartaz, a a embalagem, o catálogo, e a 
revista ilustrada (CARDOSO, 2008, p. 47-48).

Cardoso (2008) menciona também que

Uma das linguagens visuais que viriam a se tornar características 
do século 20 teve também o seu início nesse período fértil de inova-
ções. Algumas revistas ilustradas passaram a veicular diversos tipos 
de histórias em imagens, geralmente constituídas de uma sequên-
cia de quadros com algum enquadramento visual, encimando um 
pequeno texto narrativo (ibidem, p. 52).

Produzidas no Brasil desde a segunda metade do século XIX, as 
histórias em quadrinhos (HQs) têm uma trajetória no país com muitos 
paralelos à da ilustração editorial, inclusive no que se refere à existência 
de hiatos na pesquisa acadêmica. Chico Homem de Melo (2006, p. 58-
61) defende que “o estudo da ilustração nos livros e revistas brasileiros 
ainda é uma lacuna a ser preenchida” e que há “necessidade de uma do-
cumentação sistemática e abrangente dessa vasta iconografia, além de 
seu exame detido”. Origina-se desse chamado meu objeto de pesquisa.
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Filho de pai arquiteto, desenhista e com incursões pela ilustração 
editorial, credito a uma infância e adolescência repleta de HQs boa 
parte do meu interesse pela comunicação visual e pelo design gráfico, 
áreas em que atuo como profissional e professor há duas décadas. 
Foi justamente minha atuação no mercado editorial como capista de 
livros para algumas das principais editoras brasileiras – Agir, Campus, 
Ediouro, Francisco Alves, Nova Fronteira, Objetiva, Planeta, Record 
e Sextante, entre outras – que chamou-me a atenção para uma dessas 
ausências nas pesquisas e análises conduzidas no campo das HQs: 
as capas das publicações desse segmento editorial. Apesar de John 
Buscema e Stan Lee (1978, p. 138) afirmarem que a capa é a página 
mais importante de qualquer revista em quadrinhos, observa-se que 
os estudos acadêmicos não refletem essa relevância, dedicando-se 
principalmente ao conteúdo icônico da narrativa no fluxo do tempo 
e no espaço, relatos históricos sobre o desenvolvimento do campo e 
as dimensões sociais das HQs. Mesmo coletâneas e antologias especí-
ficas de capas de revistas em quadrinhos publicadas por editoras do 
segmento ou de design geralmente têm seu conteúdo textual composto 
por descrições das trajetórias dos personagens de ficção que constam 
nas capas e biografias dos autores das ilustrações.

Minha proposta inicial de projeto de pesquisa buscava investigar as 
influências das características visuais das capas de revistas em quadri-
nhos sobre as capas de livros – minha área de atuação –, dos romances 
de ficção histórica publicados no Brasil. O recorte seria feito sobre as 
30 capas desenvolvidas entre 2001 e 2015 pelo designer e diretor de 
arte carioca Marcelo Martinez para as edições nacionais dos livros do 
escritor inglês Bernard Cornwell. No entanto, na primeira reunião com 
minha orientadora, professora doutora Selma Regina Nunes Oliveira, 
nos deparamos com um problema: estávamos muito bem definidos em 
relação ao corpus, bibliografia e instrumentos da pesquisa de campo 
(entrevistas semiestruturadas com o capista, editores e ilustradores 
envolvidos) de apenas metade do projeto, mas não havia nada relativo 
aos elementos das capas de revistas em quadrinhos porque simples-
mente não encontráramos trabalhos sobre o tema. Decidimos “dar dois 
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passos para trás” e nos ater justamente a isso: o discurso das capas de 
revistas em quadrinhos publicadas no Brasil. 

A partir do acervo de cinquenta e nove mil capas de revistas em 
quadrinhos disponível no site www.guiadosquadrinhos.com.br, iniciei 
um levantamento dos principais títulos pertencentes aos gêneros 
Infantil, Terror, Super-Herói, Aventura e Humor publicados no Brasil 
entre as décadas de 1950 e 1990. A enorme quantidade de material 
existente, no entanto, conflitava com questões de prazo do mestrado, e 
um novo recorte foi proposto.

Dessa forma, buscando entender as características e as mudanças 
da comunicação visual nas capas de revistas em quadrinhos publicadas 
no Brasil, pretendo realizar uma análise gráfica dos logotipos do título 
das revistas em quadrinhos publicadas no país na segunda metade do 
século XX, período em que as HQs se estabelecem como um produto de 
cultura de massa e que é anterior à introdução da computação gráfica 
na produção editorial. O recorte se dá sobre o gênero Super-Herói – 
que demonstra influência das revistas pulp estadunidenses dos anos 
1920 e 1930 e características transmidiáticas – e o estudo de caso será 
realizado sobre a revista em quadrinhos Super-Homem que, no decor-
rer das décadas estudadas, passou por diferentes editoras, formatos e 
periodicidades, permitindo uma visão ampla do objeto de pesquisa.
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Nona arte; “filha bastarda do comércio com a imprensa” (SPIEGELMAN, 
1998); narrativa visual; graphic novel ou o muito brasileiro “gibi” – essas 
são algumas das denominações trazidas à memória quando o assunto 
são as histórias em quadrinhos (HQs). A comunicação por meio da arti-
culação de imagens, acompanhadas ou não de palavras, remonta a um 
passado tão indistinto do ser humano que buscar por um ponto inicial 
é um desperdício de energia e trabalho. Da mesma forma, revirar as 
últimas décadas do século XIX farejando um marco zero que outorgue 
uma origem histórica para as HQs como fenômeno moderno, meio de 
comunicação de massa, também se apresenta como um esforço perpas-
sado pela frustração. Tal qual o cinema, o nascimento do gibi vai ser 
resultante de uma urgência temporal que eclode em vários países onde 
a tecnologia de reprodução já se encontrava devidamente madura. A 
descoberta de algum “primeiro” torna-se então insignificante e infrutífe-
ra, ainda mais diante da possibilidade real de ganho histórico-científico-
-social que o levantamento de tais urgências pode revelar.

Se a busca por uma primeira HQ é um esforço defasado, quais são 
os eixos de interesse acadêmico pertinentes ao tema? Só para evocar 
alguns interesses: o impacto social e econômico das HQs; seu caráter 
narrativo e estético; sua função comunicativa… Este texto não preten-
de responder detalhadamente a essa pergunta. Mas focará responder 
a um outro, talvez mais relevante, questionamento: qual é o interesse 
acadêmico deste autor pelo tema histórias em quadrinhos?

A resposta é tão direta quanto desconcertante: afetividade… e 
algo de obsessão. A contragosto, invocamos a linearidade temporal 
para amarrar alguns pontos de maneira que esse percurso fique claro. 
Como uma criança das últimas décadas do século XX – mais de um 
século depois dos protoquadrinhos de Ângelo Agostini e muito mais 
desde a “literatura em estampas” (MOYA, 1996, p. 8), de Rodolfe 
Töppfer –, os gibis foram parte capital do meu aprendizado e socia-
bilização. De passatempo, a leitura casual deu lugar ao prazer da 
posse que o colecionismo proporciona. Para além do egocentrismo 
mesquinho, o colecionismo permitiu-me montar um panorama. Não se 
tratava mais de elementos isolados: o objeto de meu interesse havia se 
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tornado um painel variado de traços, estéticas, cores, configurações, 
narrativas, discursos, poéticas, sonhos… “sedução e paixão” (CIRNE, 
2000). Havia algo ali, naqueles mundos em quadricromia, um poder 
de comunicação, uma possibilidade artística. E foi atrás da segunda 
possibilidade que o percurso acadêmico em questão se iniciou.

Nesse passo inicial, meu objeto era HQs como modalidade de 
entretenimento. Do ponto de vista empírico, não havia dificuldade 
para perceber que os gibis produzidos não tinham temática única, de 
modo que a primeira pergunta feita para o objeto foi: sabe-se o que 
são histórias em quadrinhos, mas as HQs são uma arte? A pesquisa 
para responder a essa pergunta tornou-se uma monografia de conclu-
são do curso de bacharelado em Artes Plásticas. A resposta, mesmo 
que imprecisa e um pouco incipiente, acabou por revelar mais sobre 
a natureza da arte contemporânea do que sobre as HQs. Foi decidido, 
então, que era preciso migrar das artes para o campo da comunica-
ção, buscando entender a faceta mais visível de sua crítica – a de 
meio comunicacional de massa.

Cursei o mestrado em comunicação pela linha de Imagem, Som 
e Escrita, sob orientação da professora doutora Selma Regina Nunes 
Oliveira. A partir das considerações levantadas ainda na graduação 
– HQs como uma comunicação integrada entre imagem e texto e que 
se articula no espaço por meio de fluxos e cortes – a pesquisa foi 
aprofundada na busca de uma poética dos quadrinhos. O problema 
agora era: há uma poética da HQ, e como esta se dá? O resultado 
foi a dissertação Quadrinhos como labirinto – a poética do imaginário 
nas tiras de Laerte 2008-2010. No texto, buscou-se revelar que, ao 
produzir uma HQ, e no caso da dissertação, as tiras de quadrinhos, o 
quadrinista vai se engajar em uma atividade poética muito específica 
do meio. Uma criação que vai se articular pelo imaginário coletivo 
sempre buscando o olhar do outro, seja de maneira divergente ou 
convergente. Criando uma imagem a partir da poética das tiras da 
quadrinista Laerte Coutinho, intituladas Manual do Minotauro e dia-
logando com conceitos de Villém Flusser e as estruturas do imagi-
nário de Gilbert Duran, compreendem os a narrativa em quadrinhos 
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pela imagem do labirinto: uma estrutura construída pelos autores, tal 
qual o mítico Dédalo, destinada a ser habitada pelos seus visitantes 
– os leitores. A estes cabem duas rotas para percorrer: o vagar livre 
pela abundância de superfícies imagéticas, ou seguir o fio de Ariadne 
presente na linearidade narrativa que a página dos quadrinhos vai 
tomar emprestado do texto escrito. Nessa imagem, um elemento sur-
ge como grande articulador: a chamada sarjeta, a canaleta formada 
pelos espaços entre os quadros de uma página. Nessa concepção, os 
vazios gráficos das sarjetas tornam-se canais por onde o imaginário 
flui, de um quadro a outro, do quadrinista para o leitor, do leitor 
para a obra, um fluxo de sugestões imagéticas cuja manipulação 
define a poética própria da HQ. 

A pesquisa segue em frente. Cursando agora o doutorado em 
comunicação, na mesma linha de pesquisa e trabalhando em conjun-
to com a mesma orientadora, assumimos nossa construção teórica 
da poética do labirinto nas HQs como uma hipótese de trabalho. O 
passo seguinte é buscar testar essa hipótese no campo teórico, apro-
fundando a pesquisa sobre o imaginário. Como imagem simbólica, o 
labirinto detém propriedades telúricas de transformação, inversão e 
integração (DURAND, 2012). Essas propriedades encontram paralelo 
na sarjeta, local do encontro entre leitor e autor; na página, em que 
linearidade e superfície submetem-se uma a outra; e na narrativa, que 
se compõe mesclando signos iconográficos e simbólicos. Dessa forma, 
a tese vai apresentar dois lados: um apolíneo, linear, conceitual e 
teórico – a pesquisa em si; e um dionisíaco, de linearidade parcial, 
sensível e poético. Este lado tomará forma em uma narrativa em 
quadrinhos que constrói uma ampla imagem metafórica da hipótese 
defendida na tese. Não se trata de uma aula em formato de HQ, mas 
sim de uma narrativa que costura os elementos tratados na tese a um 
fluxo de acontecimentos simbólicos. 
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Desde 2012, venho desenvolvendo estudos que buscam corroborar as 
crescentes pesquisas sobre a convergência das comunicações e das ar-
tes. Dentre os inúmeros temas possíveis, optei por investigar a relação 
entre cinema, poesia e artes plásticas. É um tema amplo e, por isso, 
precisei fazer um recorte. Decidi, então, pesquisar o diálogo entre a 
direção de fotografia de Walter Carvalho e as artes plásticas, constituí-
do por meio de uma linguagem poética. 

A escolha de trabalhar com o cinema, a partir da fotografia ci-
nematográfica, é por concebê-la como um dos meios pelos quais a 
expressão poética pode emergir em um filme e por ser o fotógrafo um 
dos grandes responsáveis por tornar isso possível, já que é ele quem 
lida diretamente com a luz e com a câmera, ou seja, é ele quem dá o 
tratamento às imagens a partir dos enquadramentos, da iluminação, 
dos movimentos de câmera, da escolha das lentes, dos ângulos e das 
cores utilizadas. Dada a importância da fotografia na construção de 
uma narrativa cinematográfica, acredito ser importante dar continui-
dade aos meus estudos sobre direção de fotografia, um campo ainda 
pouco explorado pelas pesquisas acadêmicas, ainda mais no que diz 
respeito a cinema brasileiro.

Optei por Walter Carvalho pelos seguintes motivos: primeiro, por 
ele ser um artista brasileiro preocupado com a reinvenção da lingua-
gem cinematográfica convencional, em favor do desenvolvimento de 
uma imagem que não seja simplesmente o reflexo da realidade, e sim 
a expressão poética daquilo que está sendo representado; segundo, 
por apresentar um trabalho com a imagem que dialoga com as artes 
plásticas; e terceiro, por seu objetivo não ser simplesmente produzir 
belas imagens, mas trabalhar a estética de sua fotografia em favor da 
construção da narrativa.

Em 2014, concluí o mestrado no Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da UnB, pela linha de pesquisa Imagem, Som e Escrita, 
com a dissertação “A linguagem poética de Walter Carvalho: um 
diálogo entre fotografia no cinema e artes plásticas”. Agora, em 2016, 
doutoranda no mesmo programa de pós-graduação e pela mesma 
linha de pesquisa, pretendo dar continuidade a essas investigações. 
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Na pesquisa anterior, trabalhei com cinco categorias de análise que 
contemplavam formalizações estéticas recorrentes na obra de Walter 
Carvalho: iluminação, enquadramento, foco, cor e plano-sequência. 
As análises do corpus fílmico foram realizadas a fim de investigar a 
sensibilidade poética na fotografia de Walter Carvalho, a partir de seu 
processo criativo, no qual o artista utiliza-se da linguagem cinemato-
gráfica de modo a subvertê-la, desenvolvendo uma linguagem poética 
que se manifesta no diálogo com as artes plásticas.

Em minha pesquisa atual, o objeto é a iluminação desenvolvida 
por Walter Carvalho, a partir do diálogo com as artes plásticas, 
como elemento estruturante da narrativa cinematográfica poética. O 
procedimento metodológico utilizado para analisar o corpus fílmico 
será a análise fílmica. 

A preocupação de Walter Carvalho em desenvolver um trabalho 
poético com a iluminação é bastante relevante para a narrativa dos 
filmes que ele fotografa, visto que a luz no cinema não serve apenas 
para dar um suporte à filmagem dos atores e do cenário, ou desem-
penhar um papel estético que garanta bela fotografia. Ela pode atuar 
como elemento estruturante da narrativa, seja em favor da criação 
da expressividade de uma cena de alto teor dramático, seja em favor 
da construção de uma forte atmosfera emocional. A iluminação pode 
externar o universo interior do personagem ou criar uma atmosfera 
para a narrativa.

Devido à importância da iluminação na construção de uma narrati-
va poética,  decidi aprofundar meus estudos acerca dessa formalização 
estética tão relevante. Outro motivo para essa escolha foi o fato de 
não existirem muitas publicações nacionais que se dediquem exclusi-
vamente a investigar a relevância da luz e da sombra na construção da 
narrativa, a partir do trabalho de um fotógrafo. Por essas razões, den-
tre as inúmeras possibilidades de diálogo intersemiótico que o cinema 
apresenta, esta pesquisa busca responder aos seguintes questionamen-
tos: de que modo a iluminação desenvolvida por Walter Carvalho tra-
duz, para a imagem cinematográfica, elementos e estruturas estéticas 
próprias à pintura e à xilogravura, criando uma impressão de qualida-
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des pictóricas? E como essa transposição atua e interfere na constru-
ção de uma narrativa poética?

Pretendo realizar uma profunda investigação sobre iluminação, 
agregando conceitos de imagem e experiência visual desenvolvidos 
por Didi-Huberman, nas obras O que vemos, o que nos olha (2010), 
A imagem sobrevivente (2013) e Diante da imagem (2014). As análises 
também serão realizadas como uma tentativa de pensar a possibi-
lidade de certa formalização a partir das relações de oposição dos 
pares sombra/luz, claro/escuro, ausência/presença, visível/invisível, 
opacidade/transparência, cujos efeitos de transmissão influenciam a 
construção de uma narrativa poética. Para tanto, pretendo agregar às 
análises alguns conceitos fundamentais em semiótica geral.
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O meu caminho dentro da academia sempre foi controverso. Entrei 
na Universidade de Brasília para cursar Jornalismo e tive muitas 
crises em relação à profissão e ao curso. No último ano da gradua-
ção, fiz intercâmbio acadêmico na França, onde estudei economia 
e línguas, no entanto, na vivência cotidiana francesa, descobri que 
meu fascínio por cinema poderia me render mais do que um mero 
hobby. Ao voltar para Brasília, acabei optando tanto pelo jornalismo 
quanto pelo audiovisual.

Junto ao trabalho de conclusão de curso, veio a pergunta: o 
que fazer com esse conhecimento acumulado? Decidi produzir dois 
documentários como projeto de conclusão. Durante o processo de 
pesquisa, percebi que eu era apaixonada tanto pela teoria quanto pela 
prática. Descobri-me simultaneamente como pesquisadora e cineasta. 
O despertar para a carreira acadêmica aconteceu. Afinal, além de me 
identificar como realizadora, eu gostava de perguntar ao meu próprio 
produto qual era a importância dele no mundo.

O final do ano chegou e com ele mais uma dúvida: tentar ou não 
tentar mestrado? Eu já tinha uma ideia de estudar cinema e afeto sob 
a perspectiva da teoria feminista. O tema havia permeado os meus 
dois filmes e pesquisas, feitos durante a graduação. Havia, no entan-
to, uma insegurança quanto ao mundo acadêmico, que me parecia 
impenetrável para alguém da minha idade. Nesse mundo, existem 
os chamados “donos de Foucault”, e eu, com meus 24 anos, não me 
sentia dona de nada. Na verdade, sentia-me despreparada e acabei 
me filiando a uma pesquisa já em andamento. Com isso, relembro o 
conselho de Umberto Eco, em uma das regras propostas em Como se 
faz uma tese em ciências humanas (2007): “Que o tema corresponda aos 
interesses do candidato (quer esteja relacionado com o tipo de exa-
mes feitos, com as suas leituras, com seu mundo político, cultural ou 
religioso)” (ECO, 2007, p. 33). Entretanto, ao tomar a decisão de me 
filiar a um projeto já em andamento, resolvi encarar a pesquisa como 
um trabalho qualquer e não como uma produção autoral; e aí estava 
meu equívoco. Felizmente, percebi que estava no caminho errado. Era 
preciso dar vazão às minhas próprias perguntas.
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Mudei o curso do meu pensamento, algo que já estou acostumada 
a fazer e estou aprendendo que, como pesquisadora, isso será sempre 
necessário: novas perguntas, novas questões, novos problemas são 
comuns aos pesquisadores e não devem ser motivo de desespero, mas 
sim de combustível para a construção do objeto. Dessa forma, voltei à 
ideia inicial de estudar os afetos femininos no cinema.

Como espectadora e admiradora dos filmes brasileiros e interessada 
nas questões de gênero, ative-me a tal tema ao perceber uma mudança 
significativa na construção de sentido em narrativas com protagonis-
tas femininas. Os filmes que abordavam um novo ponto de vista sobre 
os relacionamentos afetivos são produções com menor apelo comer-
cial e mais destinadas aos festivais. Aos poucos, tal impressão foi se 
tornando uma hipótese. A ideia de amor romântico foi, ao longo da 
história do cinema, essencialmente ligada às mulheres, perspectiva 
dominante nos filmes melodramáticos clássicos. No entanto, as novas 
produções trazem um olhar complexo sobre a representação do amor, 
principalmente em se tratando de personagens femininas. Diante dessa 
realidade, algumas perguntas passaram a permear meus pensamentos: 
como são construídas essas narrativas? Como são representadas ima-
geticamente essas novas relações de afeto feminino? Que imaginários 
circundam os significados de afeto? Como a linguagem cinematográfi-
ca é capaz de representá-los? Como essa mudança está relacionada às 
discussões políticas e sociais das últimas décadas?

A análise fílmica é um dos principais procedimentos metodológicos 
nos estudos do audiovisual. No entanto, a meu ver, método insufi-
ciente para dar conta da complexidade das representações do afeto 
no cinema. Em um país patriarcal como o Brasil, que vive atualmente 
discussões sobre gênero, é necessário ouvir os espectadores. Assim, a 
proposta metodológica pretende abranger a análise fílmica de imagem 
e som, análise externa, entrevistas em profundidade com os realizado-
res e um estudo de recepção. Dito isso, a construção do objeto se torna 
não apenas uma maneira de teorizar sobre ou analisar determinado 
tema, mas uma possibilidade de descrever o mundo.
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Minha graduação em Letras Português na Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) resultou num trabalho de conclusão de curso 
sobre o livro O cheiro do ralo, do quadrinista, ator e escritor Lourenço 
Mutarelli, no ano de 2008. Desde então, minhas pesquisas seguem 
pela temática do abjeto, do escatológico, do resíduo – temas que 
sempre ocupam uma posição baixa, muitas vezes desprezadas social 
e esteticamente. O tema me fascinou e meu mestrado em Literatura, 
também na UFSC, se deteve novamente nesse assunto. A paixão 
segundo GH, de Clarice Lispector, foi o livro usado como corpus para 
refletir e empregar os conceitos de abjeção da teórica Julia Kristeva 
e estender esse conceito para diversas “imagens literárias” em que 
a abjeção se mostrava presente, como o livro Novembro, de Gustave 
Flaubert, ou As flores do mal, de Charles Baudelaire. Ao fim do mes-
trado, tive conhecimento de um artista plástico mexicano que traba-
lha(va) exatamente com essa temática. Seu nome é Francisco Toledo. 
Já não dava mais tempo de inclui-lo em minha pesquisa, nem caberia 
mais um objeto dentre tantos que já estavam sendo analisados. Mas 
esse nome ficou na minha memória para uma pesquisa em potencial.

O resultado da dissertação foi um grande entrecruzamento disci-
plinar, uma vez que, em cada capítulo, um novo objeto “entrava em 
cena”. Assim, meu trabalho estava no Programa de Literatura, mas 
dialogou com o cinema e com a antropologia. 

A vida me conduziu para outros caminhos após o mestrado e fi-
quei longe da academia por um tempo. Mudei para Brasília e passei a 
desejar um doutorado na UnB, mas as linhas de pesquisa do Programa 
de Literatura não coincidiam com a temática da escatologia, assunto 
que eu pretendia continuar investigando e que sempre me instigou.

Em 2015, com a abertura do processo seletivo em comunicação, 
consegui encontrar ali um eixo temático que pudesse acolher meu 
projeto. Francisco Toledo, o artista que conheci anteriormente, tran-
sitava entre o erudito e o popular e podia ser visto sob a ótica da alta 
cultura, mas também como parte de uma poética da exclusão com 
relação à natureza de sua obra: pinturas, gravuras e esculturas sobre 
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o excremento, sobre o animal, sobre o erotismo e sobre os seres mito-
lógicos – de um imaginário próprio e do folclore regional.

Meu projeto versou sobre o excremento na obra de Francisco Toledo. 
Fui aprovada. As disciplinas obrigatórias davam um direcionamento em 
meu olhar sobre o objeto de modo que ele dialogasse mais intensamente 
com a área comunicacional. Fui aperfeiçoando-o para que a comunica-
ção pudesse iluminá-lo e foi por meio dos estudos de recepção de Jesús 
Martín-Barbero que pude solidificar minha pesquisa sem excluir esse 
artista que me motivou a continuar na vida acadêmica.

Ao conhecer os estudos de recepção desse teórico, notei que o 
espectador não precisava ser passivo, podia, sim, ser sujeito da cultura. 
E algo me inquieta(va): o que faz de Francisco Toledo o maior artista 
contemporâneo no México e por que essa invisibilidade dele no exte-
rior? Sua obra já foi exposta no Brasil e tantos outros países, no entanto, 
quando o menciono – mesmo num contexto acadêmico e culturalmente 
privilegiado –, percebo um desconhecimento a respeito de seu trabalho.

Esse artista não é conhecido no México somente por sua obra. Ele é 
um ativista político que luta por causas ambientais, sociais e ideológi-
cas. Tenta manter a tradição sem permitir que a globalização mani-
pule ou mude costumes de seu povo, principalmente no que tange à 
cultura regional. Um exemplo disso foi quando ele moveu uma ação 
contra a instalação de um McDonald ś, em Oaxaca, em 2002, já que 
a região é tombada como patrimônio histórico e a culinária faz parte 
das tradições. Por isso mesmo, Toledo tanto acumula fãs quanto rivais 
– a ponto de ter sido ameaçado de morte em diversas ocasiões.

Nesse contexto, as problemáticas foram surgindo e direcionando a 
pesquisa: como os meios de comunicação de massa, no México, noti-
ficam a abertura das exposições de Francisco Toledo? Como o classi-
ficam? O que os comentadores dos catálogos de exposição escrevem a 
respeito de sua obra? Como o público dos museus e centros culturais 
de Oaxaca têm acesso à sua obra e o que pensam dele? O que dizem 
os curadores a respeito da figura de Francisco Toledo? O ativista 
Toledo dialoga com o artista Toledo? Como é formada sua imagem no 



Perguntas ao Objeto, PPGC FAC-UnB

41

México perante suas intervenções políticas e ideológicas? Essa imagem 
impacta, de alguma forma, a recepção de sua obra?

Penso que o receptor é, sim, um sujeito consciente e formador de 
opinião tanto quanto os meios que veiculam a imagem de Toledo. E, 
diante de tantas indagações acerca dessa imagem que é passada e/ou 
construída, pretendo analisar o discurso dos “receptores” desse produ-
to cultural – que é a obra do artista – para trazer algum sentido à sua 
invisibilidade fora do México.
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Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei 
demais1. Assim começo a tocar em frente o meu projeto de pesquisa: 
devagar. Devagar por respeito à temática. Devagar por respeito à 
minha trajetória até aqui. 

Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o 
dom de ser capaz, de ser feliz2, já me incentivava vovó Mery Ganim, 
minha segunda mãe, que me carregou no colo e, agora – de alguma 
forma – ainda segura a minha mão enquanto componho a minha his-
tória acadêmica, tentando encontrar em mim esse dom tão esquecido 
de ser capaz, de ser feliz. 

A velhice sempre foi um tema caro para mim. Sou neta e fui a 
cuidadora de uma idosa junto com minha mãe. Vovó Mery – não é se-
gredo – é a minha menina do trolinho3, minha inspiração, razão pela 
qual amo e respeito tanto o envelhecer e, em especial, o envelhecer 
feminino. As rugas que ela tanto se empenhou em disfarçar com seus 
incontáveis pincéis são, agora, meu tema em face nua. 

Inicio minha pesquisa buscando compreender a marcha dos estu-
dos do envelhecimento até o presente momento. Estes vêm ganhando 
espaço nas produções científicas, passando de coadjuvantes a pro-
tagonistas. As ciências da saúde, em especial, vêm escalando, com 
frequência, as maturidades para o papel principal de suas pesquisas. 
Parte disso pode ser atribuída ao expoente crescimento da população 
anciã no Brasil4, bem como ao aumento da expectativa de vida5, o 
que corrobora a disseminação de uma nova imagem de velhice: ativa, 
produtora de novas experiências e de movimentações intelectuais. 

No entanto, pude perceber que as pesquisas em cinema não 
apresentavam um vasto arcabouço teórico-metodológico quanto à 
temática das maturidades e toda a sua seara. Tampouco é possível 
identificar uma extensa bibliografia que trace paralelos entre as in-
vestigações científicas em audiovisual, as pesquisas que contemplem 
o envelhecimento e os estudos de gênero. 

Estudante de cinema que sou e aspirante a pesquisadora, optei 
por: (1) desenvolver uma dissertação de mestrado que, dentro do 
universo cinematográfico, estabeleça conexões entre os estudos de 

1SATER, Almir; TEIXEIRA, 
Renato. Tocando em fren-
te. Intérprete: Almir Sater. 
Brasil: Columbia, 1991. 
1 CD. 

2Idem.

3Refiro-me à canção 
carnavalesca Upa, upa – 
meu trolinho, de Dircinha 
Batista, lançada em 1940.
 
4Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o 
número de idosos – por 
lei, pessoas com mais 
de 60 anos – no Brasil, 
dobrou nos últimos dez 
anos. Dados disponíveis 
em: <http://www.ibge.gov.
br/ home/presidencia/
noticias/25072002pidoso.
shtm>. Acesso em: 
30 jun. 2016.

5Dado fornecido pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS), disponível 
em: <http://apps.who.int/
iris/bitstream/10665/1127 
38/1/9789240692671/
_eng.pdf>. Acesso em: 
30 jun. 2016.
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gênero e as investigações sobre as diferentes velhices, além de (2) re-
alizar minha pesquisa na Universidade de Brasília, instituição que me 
formou – pela qual tenho enorme admiração e apreço – e onde apren-
di não apenas a pesquisar cinema, mas a verdadeiramente estimá-lo. 

Por essas razões, cheguei à seguinte pergunta: quais são os ima-
ginários construídos, ratificados e disseminados acerca da velhice 
feminina no cinema contemporâneo? 

Segura de que essa é a pergunta que me guiaria para a definição 
de um corpus de pesquisa mais restrito e objetivo, me deparei com 
outra questão: quais filmes deveria analisar? Debrucei-me diversas 
vezes sobre os livros, receosa, para ver se algum daqueles autores 
decifraria a charada que apenas eu poderia solucionar. Mas a ver-
dade estava bem ali, diante de mim: a dificuldade é inevitável, mas 
atormentar-se é opção, afinal é preciso paz para poder sorrir e é 
preciso chuva para florir6. Com os olhos baixos, percebi que deveria 
fechar as páginas de papel e abrir as páginas em movimento. Com 
os olhos salgados, percebi que havia sido escolhida por três obras: A 
festa de despedida (Sharon Maymon e Tal Granit, 2015), E se vivêsse-
mos todos juntos (Stéphane Robelin, 2012) e O exótico hotel Marigold 
(John Madden, 2011). 

Acredito que velhice não seja um momento de viver a inércia. 
Pelo contrário, a maturidade deve ser um período para experimen-
tar novas movimentações intelectuais, políticas e afetivas, mesmo 
que ainda sejam atribuídas apenas à juventude. Amar é um dos 
maiores atos de transgressão, ainda mais quando se atinge um 
período da vida em que todos esperam que nos esqueçamos de que 
fomos esquecidos. Novamente, me lembro de vovó, quem sempre 
me ensinou que todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a 
gente chega e no outro vai embora7.   

Vovó tinha razão. A morte talvez não despertasse tanto pavor se 
não fosse considerada o destino final de uma longa jornada. Fica, 
então, a grande questão que, para mim, se destaca em meio a todas as 
outras: teríamos nós mais medo da morte ou da vida? Penso que cumprir 
a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente8. 

6SATER; TEIXEIRA, 1991.

7Idem.

8Idem.
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Finalizo minhas palavras com a certeza de que, apesar de andar deva-
gar, sigo tocando em frente, rumo não a um ponto final em minha pes-
quisa, mas a mais uma página em branco. Hoje me sinto mais forte, mais 
feliz, quem sabe, e só levo a certeza de que muito pouco sei, ou nada sei9. 9Idem.





comunicação e consumo
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O encontro com o tema do meu projeto de mestrado não veio com 
muita dificuldade, nem foi necessário tentar enxergar muito além do 
que já habitava minha rotina, tanto na vida pessoal quanto na minha 
(breve) vida acadêmica: gênero. Além de afinidade e interesse nas dis-
cussões de gênero e direito das mulheres, parecia óbvio continuar os 
estudos culturais sob a ótica das relações de gênero, o que tentei fazer 
em meu trabalho de conclusão de curso na faculdade de jornalismo.

Mas o processo de decantar e pinçar ideias de um balaio confuso 
de possíveis trajetórias ficou mais fácil depois de uma situação cor-
riqueira. Durante um evento de família, uma prima com seus recém-
-feitos 13 anos estava sendo cobrada a começar a pintar as unhas e 
arrumar um namorado. De repente, ela levantou da mesa de almoço 
e disse que não ia pintar as unhas se não quisesse e que arrumaria 
um namorado quando quisesse, com a justificativa de que “não sou 
obrigada”, nessas exatas palavras. Eu, que fui ler Beauvoir no final 
da minha graduação, que fui começar a entender o que significa a 
palavra “feminismo” depois dos meus 20 anos, fiquei boquiaberta. E 
curiosa. De onde veio isso?

Conversando um pouco mais com a prima adolescente, ela me 
disse que lia muito em redes sociais sobre como a mulher deve fazer o 
que ela quiser. Entrei no seu perfil no Facebook e vi estampadas várias 
imagens com frases de impacto de perfis ativistas dos direitos das mu-
lheres. Várias músicas de cantoras e citações atribuídas a celebridades, 
como Miley Cyrus e Taylor Swift.

No mesmo momento, relembrei todas as entrevistas, músicas e 
apresentações “polêmicas” que determinadas cantoras da música pop 
internacional têm feito e como palavras como feminismo, independên-
cia e mulher têm aparecido juntas na boca dessas celebridades. Com 
Beyoncé, apresentando o MTV Video Music Awards em frente a um 
letreiro luminoso com a palavra “feminist”, o ano de 2014 foi o ponta-
pé dessa virada pop no feminismo. O tema pelo qual eu tanto ansiava 
por afinidade pessoal tinha simplesmente surgido na  minha frente, 
me cumprimentado e ainda me convidado para um café. Aproveitei a 
oportunidade e assim surgiu a primeira versão do projeto: uma análise 
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dos discursos feministas de celebridades da música pop, com corpus de 
três produtos de três cantoras diferentes, para demonstrar a influência 
de tais atores em seu público.

Foram necessárias aulas, algum afastamento e um aprendizado me-
todológico mais estruturado para encontrar a primeira e grande falha 
no projeto: a presunção de influência dessas celebridades na formação 
de um público que se denomina feminista. Embora haja alguns estu-
dos sobre feminismo e cibercultura, especialmente em universidades 
inglesas, não encontrei um trabalho empírico que tentasse responder 
a essa outra pergunta: as novas feministas, sejam adolescentes ou 
adultas, são influenciadas em sua formação pelos discursos das cele-
bridades ou foram as próprias celebridades que começaram a abordar 
a temática, depois de uma mobilização de movimentos feministas? É 
necessário sair do conforto da análise teórica para responder a essa 
pergunta. Aceitei o desafio de começar uma pesquisa empírica e, como 
consequência desse novo objeto, outras perguntas surgiram: qual é 
o espaço que a celebridade ocupa no mundo cibernético? Quais são es-
ses feminismos presentes nas falas em questão? Como se dá a relação 
entre discurso feminista e as celebridades como produto cultural?

Para conseguir organizar a pesquisa, é preciso separá-la em três 
momentos. Primeiramente, será preciso consolidar, por meio da 
revisão bibliográfica, a importância da celebridade na comunicação 
e, considerando o universo da cibercultura de Levy, como as cele-
bridades e seus universos mediados se formam como atores. Em um 
segundo momento, é pela hermenêutica de profundidade que se pos-
sibilita o trabalho em campo, triangulando três pontos importantes: 
a história da relação feminismo e mídia, pesquisa quantitativa com 
análise de comentários em redes sociais dessas celebridades e aplica-
ção de questionário, e entrevistas qualitativas com mulheres que se 
consideram feministas. Por fim, se faz necessária a análise do dis-
curso presente no feminismo pop. É preciso destrinchar quais são os 
feminismos dessas cantoras e contextualizá-los em seu caráter dialé-
tico, na contradição de ter a hipersexualização e capitalização de um 
movimento que prega a libertação da mulher como objeto do olhar e 



Perguntas ao Objeto, PPGC FAC-UnB

51

desejo masculino. Para isso, o recorte será a análise de um conjunto 
de músicas da cantora Beyoncé, além de entrevistas e publicações em 
redes sociais da artista.

Mesmo que os resultados não sejam representativos, a importân-
cia do trabalho empírico neste caso torna, de fato, possível contribuir 
para a problematização da formação de uma sociedade cada vez mais 
midiatizada e como isso se reflete (ou não) nas pessoas.
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Amores, bom dia! Hoje é dia de post da Loft111 por aqui, dia de babar 
nas produções lindíssimas que fotografei essa semana! Como sempre 
fiz produções casuais e moderninhas, passando para as opções de looks 
para festas e jantares a noite! Eu AMEI cada look e acho que vocês 
também vão amar!1   

A linguagem descontraída utilizada pela blogueira Thassia Naves e 
o tom de intimidade com o leitor é proposital. Há uma tentativa cons-
tante e um sucesso considerável das blogueiras de moda2 em tornar o 
discurso amigável e reconhecível para os seguidores do site. O públi-
co também acredita estar trocando informações com alguém próximo, 
uma “amiga” virtual que entende muito das tendências da moda. Com 
discursos e práticas que destoam do jornalismo, da publicidade e do 
marketing, algumas blogueiras de moda brasileiras estão competindo 
e ocupando um espaço antes destinado aos veículos mais tradicionais 
que atuam nesse campo.3 Acessíveis e democráticos, os blogs de moda 
atraem milhões de visitantes únicos por dia.

Estatísticas precisas sobre números de acessos e faturamento anual 
são estrategicamente guardadas nesse segmento, mas dados publica-
dos pelas mídias convencionais demonstram que os números alcan-
çam marcas expressivas: algumas blogueiras chegam a faturar até 
100.000 reais por mês; atingem mais de 100.000 visitas diárias nos 
seus blogs e mais de 8 milhões anuais de seguidores.4 Números seme-
lhantes ocorreram quando algumas blogueiras começaram a postar 
vídeos em outras plataformas, como Instagram, YouTube, etc. 

Para aprofundar essa discussão, três blogs brasileiros, com perfis 
semelhantes, servirão de referência: Garotas Estúpidas  
(www.garotasestupidas.com), Blog da Thássia (www.blogdathassia.
com.br/br) e Lala Rudge (www.lalarudge.com.br).

Mesmo parecendo garotas ingênuas, muitas realizam negócios de 
grande porte, embora o início das atividades delas esteja relacionado 
a um espaço de lazer, de interação com outras garotas em torno da 
moda como interesse comum, cotidiano. A moda apresentada por elas 
está apoiada em signos que demonstram conexão de classe social5: 
roupas de grife, maquiagens e perfumaria de grandes indústrias inter-

1Disponível em: <http://
www.blogdathassia.com.
br/br/>. Acesso em: 26 
jun. 2016.

2Situa-se a moda, nesta 
pesquisa, como um fato 
social total, que tem 
implicação simultânea em 
vários níveis da realidade 
social, na sua estrutura 
própria, ou nas suas rela-
ções e determinações.

3A definição de “campo” 
utilizada aqui é a conce-
bida por Bourdieu (1983) 
como um espaço de jogo, 
um campo de relações ob-
jetivas entre indivíduos ou 
instituições que competem 
por um mesmo objeto.

4Esses dados variam 
de acordo com a data 
pesquisada, entretanto, 
estão sempre em escala 
ascendente. Os utilizados 
aqui foram retirados de 
publicações da mídia.

5O conceito de habitus de 
Bourdieu será explorado 
para analisar este aspecto.
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nacionais; acessórios assinados por designers; acesso a viagens interna-
cionais. Enfim, as três divulgam o estilo de vida e apresentam traços 
da elite social do Brasil. 

Mesmo não tendo formação acadêmica específica em comunicação 
social, elas se apropriaram de práticas dos profissionais de jornalismo 
de moda, atuando como redatoras, editoras, fotógrafas, produtoras, 
roteiristas, escritoras, pauteiras etc. Também assumem profissões da 
indústria da moda, como modelos, desenhistas e criadoras de coleções 
de moda. Além disso, promovem marcas, experimentam modelos, 
comparecem a eventos e testam produtos de beleza. Com equipes de 
trabalho reduzidas e éticas próprias, transformaram em produtos seus 
nomes e associaram suas “marcas” a empresas de roupas e cosméticos, 
atuando em um espaço que permeia o do jornalismo de moda, o dos 
criadores de moda e o dos empresários do comércio e da mídia.

Para entender as relações das blogueiras com os elementos 
que viabilizam esses blogs, será utilizada como referência a teoria 
ator-rede – proposta por Bruno Latour. A etnografia digital também 
servirá como uma ferramenta para identificar as práticas culturais 
sociais desses blogs de moda, a partir da imersão constante e ex-
periencial na internet. O intuito é também pesquisar as condições 
sociais, políticas e culturais do momento inicial de atuação das blo-
gueiras; desvelar o papel desempenhado de sujeito empreendedor; 
discutir as práticas e os discursos dos blogs de moda, engendrados 
na cultura de consumo; apontar a dissolução substancial de limites 
de atuação entre informação e publicidade; identificar a reafirmação 
do fenômeno de feminização e glamourização da mídia e as demais 
questões que surgirão ao longo da pesquisa. 
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Ah o amor...
Há quem ame os animais ou, ainda, a natureza, e há quem ame 

marcas. Isso mesmo, marcas. Aquele aglomerado de valores intan-
gíveis que podem ser simbolizados por uma logomarca na lateral 
do tênis, na parte de trás do celular ou bordada na camisa do lado 
esquerdo do peito.

A questão não é só admiração ou preferência, os amantes das mar-
cas muitas vezes nem sabem conscientemente por que estão escolhen-
do aquele produto, por que acreditam precisar mesmo daquilo e nem 
por que é tão satisfatório pertencer àquela comunidade. Eu não estou 
falando apenas de consumo, estou falando de amor.

Estou falando sobre um sentimento tão intenso e incontrolável, 
que faz consumidores acamparem em filas esperando o lançamento 
de um produto, e faz ainda as organizações se preocuparem com a 
conquista não só da mente, mas do coração do seu público por meio 
de experiências, emoções e sensações.

A temática do amor à marca sempre me intrigou, sempre foi 
difícil entender como era possível fazer essa relação acontecer. Foi 
então que percebi, lendo sobre o assunto, que eu também já havia 
me apaixonado por uma marca.

Fiquei me questionando por um tempo sobre qual dos dois lados, 
empresa ou consumidor, era a parte decisiva no processo de com-
pra. Me perguntei se era possível viver hoje, em tempos com tama-
nho fluxo de informação e bombardeamento da publicidade, sem 
criar esse apego por nenhuma marca.

A principal dúvida foi sobre a forma como a internet influenciou 
ou transformou o poder das empresas sobre os clientes para criar 
uma relação de amor com a marca. Além de outras questões como: 
quais são as vantagens encontradas pelas empresas no uso das ferra-
mentas on-line? E as desvantagens? O que leva a empresa a escolher 
as redes sociais para promover a marca? Quais são as estratégias 
usadas na criação da relação de amor à marca?

Para delimitar o universo do amor à marca e torná-lo um objeto 
de estudo, optei por trabalhar com as redes sociais na internet, dando 



Perguntas ao Objeto, PPGC FAC-UnB

58

continuidade ao trabalho de conclusão de curso que desenvolvi duran-
te a graduação em Comunicação Organizacional.

A globalização e a internet revolucionaram o modo como a socieda-
de se comporta e por isso influenciam a forma como consumimos, nos-
so estilo de vida e nossas fontes de pesquisa sobre produtos e empresas. 
Por esse motivo, achei relevante focar, na pesquisa, as redes sociais.

Além disso, tive a sorte de encontrar um tema referente ao marke-
ting, na área de gestão da marca, a que já pretendia me dedicar pro-
fissionalmente. As vivências pelas quais passei durante a graduação 
me mostraram a importância de se trabalhar o branding nas organiza-
ções, independentemente do seu porte.

Posicionar a marca, dar a ela uma identidade, uma personalidade, 
valores específicos e trabalhar sua imagem podem ser fatores determi-
nantes em um mercado extremamente competitivo onde os consumi-
dores se tornam cada vez menos fieis.

Nesse ponto, eu já havia encontrado a ligação necessária entre as 
experiências que tive, o que considero interessante pesquisar e o que é 
relevante no contexto acadêmico atualmente.

Assim termina a trajetória que me levou ao que hoje tenho como 
objeto de estudo: a contribuição do uso das redes sociais para a cria-
ção de uma relação de amor entre consumidor e marca.
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Todo aluno de graduação ou pós já passou por situação parecida: 
recorta o objeto, apara as pontas, coloca-o de modo que possa ser 
pesquisado. Todo esse processo pode ser resumido na palavra dor. Dói 
muito transformar um objeto grandioso, o qual tem a pretensão de 
explicar um mundo de teorias e conceitos, em um pequeno recorte 
pesquisável. Essa é, sem dúvida, uma das primeiras frustrações do 
iniciante na pesquisa científica. Comigo não foi diferente. Iniciei o 
meu projeto falando de teorias do consumo e do espetáculo, sem 
saber a dimensão que esses dois conceitos me apresentariam. Queria 
explicar, problematizar e construir redes que passavam por Marx1, 
Baudrillard2 e Debord3, além de outros autores que participam da 
construção de um movimento que problematiza a união entre espe-
táculo e consumo. Tudo parecia perfeito, existiam os autores, suas 
leituras eram acessíveis, o momento era propício para começar uma 
investigação sobre este tema, mas, é triste admitir, não havia proble-
ma. A partir de então, todos os pontos positivos foram caindo, um por 
um. Sobrou apenas aquela certeza de que a frustração do pesquisador 
iniciante era, na verdade, o caminho a ser seguido. Debrucei-me sobre 
as leituras que estabeleci no início e lancei sobre elas um olhar inves-
tigativo, à procura de algumas controvérsias, de pequenas lacunas. 
Além disso, mudei meu olhar diante do mundo, aplicando a mesma 
dinâmica e procurando pontos cegos. 

Eis que, então, surge-me, em uma conversa com amigos, a seguinte 
frase: “eu já gastei mais de R$ 200,00 com Clash of Clans.”4 Em se 
tratando de um amigo que não dispõe de muitos recursos financeiros, 
aquilo era impressionante. A partir do espanto, o alerta do pesquisa-
dor foi acionado. O raciocínio foi mais ou menos o seguinte: Clash of 
Clans, jogo, celular, meio, ambiente virtual, espetáculo, R$ 200,00, 
compra, consumo, produto. Opa, mas qual é o produto? Resolvi 
entrar no jogo para conhecer um pouco mais a sua prática e entender 
por que meu amigo resolveu fazer investimento financeiro naquela 
plataforma. Uma vez lá dentro, não consegui responder de pronto e 
reconheci que a mercadoria consumida em Clash of Clans era mais 
complexa do que parecia. Afinal, não era possível precisar ao menos o 

1Refere-se ao autor Karl 
Marx e seu livro O Capital: 
crítica da economia política.

2Refere-se aqui ao autor 
Jean Baudrillard e seu livro 
A Sociedade de Consumo.

3Refere-se aqui ao autor 
Guy Debord e seu livro A 
Sociedade do Espetáculo.

4Jogo desenvolvido pela 
empresa Supercell, ori-
ginalmente para iPhone, 
em 2012, cujo objetivo do 
jogador é evoluir uma vila 
e derrotar o adversário a 
partir de estratégias seme-
lhantes aos jogos clássicos 
de estratégia.
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que é essa mercadoria. Ali estava o meu problema de pesquisa: o que 
é a mercadoria consumida em Clash of Clans? 

Como se tratava de um pequeno recorte, um único jogo desenvol-
vido para plataforma mobile, duvidei um pouco de sua pertinência 
como objeto de pesquisa. Parecia singelo demais. No entanto, quando 
comecei a confrontá-lo, fazer perguntas diretamente a ele, colocá-lo 
na parede, ele se revelou profundamente complexo. Para questionar 
efetivamente o que é a mercadoria em Clash of Clans, comecei a 
perguntar sobre o que é a mercadoria em ambientes digitais. Qual é o 
valor de um bem projetado em uma realidade virtual? O que motiva 
o consumidor a fazer investimentos em uma realidade que não existe 
materialmente? Diante de tantas questões que, particularmente, con-
sidero instigantes, percebi que a pesquisa científica usa um método 
bem articulado para descrever a realidade: trabalha com pequenos 
detalhes para narrar grandes descobertas. 

Partindo do meu próprio “pequeno detalhe”, esclareço que o jogo 
Clash of Clans foi considerado um objeto interessante por trazer, por 
meio de suas práticas, a problematização do que é a mercadoria no 
ambiente virtual. Para solucionar essa questão, a pesquisa se desdo-
brou em uma triangulação de métodos, aliando a pesquisa bibliográ-
fica, a etnografia digital e a entrevista focalizada. Cada um desses 
eixos pretende despir uma parte do objeto. A pesquisa bibliográfica é 
o primeiro passo para entender o conceito de mercadoria. A pesquisa 
etnográfica dará as pistas sobre o ambiente virtual do jogo e sobre as 
comunidades que lá são formadas. Por fim, a entrevista fará o papel 
de conectar os dois mundos, dialogando com o sujeito jogador fora do 
ambiente digital. A partir dessa triangulação, procuro entender o que, 
afinal, está escondido por debaixo das relações de consumo em Clash 
of Clans. Esse caminho foi sugerido sob um olhar fenomenológico, 
em que é sugerida uma trajetória de materialização do fenômeno de 
consumo em determinado ambiente. 

Por fim, após um prolongado olhar prévio sobre o jogo Clash of 
Clans, fica a pista de que o objeto de pesquisa pode parecer miúdo 
em um primeiro contato, mas é esse o segredo do “pequeno detalhe” 
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que faz um tema extenso pesquisável a partir de uma ótica. Os objetos 
parecem guardar um caminho seguro para se desdobrar em temáticas 
profundas, pois ao pesquisador não deve interessar a busca pelo co-
nhecimento total, mas sim a contribuição, e essa contribuição só pode 
ser dada por meio deste “pequeno detalhe”, o objeto. 
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Não. Eu não sou um fã de selfies, apesar de já ter feito algumas. Perfil 
no Snapchat? Fui conhecer essa plataforma apenas no ano passado, 
por meio de um grupo de adolescentes e jovens que acompanhava 
numa experiência de intercâmbio. De onde vem, então, esse desejo de 
investigação? Bom, a resposta pode ser bem objetiva... mas, olhando 
para a minha história e conversando com alguns amigos, chego a acre-
ditar que não somos nós que escolhemos os objetos de pesquisa, mas 
somos por eles escolhidos. 

Meu pai sempre foi um fã de fotografia. Era o fotógrafo da famí-
lia. Em todas as festas, reuniões, encontros, lá estava ele com a sua 
Kodak, orgulhoso, registrando os momentos importantes. Cuidado 
com a luz, direção de cena, preparação dos ambientes, tudo estava 
impregnado no seu trabalho, bastante amador – no mais profundo 
que essa palavra possa traduzir. São incontáveis os álbuns e fotogra-
fias de família que temos em casa. 

Nunca havia me dado conta de que nutria em mim, também, 
esse gosto pela fotografia, até ter a minha câmera – ainda de filme. 
Quando chegamos à era das fotos digitais, eu queria a minha câ-
mera. Talvez por causa da relação do meu pai com a dele, eu não 
pensava numa câmera, mas “na” câmera. Assim, passei anos sem ter 
uma, mas alimentando o desejo daquela, a especial. Acabei perdendo 
muitas cenas da vida. Deixei de fotografar muitas experiências, lu-
gares, pessoas... Guardei as imagens que recebi, já digitais, em CDs, 
disquetes ou impressões, até o dia em que pude ter a minha câmera. 
Que não foi “a”, mas a que pude ter. E isso não faz muito tempo. 

Mas o que tudo isso importa para o meu objeto de pesquisa? Para 
narrar a minha relação com a fotografia e dizer que não fui eu quem 
a escolheu. Na graduação, na disciplina de Metodologia de Pesquisa 
em Comunicação, tinha que pesquisar algo. Depois de um diálogo 
com minha dupla de traballho, optamos por falar sobre selfie. Pouco 
familiarizado com o assunto, mas instigado com a provocação que 
o jovem me fez, atrevi-me a pesquisar. Muitas leituras, diálogos e 
até produções pessoais – para ser redundante – de selfie eu fiz. E não 
é que ler e escrever sobre fotografia passou a fazer parte do meu 
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cotidiano? A pesquisa foi tão interessante que rendeu um texto para 
o Intercom regional. 

Terminada a disciplina, dialoguei com o colega de trabalho e resol-
vi tomar o tema como estudo para o meu projeto de conclusão de cur-
so. Mas por que caminhos ele seguiria agora? Na pesquisa que havia 
feito para a disciplina anterior, tentei investigar a relação da selfie na 
produção de subjetividade. Agora, buscaria aprofundar mais e queria 
fechar na relação entre selfie e subjetividade no universo narcísico. 
Meu público de investigação seria a juventude, grupo com que traba-
lho e acompanho por anos e que já vem me subsidiando a partir de 
observações que comecei a fazer desde o início de interesse pelo tema. 
A primeira parte da pesquisa, que se configurou no projeto e primeiro 
capítulo, mais conceitual e de revisão bibliográfica, foi muito interes-
sante e gerou um novo texto para o Intercom – agora o nacional. 

Após essa etapa, seguindo para a segunda parte da pesquisa, depa-
rei-me com a possibilidade de ingressar no mestrado na UnB. Era ofer-
tada, naquele momento, uma disciplina que dialogava em cheio com a 
minha pesquisa: Imagem, tecnologias e subjetividade. Não pensei duas 
vezes e me inscrevi para a disciplina como aluno especial. Consegui a 
vaga e minha vida virou de cabeça para baixo. 

Durante as aulas, descobri que minha pesquisa era um tanto rasa e 
que o caminho escolhido não era tão interessante quanto imaginava. 
A cada leitura e discussão, um novo universo se descortinava à minha 
frente. Joguei fora o projeto de conclusão de curso, escrevi um projeto 
para o mestrado e esse se transformou num artigo que utilizei para 
concluir a graduação. Claro que a orientadora quase enlouqueceu, mas 
entendeu a situação e me apoiou muito. 

No que, então, transformou-se a minha busca? Ao longo desse 
período, novas tecnologias foram desenvolvidas. A relação dos sujeitos 
com a selfie ampliaram e tomaram proporções ainda não imaginadas. 
Para mim, um novo elemento surgiu: o tempo. Buscando dialogar com 
tudo isso e refletir sobre os impactos na vida das pessoas, emergiram 
muitas questões, dentre elas: de que maneira e em que medida a selfie 
pode ser concebida como expressão da subjetividade do instante? 
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Fato é que a tensão entre o tempo que dura e o instante está 
posta. E é aí que surge o Snapchat, aplicativo de troca de mensagens, 
fotos e vídeos. O objetivo primeiro dessa tecnologia digital é a troca 
de snaps, ou seja, fotos ou vídeos instantâneos, gravados com um 
smartphone e compartilhados pela internet, com um tempo de dura-
ção definido, ficando exposto na rede por apenas 24 horas. 

O que significa, portanto, um dispositivo de troca de imagens que 
ficam expostas por apenas algumas horas? Que implicações têm na 
vida dos sujeitos contemporâneos a efemeridade e/ou a instantanei-
dade das imagens? Se, por um lado, a fotografia surge como registro, 
como compreendê-la nesse universo em que tem um curto tempo de 
duração, focada para potencializar um diálogo? Estaria exemplifica-
da nesse aplicativo a possibilidade de se perceber a subjetividade do 
instante? Essas e tantas outras questões suscitam reflexões que estão 
apenas no início.





comunicação e as novas rotinas 
de produção e disseminação
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O que as mídias contam sobre relações internacionais? Essa foi a pri-
meira pergunta que me motivou a adentrar pelos caminhos dos estu-
dos em comunicação. O interesse por ela brotou de outras indagações 
que surgiram no meu íntimo ainda no período da graduação, quando 
cursei Relações Internacionais. Estudando a construção e implementa-
ção da política externa dos países, me perguntava até que ponto elas 
refletiam os ditos interesses e identidades de seus nacionais. Ficava 
conjecturando sobre quais canais seriam possíveis para uma democra-
tização real da construção das políticas externas.

Democracia pressupõe participação, e participação exige conhe-
cimento de conjuntura e formação de opinião sobre os assuntos. 
Especialmente na dimensão das relações internacionais, as mídias têm 
um papel informativo fundamental e, por que não dizer, determinan-
te, visto que a maior parte do que tomamos conhecimento não presen-
ciamos. Foi, então, que me peguei pensando quais seriam as narrativas 
das mídias sobre as relações internacionais e, ainda, que papéis essas 
narrativas desempenhariam em termos de contribuição para a forma-
ção do imaginário social sobre o assunto. Além dessa primeira discus-
são, me interessava refletir sobre possíveis desdobramentos concretos 
desse imaginário social nas relações entre nações e entre nacionais.

Identificada com o grande tema, agora teria de percorrer o 
caminho doloroso dos recortes que tornam um projeto de pesquisa 
viável e consistente. Afinal, tanto “mídias” como “relações interna-
cionais” são termos demasiadamente amplos para qualquer análise 
que se esforce a contornar o equívoco das generalizações. O primeiro 
recorte foi a escolha da mídia. Por ser o interesse refletir sobre as 
construções do imaginário coletivo nacional sobre temáticas das re-
lações internacionais, optei pela mídia que teria maior participação 
informativa no cotidiano dos brasileiros: a notícia da televisão. Pela 
mesma lógica pragmática da pesquisa, optei pelo Jornal Nacional 
como veículo de notícias, por seu reconhecido posicionamento na 
audiência entre os telejornais brasileiros.1 

Escolhido o veículo, fui às notícias. Para a sorte de minha propos-
ta, desde novembro de 2014, o Jornal Nacional tem veiculado, em 

1Ver relatório da Pesquisa 
Brasileira de Mídia de 
2015, da Secretaria de 
Comunicação Social da 
Presidência da República, 
disponível em: <http://
www.secom.gov.br/
atuacao/pesquisa/lista-de-
pesquisas-quantitativas-e-
-qualitativas-de-contratos-
-atuais/pesquisa-brasileira-
-de-midia-pbm-2015.pdf>. 
Acesso em: 22 jun. 2016.
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seu site institucional, todas as edições, na íntegra, para assinantes, ou 
subdivididas em matérias e títulos, para o público em geral. Essa ar-
quitetura do site possibilitou acessar todas as notícias veiculadas pelo 
Jornal Nacional desde o período citado até o presente. Foi curioso 
ver a variedade de abordagens possíveis envolvendo outras nações, 
que vão desde esporte, cultura, ciência e tecnologia, relações econô-
micas, políticas e diplomáticas, fenômenos curiosos e catástrofes (na-
turais ou não), mas, especialmente, chamou-me a atenção o espaço 
grandioso dado aos conflitos internacionais belicosos, ao terrorismo 
e às mazelas que deles decorrem. Foi nesse âmbito que me sensibili-
zei com as narrativas sobre refugiados e imigrantes.

Refugiados e imigrantes são categorias diferentes. Todo refugiado 
é imigrante, mas nem todo imigrante é refugiado. Porém, nas muitas 
notícias que li, os dois nomes foram frequentemente utilizados como 
sinônimos ou associados às mesmas condições: clandestinidade, 
ilegalidade, criminalidade, terrorismo, tragédias, rejeição, naufrágio, 
fuga, crise, expulsão, entre várias outras palavras de mesma catego-
ria. Sim, houve abordagens solidárias em contextos mais específicos, 
como algumas veiculadas no mês de setembro de 2015, quando cir-
culou em todo o globo a fotografia do pequeno Aylan Kurdi, criança 
síria encontrada morta às margens de uma praia na Turquia, e que 
se tornou o símbolo da atual crise humanitária, já classificada pela 
ONU como a maior desde a Segunda Guerra Mundial.2 Mas, em boa 
parte das notícias, refugiados e imigrantes aparecem como aqueles 
que as demais nações lutam para não receber, especialmente por 
motivos econômicos e étnico-raciais.

Refugiados e imigrantes necessitam de acolhimento tanto das 
políticas externas quanto das políticas internas dos países de destino. 
O Brasil é signatário dos principais tratados internacionais de direi-
tos humanos. Segundo dados da Agência da ONU para Refugiados 
(Acnur), entre 2010 e 2015, o número total de solicitações de refúgio 
para o Brasil aumentou mais de 2.868%. A maioria dos solicitantes de 
refúgio vem da Ásia (inclusive Oriente Médio), da África e do Caribe.3  

2No referido mês, a 
temática dos refugiados e 
imigrantes teve espaço em 
18 das 26 edições.

3Dados disponíveis em: 
<http://www.acnur.org/t3/
portugues/recursos/
estatisticas/dados-sobre- 
refugio-no-brasil/>. Acesso 
em: 22 jun. 2016.
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Estudar as narrativas sobre refugiados e imigrantes na notícia da 
TV é, portanto, estudar um tema cujos desdobramentos têm dimensão 
prática para o Brasil, tanto no que diz respeito ao acolhimento interno 
dessas pessoas quanto no que diz respeito à atuação e ao posiciona-
mento internacional do Brasil nas questões de conflito e de acolhimen-
to de imigrantes e refugiados.

Para minha pesquisa, em um primeiro momento, tenho trabalha-
do com uma análise de conteúdo, a fim de identificar os critérios de 
noticiabilidade nos quais tais narrativas aparecem inseridas. Munida 
dessas categorias, minha proposta é ouvir as vozes presentes tanto na 
dimensão da notícia da TV quanto na dimensão dos telespectadores. 
Por isso, propus uma abordagem que combinará elementos da análise 
crítica da narrativa e estudo de recepção. Mãos à obra!
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No começo de setembro do ano passado, numa das várias entradas 
rápidas no meu perfil no Facebook, li o seguinte post de uma amiga, 
recentemente transformada em mãe: “Quanto tempo mais eu terei 
de ficar sem entrar no Facebook para não ver essa foto?” Nenhuma 
foto, porém, acompanhava o post e fiquei sem saber do que se tratava. 
Intrigada, mandei-lhe uma mensagem inbox, perguntando do que ela 
estava falando. Imediatamente, ela me respondeu: “Vc ñ viu a criança 
morta na praia?” Nem respondi. Fui ao Google e lá estava a foto de 
Aylan Kurdi na capa dos principais jornais do mundo. 

Fazia pouco mais de 24 horas que o menino sírio de três anos 
havia sido encontrado morto numa praia da Turquia, depois de ter 
fugido da guerra em seu país, junto com seus pais, um irmão de cin-
co anos e mais algumas pessoas, num barco inflável que naufragou. 
Ele, o irmão, a mãe e mais nove pessoas morreram no acidente. Uma 
repórter turca encontrou o corpo na areia, fotografou, e a agência 
para a qual trabalha vendeu a imagem para grandes jornais do mun-
do inteiro que a publicaram na primeira página.

Essa foto tornou-se símbolo da crise migratória a que estamos 
assistindo: “Segundo as Nações Unidas, atualmente, 60 milhões de 
pessoas se viram forçadas no mundo todo a abandonar seus lares, 
das quais 20 milhões são refugiados.”1 

Li tudo que encontrei na internet sobre a família Kurdi, a fuga, o 
acidente, a fotógrafa, refugiados, Acnur, conflitos responsáveis pela 
crise migratória, populações deslocadas, política migratória da União 
Europeia, etc. Tudo muito triste. Mas algo me chamou especial aten-
ção: no dia seguinte à publicação da foto, correu mundo via redes 
sociais uma hashtag criada por artistas de diferentes nacionalidades 
com ilustrações que faziam uma espécie de releitura da foto:  
#kiyiyavuraninsanlik – expressão turca que significa “humanidade 
levada pelas águas”.

Arquivei mais de cem dessas ilustrações e olhei aquelas imagens 
inúmeras vezes, tentando entender este mundo maluco em que vive-
mos. Percebi que, pelas ilustrações, era possível compreender algu-
mas de nossas controvérsias como sociedade: de cada uma, emerge 

1Disponível em: <http:// 
noticias.uol.com.br/
ultimas-noticias/efe/2016/ 
06/12/novas-tecnologias-
despontam-como-
ferramentas-de-ajuda-
para-refugiados.htm>. 
Acesso em: 13 jun. 2016.
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um aspecto da miséria humana que causa e alimenta tão grave crise. 
Classifiquei mentalmente as imagens, de modo que pude ver que, em 
um grupo, o que estava presente era o universo infantil romântico 
que destoava totalmente da catástrofe em curso. Em outro, o universo 
religioso se manifestava com toda a sua violência. Em outro, a política 
da União Europeia para refugiados e seu teto de vidro.

Ocorre que minha trajetória pessoal, acadêmica e profissional 
tem o texto verbal como principal objeto de lazer/estudo/trabalho. 
Diante daquela foto e das ilustrações, contudo, me vi sem ferramen-
tas suficientes para a leitura de uma sociedade que dá à imagem um 
espaço especialmente importante e que hoje se sustenta nas redes 
digitais de comunicação.

Segundo Castells (2015, p. 21), “o poder está baseado no controle 
da comunicação e da informação, seja ele o poder macro do Estado 
e das corporações de mídia, seja o poder micro de todos os tipos de 
organização”. E o sociólogo continua: “[...] o poder depende do con-
trole da comunicação, assim como o contrapoder depende do rompi-
mento desse controle”, sendo que o primeiro provém do Estado e do 
mercado, e o segundo, da sociedade civil.

Ora, se o poder depende do controle da comunicação e o contrapo-
der depende do rompimento desse controle, temos nas manifestações 
artísticas que se seguiram à foto de Demir um ato de resistência, um 
exemplo de exercício do contrapoder – um projeto alternativo para 
a promoção da cultura da paz. Daí nasceu meu projeto de pesquisa, 
apresentado e aprovado pela Faculdade de Comunicação da UnB como 
pré-requisito para fazer mestrado na linha Imagem, Som e Escrita.

Ainda em estágio inicial, o trabalho tem avançado a partir de estu-
dos da imagem, na perspectiva da história da arte, da teoria ator-rede 
– proposta por Bruno Latour – e da teoria do poder fundamentada na 
sociedade de rede – proposta por Manuel Castells –, que, segundo o 
próprio autor, é equivalente a uma teoria do poder da comunicação.

Assim, será realizada uma pesquisa qualitativa, com foco em 
estudo de caso. Já iniciei a pesquisa bibliográfica sobre o tema para 
apropriação desse conhecimento e dos conceitos fundamentais. A 
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coleta dos dados já foi feita. Os dados consistem em imagens – a 
foto de autoria da jornalista turca Nilüfer Demir e um conjunto de 
ilustrações de vários artistas –, textos jornalísticos publicados na 
internet e relatórios e notas do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Refugiados (Acnur). A análise dos dados será feita à luz das 
teorias de Latour e de Castells.

Tudo isso – fotografia, ilustrações, textos jornalísticos e científicos 
– demanda fôlego para leitura. E a leitura, nesse estágio da vida aca-
dêmica, envolve muitas habilidades, além da busca e da compreensão 
de associações e conexões entre “todos” os atores envolvidos no caso 
em estudo: as pessoas, a sociedade, as organizações, os agentes e as 
máquinas – Aylan, Nilüfer, artistas, jornalistas, eu, você, a Síria, a 
União Europeia, o Acnur, o bote inflável, a câmera fotográfica, o jor-
nal, o pincel, a tinta, o papel, o computador, o Facebook, o Twitter, 
a internet, a tragédia, a guerra, a morte, a experiência estética, a 
ciência, o poder, a violência...

Referências

CASTELLS, M. O poder da comunicação. Tradução de Vera Lúcia Mello 
Joscelyne. 1. ed. São Paulo/Rio de Janeiro: Paz & Terra, 2015.

LATOUR, B. Reagregando o social: uma introdução à teoria ator-rede. 
Salvador/BA: Edufba, 2012; Bauru/SP: Edusc, 2012. 400p.



78

Sobre a dança com o objeto

Samária Andrade

Doutoranda no Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação Social da Universidade de Brasília.

Mestra e Bacharela em Comunicação pela 
Universidade Federal do Piauí. 



Perguntas ao Objeto, PPGC FAC-UnB

79

Como num salão de baile, muitos escolhiam seus pares para a dança: 
seus objetos de pesquisa. Afligia-me que me perguntassem repetida-
mente: “Qual seu objeto, afinal?” Recusei que a escolha do objeto, 
como para alguns parecia natural, parecesse anterior ou superior ao 
tema. Era como escolher o par antes da conquista. Contestei a redu-
ção da pesquisa ao objeto. E mais: a redução do objeto a coisa, a algo 
mais facilmente manejável.

O que me trazia ali passava pela experiência prática em jornalismo, 
pela docência na área e pelo mestrado, onde estudei a influência do 
modelo capitalista sobre processos e práticas da atividade, resultando 
em mudanças que alteram a ideia clássica de jornalismo como bem 
social – por isso as chamei “mutação”. Agora, me detinha em um tema: 
a reorganização do mundo do trabalho – onde as transformações estão 
se dando de forma intensa – e a identidade do jornalista. Essas mudan-
ças se articulam com as tecnologias de comunicação e posição central 
que a informação adquire. Para além disso, meu objetivo é avaliar, 
num contexto em transformações, que tensões trazem a emergência 
de um novo ator: os coletivos de comunicação. Meu problema: como o 
fenômeno dos coletivos reflete sobre um modelo explicativo do campo 
e perfil profissional? E como identificar isso? A partir de uma dialética 
que leve em conta o modo como o fenômeno está sendo vivenciado pe-
los atores. Via, então, meu objeto: o fenômeno dos coletivos de comu-
nicação. Eles surgem, em especial na última década, resultantes de um 
cenário de crise estrutural no jornalismo, demissões e questionamentos 
de práticas. Colocam-se como independentes e, em geral, em situação 
de oposição e/ou alternativa aos grandes meios de comunicação.  

Mas avistar o objeto não me retirou todos os receios. Eu poderia 
ter flertado com aquele objeto antes de entrar no salão. Temi que os 
demais percebessem a nossa provável relação anterior. Toda percep-
ção de um fenômeno é condicionada por uma visão de mundo e estava 
eu ali, cientista, com minhas crenças, meus valores, impregnando 
a pesquisa de mim mesma. Escolher aquele, e não outro objeto, já 
revelava tanto de mim. O ponto de vista, tinha me dito Saussure (apud 
VASSALLO LOPES, 2014, p. 122), “cria o objeto”. 
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O que eu via, e a mim me parecia especial, poderia estar invisí-
vel aos demais. Isso me envaidecia e reafirmava o questionamento à 
minha neutralidade. Boaventura de Sousa Santos (2007), no canto do 
salão – ele sempre gostava de estar às margens – levantou um car-
taz: “objetividade, sim; neutralidade, não”. Lembrei que Immacolata 
(VASSALLO LOPES, 2014) falava de uma objetividade que ajuda a 
evitar o discurso totalmente ideológico. Ainda que ela jamais fosse 
alcançada, nem por isso deveria ser menos pretendida.   

A aparente fluidez do objeto me fez duvidar: o que eu via era 
objeto? Concordei com Boaventura (2007, p. 37), para quem as pistas 
do presente, que são sinais do futuro, são possibilidades emergentes, 
que “correm o risco de serem descredibilizadas, porque são embriões, 
porque são coisas não muito visíveis”. Àquela altura, eu já tinha como 
referência o método dialético, que não se assusta com a mudança e a 
contradição; ao contrário, desconfia da aparente estabilidade, aposta 
na potência e na transformação. 

Mas meu objeto ainda corria um risco: conduzir a uma pesquisa 
irrelevante. Para sabê-lo, eu precisava interrogá-lo. E eu tinha mui-
tas perguntas: como é definida a “entrada no campo” em jornalismo 
(BOURDIEU, 2011)? Como funciona a defesa em relação a novos 
atores? Quem produz informação nos coletivos? Que gratificações 
explicam a atuação dos que contribuem? O jornalista da grande mídia 
representa o profissional de jornalismo? O que os coletivos veiculam 
é jornalismo? É militância? Isso compromete a ideia de profissionalis-
mo desses formatos? O que produzem tem legitimidade para modi-
ficar parâmetros? Estaríamos diante de uma revolução simbólica a 
redefinir o ethos profissional? Os coletivos são alternativas à cultura 
da hegemonia da mídia privado-comercial? Como lidam com reputa-
ção, autonomia, representação? Que leituras críticas posso fazer sobre 
o objeto? Eles estabelecem relações formais de trabalho? Contribuem 
para a precarização? Reinventam ou repetem práticas e modelos? 
Têm como se sustentar? São fenômenos passageiros? Ainda que pas-
sageiros, até onde modificam o campo profissional do jornalismo?   
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Como o importante não é o que se vê, mas o que se vê com méto-
do, ensaiei prováveis aproximações: a) levantamento bibliográfico dos 
conceitos envolvidos, com referência em sociologia, teorias da comu-
nicação, sociologia do trabalho, história das mídias e do jornalismo; 
b) análise de conteúdo, tentando construir categorias analíticas; c) 
entrevistas em profundidade com pessoas que atuam nos coletivos; e 
d) observação direta da atuação de alguns desses coletivos.

Com o salão já esvaziando, eu ainda mergulhava em perguntas e 
caminhos provisórios que pudessem me tirar da paralisia da porta de 
entrada. Foi quando Latour (2006) cochichou ao meu ouvido: “Deixe 
seu objeto falar”.
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O processo de planejamento, reflexão e teorização de um conheci-
mento científico impõe ao pesquisador a estratégia do recorte de um 
objeto de estudo em uma área temática. Elaborar uma pesquisa im-
plica, como primeira etapa, selecionar um ângulo de abordagem em 
um eixo temático com a escolha de questões emergentes. Portanto, 
o primeiro estágio de uma construção epistemológica – aquilo que 
se quer conhecer – passa pela identificação de um tema de interesse 
do pesquisador. Aqui trato de tema e objeto dentro da comunicação 
social, uma das grandes áreas das ciências sociais aplicadas.

O interesse surge das experiências de cada um conforme as pró-
prias expectativas e frustrações. Uma vez eleito o tema, cujo critério 
de seleção passa sempre por escolhas pessoais, chega a hora de defi-
nir o objeto. A diferença entre eles? O tema é abrangente, global. O 
objeto, por sua vez, é marcado, delimitado dentro de uma abrangên-
cia científica – se afunila para obter um recorte específico.

Um exemplo pode ser o estudo que levo adiante no doutora-
do. A escolha do tema de como as novas tecnologias, a exemplo 
das redes sociais, influenciam o processo de produção jornalística 
surgiu a partir de observações individuais das práticas de trabalho 
em um contexto de redação de jornal. Como jornalista de veículos 
de comunicação em Brasília, percebi mudanças nas etapas de apu-
ração da informação que também começou a ser feita por meio de 
grupos restritos criados em aplicativos de mensagens instantâneas, a 
exemplo do WhatsApp e do Facebook. O interesse do estudo recai na 
estrutura organizada que os profissionais de comunicação utilizam 
para minimizar os impactos da rotina marcada pela urgência. Eles 
criam grupos fechados entre jornalistas concorrentes de diferentes 
empresas e fontes que ajudam na confirmação instantânea de um 
fato. Assim, após a concepção do tema, o objeto “de que forma gru-
pos restritos à comunidade jornalística têm afetado a exclusividade 
da informação de veículos de comunicação a partir do compartilha-
mento da pauta em um ambiente que reúne repórteres de diferentes 
empresas” nasceu da minha própria vivência. Se essa interatividade 
de jornalistas/fontes e de jornalistas/jornalistas facilita o trabalho, 
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permitindo agilidade na localização de fontes, não poderia, ao mesmo 
tempo, deixar parecidos os conteúdos de diferentes veículos?

Como demarcar o objeto, contudo, exige enfrentar um processo de 
problematização que passa pela observação. Chega-se a ele a partir de 
conjuntos de problemas construídos por meio de indagações prelimina-
res. Dentro dessa realidade, alguns questionamentos ao objeto mencio-
nado se fazem necessários: a informação exclusiva tem perdido espaço 
no mercado jornalístico que tem privilegiado a informação em tempo 
real? Grupos restritos a jornalistas se tornaram fontes primárias?

Uma das pistas é de que profissionais da área de comunicação 
têm sido afetados pela disputa cada vez mais acirrada de empresas 
concorrentes. Entre as razões, podem-se elencar: baixo investimento 
em produções de reportagens voltadas ao gênero interpretativo e alto 
índice de matérias com perfil informativo; redução no número de 
repórteres nas organizações; falta de estrutura ou mesmo urgência da 
instantaneidade e rapidez exigidas na plataforma on-line. Coloco em 
discussão outros dois questionamentos: repórteres têm privilegiado o 
imediatismo da informação em detrimento da investigação? A exclusi-
vidade não mais permeia a rotina produtiva?

Entre os caminhos importantes da cientificidade estão o questio-
namento, a crítica, o relacionamento do pesquisador com o objeto 
e a identificação da interlocução da pesquisa com outras áreas do 
conhecimento. É preciso ir além. Se incomodar. Refletir. Pesquisar. 
Referenciar. Um estudo científico que se atém apenas ao próprio obje-
to, sem desdobramentos nem indicativo de novas direções, se esgota.

Todo esse percurso está conectado à metodologia científica que, 
aplicada, fornece legitimidade, confiabilidade e veracidade aos cami-
nhos escolhidos para a construção de uma tese acadêmica. No caso 
da pesquisa de doutorado, o método escolhido foi a análise de con-
teúdo temática, proposta por Minayo (1998). A escolha de regras a 
serem seguidas faz parte de um processo que requer amadurecimento 
empírico, teórico e evolução do pensamento crítico. Estudar um objeto 
requer problematizar técnicas e construir um caminho metodológico 
para a investigação daquilo que se pretende elaborar. Para Bourdieu, 
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são importantes a construção do objeto e a eficácia de um método 
(1989, p. 20). Assim, a construção de um tema, aliado ao objeto, com 
clareza nos objetivos e um caminho metodológico construído de forma 
orientada à investigação auxiliam em uma pesquisa consolidada no 
eixo temático comunicacional que se propõe.
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Escolher “Teatro no Distrito Federal” como tema de pesquisa justifi-
ca-se, primeiramente, pelo fato de eu ter nascido na cidade e partici-
pado de grupos teatrais amadores quando jovem, tendo até estudado 
alguns semestres de Artes Cênicas na Faculdade Dulcina de Moraes e 
na Universidade de Brasília (UnB), sem, no entanto, ter concluído ne-
nhum dos dois. Acabei mesmo adentrando e seguindo pelo campo da 
História (na graduação e no mestrado) na UnB e trabalhando por mais 
de dez anos no jornal Correio Braziliense, onde pude aprender sobre os 
fazeres jornalísticos.

Essa trajetória constituiu o que sou e as pesquisas que realizo. Mas 
não as determinam nem as justificam por completo. Na verdade, en-
quanto apresento essa história particular e propositadamente escrevo 
na primeira pessoa do singular, sinalizo meu viés teórico que defende 
o fato de as escolhas científicas se entrecruzarem com experiências e 
inquietações pessoais, evidenciando o quanto as afirmações que formu-
lamos na ciência são, sim, interpretações subjetivas e mutáveis, mesmo 
quando obedientes aos rigores teóricos e metodológicos da academia e/
ou quando imbuídas do discurso de “neutralidade”.

De qualquer modo, reforço que esse tema acompanha-me desde o 
mestrado, defendido em 2006, quando as leituras e os debates modula-
ram perspectivas teóricas e metodológicas que interpretaram as memó-
rias e as histórias de alguns atores e atrizes que encenaram em Brasília, 
entre 1970 e 1990. De lá para cá, essa constância no tema tem aprofun-
dado e amadurecido minhas referências e, ao mesmo tempo, promovido 
perguntas em diversas direções, levando-me, inclusive, a selecionar 
algumas para a atual pesquisa de doutoramento em comunicação.

Para compreender as perguntas, é preciso perceber que hoje, 
mesmo com toda a tecnologia eletrônica disponível, não é fácil 
localizar fontes sobre o teatro da cidade e/ou pesquisar nessa dire-
ção. As contáveis publicações acadêmicas1 comprovam esse fato, e as 
instituições de memórias2 espalhadas pelo DF também endossam a 
lamentável realidade. Esse cenário proporciona mais poder às maté-
rias dos jornais, que acabam sendo vestígios de memórias e retratos de 
algumas trajetórias das artes cênicas da cidade. Em especial, porque, 

1Ver: ANUÁRIO 
BRASILEIRO DE ARTES 
CÊNICAS. Rio de Janeiro: 
Ministério da Cultura/ 
FUNDACEN, 1976-80.
DUARTE, Maria de 
Souza. A Educação pela 
arte – o caso Brasília. 
Brasília: Thesaurus, 
1983. Brochado, 2001. 
CARVALHO, Eliezer F. e 
VILLAR DE QUEIROZ, 
Fernando A. P. Histórias 
do Teatro Brasiliense. 
Brasília: Artes Cênicas 
IdA/UnB, 2004.

2Termo por vezes usado 
para referenciar lugares 
com objetivo de valori-
zar, organizar e proteger 
patrimônio cultural, como 
bibliotecas, arquivos 
e museus. Cf: FARIA 
FILHO Luciano Mendes. 
Arquivos, fontes e novas 
tecnologias: questões para 
a história da educação. 
SP: Universidade São 
Francisco, 2000 (coleção 
memória da educação).
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em Brasília, existe um material sobre isso ainda pouco explorado. 
Trata-se do Levantamento de Reportagens do Teatro/DF do Jornal Correio 
Braziliense (CB), com o resumo de todas as notícias sobre teatro no DF 
publicadas entre 21 de abril de 1960 e 31 de dezembro de 1999, que 
somam ao resultado a identificação de 7.828 registros sistematizados 
numa espécie de catálogo com 312 páginas impressas e, mesmo sem 
ter sido publicado, pode ser consultado no acervo do jornal.

Embora esse levantamento seja um documento (um catálogo 
completo) organizado e único sobre os fazeres teatrais na cidade, 
ainda hoje, não há trabalho científico dele derivado, fato que me 
leva a perguntar: em se tratando do DF, qual teatro está narrado nas 
páginas desses jornais? Quem aparece e quem está invisível nessas 
notícias? Quem circula, onde e como apresentam seus espetáculos? 
Como a prática jornalística constrói e/ou transforma as trajetórias, 
as memórias e os espaços de atuação desses atores e atrizes? Qual 
leitura crítica podemos fazer das produções desse conteúdo (seleção, 
edição, publicação) e a realidade cênica da cidade? E como os jor-
nais da cidade narram as histórias sobre esse teatro na cidade desde 
os anos 1960, dentre outras.

Em meio a essas complexas relações do fazer jornal e do fazer 
teatral, o problema deste projeto define-se em analisar as reportagens 
sobre o teatro no DF, publicadas entre 1960 e 1999, identificando a 
narrativa dessas histórias culturais da cidade, contando com aportes da 
linha de pesquisa Jornalismo e Sociedade, que destaca em ementa suas 
predisposições para dialogar sobre as tensões existentes entre o jornalis-
mo como função pública e social, as reais possibilidades do jornalismo 
como práxis e sua produção em diversos tempos e contextos culturais.

Por certo, ao delinear o tema, as perguntas e o problema, surgem 
as inquietações sobre o como – “como resolver” esse conjunto? E as 
leituras nas disciplinas do curso, os diálogos com professores, colegas, 
orientador e os dados coletados nas reportagens e possíveis entrevis-
tas darão subsídios para enriquecer e determinar os procedimentos 
teórico-metodológicos do trabalho. Possivelmente, métodos mistos, 
como análise de conteúdo, de discurso e realizações de entrevistas, 
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serão oportunos. Mas ainda não consigo ter segurança quanto a isso. 
Somente na prática da pesquisa ocorrerá uma espécie de oportunidade 
para pensar “escovando a contrapelo”, como diria Benjamin, e (res)
significar observações que conjugam rigor epistemológico, métodos e 
abordagens, sem desconsiderar contradições, conflitos e subjetividades 
das interpretações que fazemos sobre o mundo, construindo, assim, 
possíveis canais de diálogos para compreender parte do patrimônio 
cultural e artístico da cidade.

Referência

BENJAMIN, W. Obras escolhidas I – Magia e técnica, arte e política. 
Trad. Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1994
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Lançar-se à vida acadêmica é como se deitar no divã da ciência. Daí 
em diante, o pesquisador enfrentará longas e profundas sessões de 
encontro consigo mesmo. Assim como o sofá do terapeuta é estreito, 
o divã da ciência comporta apenas a solidão do cientista. O professor-
-orientador assemelha-se à figura do psicanalista, ou seja, será apenas 
um “facilitador do processo de autodescobrimento e não o responsável 
pela melhora do paciente”1, neste caso, pelo sucesso da pesquisa.

A sessão começa com a primeira pergunta a que o aluno de pós-
-graduação deverá responder: “o que eu quero estudar?”. Talvez essa 
seja uma dúvida básica, porém, uma das mais difíceis de sanar. A 
comunicação social instiga inúmeras possibilidades sedutoras de pes-
quisa. Oh, vida cruel! Esse será o primeiro exercício de reminiscência: 
revisitar as preferências mais íntimas. Descobrir entre tantos caminhos 
o que mais lhe trará inspiração. A jornada começou. O desafio está 
lançado: do tema ao objeto. Do problema à pergunta. Objetivos gerais, 
específicos e justificativas. Metodologias e teorias para testar a hipóte-
se. Encontrar referências e chegar a conclusões.

No processo acadêmico de autoconhecimento, um pré-projeto sobre 
o esvaziamento da crítica nos segundos cadernos e suplementos culturais 
de O Globo, Estadão e Folha de S. Paulo não resistiu ao primeiro mês de 
leituras de Barnes, Popper, Kuhn, Eco e Bourdieu. Diante dos expoentes 
da ciência, o divã da academia logo recobrou à mente o ensinamento de 
Niemeyer: “a vida é um sopro”. Ora, se a vida é um sopro, o que dizer do 
prazo da pós-graduação? Era necessário fechar o escopo de investigação. 
Mas o objeto não resistiu ao recorte. Perdeu a graça. Não justificava 
mais os finais de semana. Era preciso construir um novo objeto.

Silêncio. Pânico. Solidão. Dois meses e nada de objeto. Só o sopro do 
Niemeyer e os prazos martelando na cabeça. Mas nada como uma leitura 
após a outra. Como lembrar que bem ao lado do divã está o professor- 
orientador! Referências de outros autores e provocações do orientador, e 
um novo caminho se clarificou. Do pré-projeto anterior só dois elemen-
tos sobreviveram: cultura e jornalismo. E, pela primeira vez, ao invés do 
sopro, a arquitetura de Niemeyer veio à mente. Brasília era o pilar que 
faltava para composição do novo objeto de pesquisa.

1MATTOS, F. Por que fazer 
terapia? 2013. Disponível 
em: http://www.sobreavi-
da.com.br/2013/04/22/
por-que-fazer-terapia/. 
Acesso em: 20 jun. 2016.
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Ele se propõe a investigar a construção da identidade brasiliense a 
partir das inter-relações entre arte, cidade e jornalismo cultural. Toma 
como ponto de partida: I) as manifestações artísticas locais; II) a sin-
gular infraestrutura urbana de Brasília e, III) a mediação realizada por 
novos veículos de comunicação. A dúvida que move esta empreitada 
científica é como a cobertura da área cultural pode contribuir para 
que os habitantes se apropriem da cidade, reconheçam-se parte dela e 
tenham orgulho de suas particularidades.

Dois produtos jornalísticos recém-chegados ao mercado e que se 
fundamentam editorialmente no exercício da autoestima brasiliense - 
a revista Traços2 e o programa Minha Brasília3 - constituirão o corpus 
da pesquisa. Especializados na cobertura cultural, feitos em Brasília, 
sobre Brasília, para Brasília, dirigem-se também ao mundo. Buscam 
tornar a cidade visível a quem a olha, mas não a vê. Capturam dife-
rentes manifestações estéticas para mostrar que, em meio ao aço e 
ao concreto, à política e à corrupção, e a tantos outros estigmas que 
recaem sobre a Capital, há uma beleza artística que pulsa, pensa e 
humaniza o cenário urbano. 

As análises de conteúdo e de discurso recairão sobre as 10 primei-
ras edições mensais da Traços e sobre os 10 primeiros episódios do 
Minha Brasília. Objetivo: clarificar o fenômeno de agenciamento dos 
sentimentos de identificação e de pertencimento à cidade que a revista 
e o programa realizam a partir da exaltação à produção artística local. 
Ou seja, compreender se, como e por que dar visibilidade à cultura 
própria de Brasília interfere na relação entre os habitantes e a cidade. 
Daí decorrem outros objetivos específicos: investigar quais fatores 
podem favorecer a ruptura identitária entre brasilienses e Brasília; e 
identificar as estratégias de retórica adotadas pela revista e pelo pro-
grama na relação entre consumo versus identidade cultural.

O trabalho partirá da hipótese de Brasília como referência sui 
generis, onde arte, cidade e jornalismo cultural partilham de um mode-
lo de influência e de dependência mútuas. Ou seja, as particularidades 
históricas e estruturais da cidade como fontes de inspiração para as 
criações culturais e jornalísticas locais. A arte, por sua vez, compondo 

2A publicação é mantida 
pela Lei de Incentivo à 
Cultura do DF. Não tem 
venda em banca nem as-
sinatura. É comercializada 
por pessoas em situação 
de rua e, dos R$ 5 do pre-
ço de capa, R$ 4 vão para 
o sustento do vendedor.

3Produção independente 
exibida desde 2013 no 
YouTube. Em abril de 2016, 
passou a ser transmi-
tida também pela TV 
Bandeirantes Brasília.
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com Brasília, modificando-a e customizando os elementos urbanos. 
Além de pautar e justificar produções jornalísticas especializadas. Por 
fim, o jornalismo cultural como valorização das particularidades da 
cidade e instrumento de evidenciação do trabalho de artistas locais.

Daqui em diante, uma certeza: o divã da ciência que aguarde. 
Haja sessões!
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Ao me interessar por retornar ao mundo acadêmico e ingressar em um 
programa de mestrado, a proposta era dar continuidade a uma pesqui-
sa sobre censura na ditadura militar no Brasil, desenvolvida durante 
a graduação em Comunicação Social – Jornalismo. No entanto, os 
planos foram radicalmente alterados quando entrei em contato com 
as discussões acerca da criatividade propostas pela linha de pesquisa 
Imagem, Som e Escrita da Faculdade de Comunicação da Universidade 
de Brasília. Estávamos no primeiro semestre de 2015, e eu cursava, 
como aluna especial, a disciplina Tópicos Especiais em Comunicação 
2: Comunicação, Criatividade e Cultura. Na mesma época, coinciden-
temente, tive a oportunidade de participar de um curso do tipo MOOC 
(sigla em inglês para Curso On-line Aberto e Massivo) sobre Big Data 
na Universidade de Warwick (Inglaterra), que me auxiliou a perce-
ber que as práticas contemporâneas de acesso à informação possibi-
litam a criação de novos modos de pesquisar e, consequentemente, o 
acesso a dados diferenciados.

Embora a minha monografia de graduação tenha sido sobre a cen-
sura na ditadura militar – uma comparação das manchetes e crônicas 
do Jornal do Brasil antes e depois da publicação do Ato Institucional 
nº 5 –, ingressei no mercado de trabalho em um momento em que a 
internet começava a ser popularizada como instrumento de comu-
nicação em tempo real. Assim, ao longo desses 13 anos, tive como 
ferramenta principal de trabalho a rede mundial de computadores, de 
início, por meio do webjornalismo, depois, na criação e gestão de por-
tais corporativos e, mais recentemente, pela atuação em redes sociais. 

Diante desse cenário, o tema escolhido para a dissertação de 
mestrado é a junção desses vários elementos: a comunicação social, 
a internet e a criatividade. E a maneira encontrada de unir esses três 
elementos em uma só pesquisa foi tratar, especificamente, questões 
relacionadas ao comportamento dos internautas que utilizam o Google 
para pesquisar sobre criatividade. Definido o tema, parti em busca do 
meu problema de pesquisa, que se consolidou em como desvendar a 
imagem da criatividade na visão dos internautas do Google Brasil.
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Para iniciar a pesquisa e definir com mais precisão os objetivos do 
meu estudo, foi necessário um primeiro contato com os dados disponí-
veis para a pesquisa. Por meio da ferramenta Google Trends, descobri 
três tipos de informação: quais são os termos de busca que os inter-
nautas digitam no Google quando querem saber sobre criatividade; 
quais são as localizações geográficas que mais pesquisam sobre o tema 
e em quais semanas essas buscas ocorrem com maior frequência. 

O olhar dedicado a esse escopo traz à tona perguntas sobre os 
termos digitados nas caixas de busca: o que as pessoas querem saber 
quando incluem a palavra “criatividade” em suas pesquisas? Quais são 
os termos mais frequentes que compõem as frases? Por meio da análi-
se desses termos, é possível perceber o que as pessoas já sabem sobre 
o tema e o que querem descobrir? É possível analisar essas palavras e 
perceber um comportamento majoritário dos internautas?

Em outra frente, ao observar os dados de acesso por localização 
geográfica, algumas perguntas que vêm à mente são: por que em 
alguns lugares busca-se mais o tema criatividade do que em outros? 
Fatores sociais, econômicos e culturais influenciam o tema? Se sim, 
como se dá essa interferência? É possível mensurá-la? Se sim, por 
meio de quais elementos?

Na terceira frente de pesquisa, está o critério temporal, que nos per-
mite questionar: por que em algumas semanas o volume de buscas com 
o termo criatividade é maior do que em outras? A exposição do tema 
na mídia pode ter influência no interesse dos internautas? Caso positi-
vo, como observar e mensurar a dinâmica entre esses dois elementos?

Na tentativa de responder ao menos parte dessas perguntas, optei 
por adotar as técnicas de coleta de dados e pesquisa bibliográfica, 
seguidas de análise de organização desses dados em tabelas e com 
classificação. A seguir, proponho uma análise dos 50 termos de busca 
elencados pelo Google Trends com o termo criatividade, por meio da 
utilização da análise do discurso para avaliar a proximidade entre 
os conceitos expressos nas palavras digitadas no buscador e aqueles 
desenvolvidos na academia a respeito da criatividade. 
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Concluída essa etapa, farei a análise geográfica e temporal das 
buscas, procurando encontrar correlações entre os estados e as cida-
des em que há maior procura pelo termo criatividade e indicadores 
sociais, econômicos e culturais de cada localidade. Por fim, a quarta 
e última etapa será a análise cronológica, na qual buscarei encontrar 
os motivos que geraram maior interesse pela criatividade no período 
analisado.
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A escolha do meu objeto de pesquisa foi consequência do caminho pro-
fissional trilhado por mim ao longo de quase 30 anos de atuação como 
designer gráfico e de cinco anos como professor de Projeto, na PUC do 
Paraná, da Universidade Positivo, também no Paraná, e da Fundação 
Universidade Regional de Blumenau (FURB), em Santa Catarina.

De fato, há tempos o tema criatividade tem provocado meus 
interesses e indagações. Se me lembro bem, a primeira vez que essa 
atenção foi despertada foi quando, recém-formado pela UnB, decidi 
que, para ter o que à época considerava “realização profissional”, 
deveria mudar-me para São Paulo, cidade onde as grandes agências 
de design que realizavam projetos de projeção nacional (e até inter-
nacional) atuavam. Jovem, um tanto imaturo, encontrei-me naque-
la metrópole com um pequeno portfólio de trabalhos acadêmicos, 
alguma ajuda de amigos que me acolheram e muita determinação em 
levar adiante meus sonhos. Tinha em um caderno o nome de três ou 
quatro grandes agências e seus endereços e passei a visitá-las, exter-
nando minha admiração por seus trabalhos e a vontade de compor 
as suas equipes, até que, acredito que muito mais pela insistência 
do que pela qualidade dos trabalhos que compunham meu portfólio, 
consegui ser admitido como designer júnior na agência que conside-
rava a mais importante. No início, o ritmo do trabalho e as exigên-
cias para que meu desempenho e meus conhecimentos estivessem à 
altura do dia a dia da empresa me deixaram muito assustado: cri que 
minha permanência ali não seria muito duradoura. Sempre era um 
dos primeiros a chegar e o último a sair e, nessas horas, aproveitava 
para ter um melhor desempenho quanto ao uso dos equipamentos 
e softwares, que eram quase que desconhecidos por mim até então. 
Num desses momentos em que todos já haviam ido embora, surgiu 
um projeto urgente e ali estava eu, o único a poder resolvê-lo. Para 
minha surpresa, semanas depois, fui chamado à presença dos sócios 
da empresa, que me comunicaram que o tal trabalho havia recebido 
um prêmio bastante cobiçado no meio. E aí começou tudo: ao con-
trário do que se possa imaginar, não fiquei feliz, e sim com medo! 
Pensei: fui criativo ou foi sorte, algo que acontece uma vez e nunca 
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mais se repetirá? Se fui criativo, a minha criatividade acabará um 
dia e eu passarei a ser novamente um “mero mortal”?

Os anos se passaram e segui com minha carreira a ponto de ter, em 
certo momento, alcançado o que considerava a realização profissional. 
Muitos projetos, outros prêmios vieram e muitas responsabilidades 
também. Cheguei, então, a ter a honra de ser convidado para ingressar 
no “mundo” acadêmico. Não pela formação, mas pelo reconhecimento 
de minha experiência e atuação no mercado, fui consultado sobre a 
possibilidade de assumir turmas de Projeto em Design, de orientar e 
participar de bancas de trabalhos de graduação, dividindo o tempo 
entre a agência (da qual era sócio) e a sala de aula.

Certo dia, fui procurado por uma aluna aos prantos, pedindo 
orientação. Dizia ela que, embora seu grande sonho fosse um dia 
ser designer, havia chegado à conclusão de que deveria abandonar 
o curso, pois “não era criativa”! Tal fato me despertou a lembran-
ça do que havia passado e imediatamente surgiu a ideia de propor 
um módulo em minhas disciplinas para tratar do tema. De fato, 
embora os conhecimentos científicos já tivessem, havia um bom 
tempo, afastado o conceito de que criatividade é um dom destinado 
a poucos seres “iluminados”, havia (e ainda há) certa mitificação 
da criatividade, inclusive entre os próprios profissionais que atuam 
diretamente com processos criativos. Passei, então, a dedicar meu 
tempo livre a leituras – algumas científicas, outras ditas “milagrosas” 
– sobre o tema, o que acabou por me envolver completamente, assim 
como me vi envolvido e encantado pela carreira acadêmica. Decidi, 
portanto, dedicar-me à academia e, para isso, assumi a necessidade 
de empenhar-me em obter a formação necessária. O tema já estava 
ali, desde meus vinte e poucos anos, a me convidar. Assim como 
no início de minha carreira, a vida se repete e eu, após negociar a 
participação societária em minha agência, mudei-me para a Europa, 
dessa vez com um vasto portfólio, mas igualmente num território 
desconhecido, buscando ingressar em uma pós-graduação em que a 
criatividade fosse tratada. Consegui ingressar no Doutoramento em 
Design da Universidade de Aveiro e, na sequência, obtive uma bolsa 
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da Fundação para a Ciência e Tecnologia, de Portugal. O destino não 
quis que, naquele momento, esses planos prosseguissem – era perío-
do da grande crise econômica europeia que atingiu particularmente 
Grécia, Espanha e Portugal. Em consequência disso, recebi a notícia 
de que, por corte de gastos, as bolsas recém-concedidas aos alunos 
não pertencentes à Comunidade Europeia não seriam renovadas. Não 
tive opção a não ser adiar meus planos e retornar ao Brasil, voltar 
a atuar no mercado e futuramente, caso tivesse outra oportunidade, 
pleitear novamente o ingresso em uma pós-graduação.

Já no Brasil, recebi um convite para dirigir uma tradicional agên-
cia de design, situada em Curitiba. Ali percebi que, em contraste com 
o modo como eu administrava minha própria agência, as políticas 
organizacionais internas eram extremamente rigorosas. Uma hierar-
quização bastante definida, certo formalismo, regras e procedimen-
tos a serem seguidos à risca, relatórios e avaliações permanentes 
dos funcionários etc. Como estava ali assumindo a direção, num 
primeiro momento, pensei em mudar tudo, trazer a informalidade 
ao ambiente, pois acreditava que isso traria um frescor que provoca-
ria uma melhora considerável no desempenho criativo das equipes. 
Porém, antes de executar tais mudanças, fui comunicá-las ao titular 
da empresa e dessa conversa surgiu um argumento que trouxe à 
luz o meu objeto de pesquisa. Disse ele: “Para que devo mudar tais 
procedimentos? A agência tem 25 anos, é reconhecida, anualmente 
recebemos muitos prêmios... Você realmente acha que poderíamos 
ser mais criativos mudando esses modelos de gestão?” De fato, essa 
resposta eu não tive no momento, mas espero, com meu trabalho de 
investigação acadêmica, poder alcançá-la. 

Eis, então, meu objeto, que resumo na seguinte questão: seria 
a comunicação organizacional, como reflexo de modelos formais 
e informais de gestão, fator que interfere na performance criativa 
das equipes de agências de design? Não cabe aqui, mesmo porque 
este texto já ultrapassou o espaço a ele destinado, aprofundar-me 
em teorias da criatividade (o que decerto será feito com apropriada 
dedicação na elaboração de artigos futuros), mas, como tratamos de 
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narrar a trajetória percorrida entre o tema e o objeto de pesquisa, 
surgiu no presente momento a menção a um aspecto dos estudos de 
criatividade que, muito superficial e resumidamente, citarei. Muitos 
autores, dedicando-se a estudar as etapas do processo criativo, preo-
cuparam-se em descrevê-las, como foi, no caso, publicado por Lubart 
(2007), que, após examinar relatos de personalidades reconhecida-
mente criativas a respeito dos seus processos de trabalho, como o do 
matemático Poincaré, apresenta quatro etapas do processo criativo, 
quais sejam: 1) preparação – coleta de informações e análise inicial 
das informações; 2) incubação – fase de “descanso”, jogo associativo 
inconsciente, esquecimento de detalhes; 3) iluminação – momento 
“Eureka”, emergência das ideias; 4) verificação – exame crítico da 
ideia, elaboração e conclusão dos detalhes (p. 95). 

Se examinarmos nossos percursos em busca do objeto de pesqui-
sa, poderemos, sem muita dificuldade, traçar uma relação com essas 
etapas e, talvez, a própria busca do objeto seja facilitada à luz dessas 
(e de muitas outras) contribuições que o estudo da criatividade nos 
fornece. Afinal, esse caminho – do tema ao objeto – é, acreditem, um 
processo criativo!

Referência

LUBART, T. Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Artmed, 2007.
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comunicação e democracia
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A relação estabelecida entre o jornalista e seu jornalismo como teia 
permeadora e construtora da realidade social pode ser sintetizada 
pela frase “journalists are in the middle”, de D’Angelo e Kuypers. Sob 
a ótica da cobertura política, estar no meio implica, inevitavelmente, 
estar envolvido. O grau desse envolvimento determina o modo como 
se dão as representações midiáticas e o que elas falam ou silenciam 
em seus discursos. O interesse pelas relações entre mídia e política 
marcou minha vida acadêmica e foi reforçado a partir do ingresso no 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UnB, no qual estou 
em processo de doutoramento pela linha Jornalismo e Sociedade.

Na disciplina Ideology, Culture and Politics, oferecidas pela pós, 
dediquei-me a analisar como o impeachment apareceu nas capas do 
jornal Folha de S. Paulo, em 518 edições do impresso. A grande quan-
tidade de informações levantadas me fez questionar: a cobertura do 
impeachment revela o quê sobre o jornalismo brasileiro?

A leitura dos textos jornalísticos analisados para o artigo passava a 
sensação de ser sempre o mesmo conteúdo, com pequenas variações. 
Comecei a refletir, então, a partir da concepção de que há um modo 
de fazer jornalismo, ratificado pela academia e ensinado por ela ano 
após ano. Questionei onde estaria o erro. Como esse modo de fazer 
está acontecendo na prática diária? Onde, em que momento teórico, 
efetivamente está? A aplicação desse modo de fazer não foi excessi-
vamente simplificada? Considerando ainda a necessidade de estudos 
que sistematizem e analisem as características do jornalismo político 
no Brasil, percebi que o caminho para encarar o objeto deveria seguir 
pela ótica da qualidade do conteúdo, do jornalismo levado ao público.

As discussões brasileiras sobre a qualidade do jornalismo aparecem 
de forma ainda incipiente, e percebe-se a abordagem sob outras óticas, 
como da ética, do uso das fontes, dos enquadramentos, da equidade 
nas abordagens – elementos que considero, e as teorias do jornalismo 
também apontam para isso, integrarem o conceito de qualidade.

Ao deparar-me com a metodologia do valor agregado periodístico 
(VAP), desenvolvida por pesquisadores chilenos, encontrei uma ficha 
de análise extensa, capaz de mensurar a qualidade por meio da análise 
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do conteúdo veiculado. Ela foi desenvolvida com base em pesquisas 
teóricas e com grupos focais compostos pelo público e por profissio-
nais e aplicada no estudo de meios em países latinos e europeus. O 
método dialoga com o das brasileiras Silva e Maia (2012), que pro-
põem uma forma de fazer “análise da cobertura jornalística”, de modo 
a fugir da adoção simplificada de métodos nem sempre adequados à 
análise do jornalismo. O destaque é o processo descritivo, visto como 
fundamental para inferir e então apontar problemas e levantar críticas 
sobre a mídia, indo ao encontro do que propõe a metodologia VAP.

Tomo como pressuposto para a pesquisa a existência de uma 
automatização, que não está relacionada ao processo envolvendo 
máquinas ou tecnologias, e sim ao processo humano no qual o profis-
sional já está tão habituado com o que pratica, que o faz de maneira 
automática, ausente de reflexão. Essa automatização se evidencia, 
entre outros, em aspectos relacionados a: estrutura textual pratica-
da; falta de profundidade no conteúdo veiculado; e pluralidade de 
fontes, aparentemente negligenciada.

Proponho, então, analisar a qualidade do jornalismo a partir da 
cobertura do processo de impeachment de Dilma Rousseff pelos jornais 
Folha de S. Paulo (SP) e A Tarde (BA), analisando a capa e o texto prin-
cipal da editoria de política. O corpus consiste em dois meses compos-
tos para cada veículo, considerando o período posterior à eleição de 
2014 até o final do processo, em 2016. A análise se ancora em ficha 
adaptada dos métodos citados. O objetivo é descobrir: 1) quais parâ-
metros de qualidade se evidenciam e quais se ausentam na cobertura 
do impeachment realizada pelo jornalismo político brasileiro; e 2) qual 
é a implicação dessas ausências ou presenças para o jornalismo.

Percebendo a academia como um espaço de construção do co-
nhecimento, de intervenção social e de ampla reflexão teórica, vê-se 
como relevante considerar a funcionalidade da pesquisa em desenvol-
vimento. Em relação ao jornalismo político, o estudo representa uma 
contribuição para a evolução do campo, pois, ao passo em que tenta 
compreender o cenário atual e as configurações do produto, também 
evidenciará formas de melhorá-lo, ao interagir com sua face contem-
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porânea. Para isso, é necessário compreender a constante relação 
entre o jornalismo e a política e discutir como o jornalismo político 
se apresenta atualmente e as possíveis configurações que vêm sen-
do ignoradas. Conjugar a reflexão teórica, a revisão de conceitos e a 
produção jornalística comercializada permite ampliar o debate sobre o 
jornalismo político e sua relação com o mundo acadêmico-teórico.
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“Não estou te reconhecendo”. Foi assim que Fabiana, amiga de quase 
uma década, reagiu quando sugeri, dias atrás, que visitássemos uma 
igreja evangélica. Ela me olhava atônita enquanto eu, sorrindo, aden-
trava a tal igreja em busca de pistas para minha investigação: como o 
deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) tem sido enquadrado em narra-
tivas jornalísticas de mídias tradicionais e evangélicas.

O meu sorriso, um tanto insolente na ocasião, não significava uma 
felicidade com o tema em si, o qual tem sido motivo de grandes an-
gústias e inquietações. Surgia, na verdade, da contradição de mergu-
lhar no universo evangélico após combater com força muitos de seus 
preceitos. Havia também naquela risada uma satisfação íntima por 
estar novamente na Universidade de Brasília (UnB), que me acolheu 
tão menina e mudou os rumos esperados para minha vida. Retorno ao 
lar, dessa vez como mestranda da Faculdade de Comunicação.

Essas conclusões, no entanto, não resultaram de um processo fácil. 
A estruturação do objeto de pesquisa passou por minha própria (des)
construção. Foi necessário despir-me de preconceitos, desapegar de 
certezas e analisar aspectos do mundo a partir de outras lentes e 
perspectivas. Ao mesmo tempo, fui levada a questionar de que modo 
minha subjetividade e o contexto sociocultural no qual estou inserida 
compõem o DNA da pesquisa científica que me proponho a realizar.

Limito-me aqui, portanto, ao meu lugar de fala. Alcanço hoje 28 
anos de uma vida ancorada em tradições nordestinas, mais particular-
mente do interior do Ceará, herdadas de minha mãe e de meu pai. Sou 
filha de Ceilândia, região periférica de Brasília, cidade na qual concluí 
meus estudos, sempre na rede pública. As circunstâncias de vida logo 
me fizeram entender que a desigualdade social, o machismo e certas 
crenças religiosas causam grandes danos para a vida e a integridade 
de indivíduos e grupos em nossa sociedade.   

Essas percepções me levaram a explorar, durante a graduação em 
Jornalismo pela UnB, pautas como violência doméstica, prostituição, 
exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes, bem como 
temas referentes a gênero, sexualidade e mídia. Graduei-me em 2010, 
quando fui convidada a um novo desafio: atuar na cobertura política, 
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com a qual eu não tinha nenhuma familiaridade. Foram cinco anos de 
imersão, com direito a muitos aprendizados e decepções. As regras do 
jogo na relação entre mídia e política geraram dúvidas e incômodos, o 
que me fez querer voltar para os livres ares da universidade.

As experiências que tive com essas temáticas (direitos humanos, 
mídia e política) foram decisivas na escolha dos caminhos teórico-me-
todológicos que constituem o objeto da pesquisa. A investigação à qual 
me lanço é fruto de preocupações com um conservadorismo crescente 
na sociedade e com o cenário político de nossa jovem democracia. E o 
biênio 2015/2016 foi particularmente problemático nesses aspectos.

Durante esse período, o deputado evangélico Eduardo Cunha 
assumiu a presidência da Câmara, colocando em votação projetos 
que favorecem igrejas e reduzem direitos. Em 2015, ele se associou 
à Assembleia de Deus, que conta com cerca de 12,3 milhões de fiéis, 
segundo o Censo Demográfico do IBGE de 2010. Cunha foi pivô 
da abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma 
Rousseff, ao mesmo tempo em que tentava escapar da cassação do 
próprio mandato devido a denúncias de corrupção. 

Diante desse cenário, surgiram questionamentos sobre como mídias 
evangélicas noticiaram Eduardo Cunha em sua primeira gestão como 
presidente da Câmara, entre 1o de fevereiro de 2015 e 7 de julho de 
2016. A partir dessas inquietações, defini o recorte da pesquisa, deli-
mitada aos portais de notícias Gospel Prime e Gospel Mais. O objetivo 
é identificar, a partir da análise de enquadramento, os contrastes e as 
semelhanças entre as narrativas dos referidos meios de comunicação, 
bem como as possíveis inclinações, ideologias e intencionalidades.

E, pessoalmente... o que pretendo alcançar com tudo isso? Quem 
sabe contribuir para uma melhor compreensão das relações de poder 
entre mídia, religião e política no Brasil. Quem sabe retomar velhas 
lutas e travar novas batalhas. Quem sabe desconstruir-me para, por 
fim, reconhecer-me: graças às mudanças, e apesar delas.  
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A escolha de pesquisar uma iniciativa de governo aberto, dentro do 
amplo conceito de “democracia digital” ou “e-democracia”, se deve 
a um conjunto de fatores em minha história pessoal. Venho original-
mente de uma formação acadêmica nas artes e ciências humanas. Eu 
me graduei em música clássica e estudei filosofia de maneira bastan-
te sistemática durante vários anos. Isso foi em São Paulo, onde fui 
fortemente influenciado não apenas pela cultura intelectual da USP, 
mas da própria cidade, onde morei em meus “anos de formação”, na 
década de 1990 e começo dos anos 2000.

Antes disso, porém, sou marcado pela condição de ser filho de exila-
dos políticos. As questões e os debates sobre a vida política, a demanda 
por justiça social e os caminhos controversos pelos quais ela poderá ser 
alcançada me acompanham desde cedo e por toda a minha vida. Daí o 
interesse pelas problemáticas da democracia contemporânea, uma vez 
que as soluções rápidas e esquemáticas, ideologicamente reducionistas, 
apregoadas pelos radicalismos de diferentes matizes ideológicos, me 
parecem de pouca serventia. Os problemas que a sociedade contem-
porânea enfrenta, tanto nacional quanto globalmente, são por demais 
complexos. Eis, portanto, a origem do meu interesse pela política.

Quanto à tecnologia, o envolvimento com ela se deu quando, por 
uma dessas circunstâncias da vida, retornei de São Paulo para minha 
cidade, Goiânia, para ajudar administrativamente numa pequena em-
presa de informática que desenvolvia softwares de gestão para diferen-
tes tipos de clientes corporativos. Foi desse lugar que vi a ascensão da 
então chamada internet 2.0, das redes e mídias sociais e das culturas 
colaborativas da nossa época. Sobretudo, foi ali que tive que interagir 
com técnicos, apesar de não ser técnico eu mesmo. Embora eu não me 
envolvesse ativamente na programação, tinha que entender e falar um 
pouco a língua dos técnicos, pensar segundo o modo de agir deles e 
fazer o que poderia ser chamado de “traduções” entre o plano admi-
nistrativo da empresa e as dimensões técnicas de sua atividade-fim.

Quando retornei à universidade para fazer mestrado, escolhi como 
tema de pesquisa alguns estudos de caso em que problemas de tecno-
logia e democracia estivessem entrelaçados e tensionados. Em termos 
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metodológicos, fiz alguns estudos de caso e leituras comparativas, ten-
do como pano de fundo as teorias da esfera pública moderna. Dentre 
esses casos, o que mais me interessou foi o fenômeno do Wikileaks, 
que, no começo desta década, eclodiu e chacoalhou a esfera pública 
mundial. Entre seus diferentes aspectos, chamou-me a atenção o fato 
de que o Wikileaks foi considerado, ao mesmo tempo, uma organiza-
ção criminosa, quase terrorista, por vários governos democráticos, por 
expor ao mundo assuntos que eles queriam ver escondidos; mas, por 
outro lado, ter, o mesmo Wikileaks, recebido importantes prêmios de 
organizações de defesa da cidadania, inclusive da área do jornalismo.

Ora, o ponto nevrálgico dessa contenda, segundo minha interpreta-
ção, é o caráter controverso da origem dos dados que o Wikileaks pro-
cessa e publica. Por serem oriundos de arquivos sigilosos e sensíveis 
de agências governamentais, a permissão ou não de publicação desses 
dados gera um conflito de origem, que contaminará, ou ao menos vai 
gerar fortes controvérsias, sobre sua legitimidade em todo o processo 
subsequente de extração informacional. E por isso, eu me pergunta-
va se não haveria alguma relação menos conflitiva, mais acordada, 
que permitisse contratualidades de caráter mais colaborativo entre as 
instituições de governo e a sociedade civil organizada. Foi então que 
descobri a metodologia chamada de open data, ou dados abertos.

Os dados abertos são uma metodologia bastante simples. As insti-
tuições de governo publicam seus dados em estado bruto, sem sínteses 
prévias. Apenas são excluídos dados que precisam ser mantidos sigilo-
sos por motivos de segurança pública ou nacional, privacidade, etc. Em 
cima desses dados, a sociedade civil, por meio de pessoas ou grupos 
que tenham conhecimentos de informática e/ou de administração pú-
blica, elaboram softwares que permitem sua visualização e seu reapro-
veitamento, gerando diferentes análises da coisa pública, das questões 
pertinentes a toda a sociedade. A expectativa é que, por essa via, as 
questões relevantes e seus debates possam emergir de forma mais 
espontânea e democrática, à medida que forem menos tuteladas pelas 
instituições e com um papel mais ativo por parte da sociedade civil. 

Em termos concretos, como sou relativamente novo no campo da 
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comunicação e por ter me influenciado, logo que entrei no mestra-
do, pela indicação de formular problemáticas próximas ao empírico, 
resolvi fazer um recorte de estudo de caso, claramente identificá-
vel. Escolhi para tal um projeto, ou ambiente, chamado Laboratório 
Hacker, mantido pela Câmara dos Deputados em Brasília, que já há al-
guns anos implementa ações de transparência e participação, dentre as 
quais a metodologia dos dados abertos desempenha um papel central. 

E achei pertinente escolher um projeto do Poder Legislativo justa-
mente pelo que poderia ser chamado de seu desprestígio. O Legislativo 
é o menos glamoroso dos poderes, seus membros são os que primei-
ramente levam a culpa pelos desmazelos do sistema político, e mui-
tas vezes com razão. Basta lembrarmos o seu papel na presente crise 
política. No entanto, muitas das engrenagens fundamentais da demo-
cracia passam pelo Poder Legislativo e, sem sua renovação e abertura, 
dificilmente os problemas atuais serão sanados. 

Portanto, as problemáticas comunicacionais dos dados abertos, 
num ambiente como a Câmara dos Deputados, poderiam, talvez, ser 
formuladas segundo os seguintes eixos de questões: como os diferentes 
grupos, dentro da Câmara e ao seu redor na sociedade, percebem e 
utilizam os dados abertos ou protocolos de fomento de transparência? 
Quais disputas de sentido e formulação discursiva emergem nesses 
processos? Quais são as imbricações de tecnologias e política neles 
encontradas? Como essas controvérsias são formuladas pelos próprios 
atores, tanto os principais quanto os secundários? Quais são as resis-
tências, as contradições dessa problemática? Como ela pode impulsio-
nar ou desviar a evolução democrática como um todo? 

Espero poder fazer essas leituras não apenas de um ponto de vista 
acadêmico, mas também entender a dinâmica a partir dos próprios 
atores envolvidos, com quem espero poder aprender, colaborar e 
debater.



116

As vozes externas e internas na pesquisa

Débora Fettermann

Mestranda no Programa de Pós Graduação 
em Comunicação Social da Universidade de Brasília

Bacharela em Comunicação Social - Habilitação em Publicidade 
e Propaganda pelo Centro Universitário IESB (DF)



Perguntas ao Objeto, PPGC FAC-UnB

117

Debater a publicidade por uma ótica que não seja a da estética ou 
do discurso publicitário é um enorme desafio. Primeiramente, por 
incorrer num questionamento a respeito da lógica sob a qual opera a 
publicidade, o que não encontra muita ressonância entre os que atuam 
neste mercado. Em segundo lugar, e de maneira muito particular, 
porque leva a uma reavaliação da minha conduta como profissional da 
área e de tudo que executei nela até então.

Dissonância cognitiva1 é algo que a publicidade tenta combater, 
minimizando na sua fala, os efeitos das vozes internas que são incom-
patíveis. Mas quando os discursos externos destoam, o desconforto 
pela falta de unidade pode levar a mudança de perspectiva. E foi a 
identificação de vozes externas ao meu ofício que apontaram para um 
olhar que se opõe ao que a técnica e o mercado estabelecem como re-
sultado desejado. Em oposição quase que diametral, as falas daqueles 
que enxergam na publicidade recurso para sobrevida e pluralidade ga-
nham concretude na medida em que se refletem em notícias, artigos, 
projetos de leis e políticas públicas. 

A opção por pesquisar os critérios de distribuição de verbas publi-
citárias do Governo Federal se constitui como tentativa de identificar 
outras falas, atores e disputas, evidenciando as controvérsias latentes, 
movida por questionamentos como: O que caracteriza os critérios 
técnicos implementados pelo Governo Federal? Como estes impactam 
o ideal de democratização da Comunicação? Em que medida os obje-
tivos de  regionalização e desconcentração levam à efetiva ampliação 
da pluralidade nas ações que subsidiam veículos mais diversos? A 
perspectiva da técnica e da mensuração deve ser priorizada conside-
rando sua possibilidade de mensuração de resultados, prestação de 
contas na utilização dos recursos? Como interesses privados se sobre-
põem a interesses públicos na comunicação (relação da publicidade x 
comunicação como bem comum)?

O fato de estar imersa nas relações que pretendo aprofundar, incita 
que teórica e metodologicamente eu busque dar espaço aos diversos 
agentes contidos nesta trama, não no intuito de me isentar, mas de 
enriquecer e  dar o devido respeito a arena conflituoso e em plena 

1Dissônancia cognitiva é o 
um conceito da psicolo-
gia, desenvolvido pelo 
psicólogo Leon Festinger, 
apropriado pelo marketing. 
No que tange o consumo, 
este sentimento se associa 
a necessidade de justificar 
internamente determinado  
compra e combatendo 
conflitos cognitivos du-
rante este processo. Caso 
estes sentimentos não 
sejam balanceados neste 
processo de auto conven-
cimento, o consumidor 
pode ser arrepender de  
ter adquirido determinado 
produto (JONES, 2003).
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atividade que se  delineia nesta  pesquisa. São muitos os interlocu-
tores a serem observados (veículos de comunicação de diferentes 
portes, sociedade civil, representantes políticos, órgão públicos), que 
evidenciam sua agência por meio de artigos, postagens, instituição de 
instruções normativas, manuais, projetos de lei e espera-se que muitos 
mais se manifestem. Assim, enxergando estas possibilidades infinitas 
que se abrem, cabe recortar o período e aquilo que virá a constituir o 
corpus do trabalho.

Temporalmente a pesquisa se situa nas gestões do Partido dos 
Trabalhadores – PT de 2003 a 2015, por identificar neste período 
grande efervescência na discussão sobre as verbas publicitárias, 
tendo promovido visível  ampliação na programação de veículos e 
consolidação na utilização de critérios técnicos na compra de mídia, 
conforme exposto no sitio da SECOM – Secretaria de comunicação da 
Presidência2. Este órgão será a principal referência documental, forne-
cendo Instruções Normativas, o Manual de Procedimentos das ações 
de publicidade, bem como relatórios de distribuição de verbas publi-
cados na página da Secretaria, acessíveis na sua página na internet. 

De maneira a fazer uma leitura compatível com a dinâmica ine-
rente à questão e monitorar cronologicamente momentos de maior 
aquecimento, silenciamento, bem como descrever as relações e atores, 
o ambiente digital será de suma importância, onde as matérias, arti-
gos, postagens em redes sociais, publicados por veículos de expressão 
nacional, blogues de olhar progressista e entidades de representação 
da sociedade civil, serão objeto de análise, cabendo nesta etapa inicial 
desenvolver maior noção do ferramental para extração e mineração de 
dados, de modo a dimensionar melhor as fontes e destacar porta-vozes 
em cada grupo, bem como seus principais argumentos e tensões.

Desta forma, imagino constituir instrumento que estimule novos  
debates acerca do papel da publicidade na comunicação social, siste-
matize a discussão para o grande público, e possa  ser apropriado pelos  
diferentes atores, subsidiando novas  medidas e políticas públicas, sem 
minimizar ou simplificar as relações, permitindo que esta seja reaberta 
e rediscutida quantas vezes for necessário, ampliando este fórum.

2http://www.secom.gov.br/
atuacao/midia/resultados-
-da-comunicacao-regiona-
lizada-2013-2012
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Escrever aqui sobre a história da busca pelo saber científico representa 
mais do que o momento oportuno de reunir e cientificar uma boa por-
ção de palavras. Essa busca a mim não representa apenas um decurso 
de vida metodológico ao modo da carreira científica, ainda que, por 
diversas vezes, eu insista em racionalizar a diversificada circunstância 
da vida e também interrompa processos subjetivos que trazem pela 
experiência a incerteza - vital para me tornar conhecedor sensível do 
que eu não sei. Escrever aqui é a oportunidade de fazer-se transcrever 
pela escrita muito do meu “eu” que hoje encontra um estado feliz de 
estar na vida. É acima de tudo, relatar “o lugar onde eu gostaria de 
estar” e que, quando eu me dispus a localizar, soube existir. Hoje, é 
a ambiência desse lugar existencial que me provê a compreensão do 
presente, reinterpretá-lo e, ainda que transitório, será ele o cerne desta 
e de novas escolhas de pesquisa. 

A busca por tal saber iniciou-se do desejo muito íntimo de estar 
eu mesmo e conhecer a quem, com o qual, eu poderia aprender e, 
aprender ciências, portanto. Explicar como escolhi buscá-lo é rememo-
rar o momento premente em que parte extensiva do sentido da minha 
vida pessoal e profissional, desde o término da minha graduação em 
Comunicação Social, no ano de 2011, contrapunha-se entre o que em 
mim existia e o que eu estava sendo. Pouca satisfação havia quanto às 
interações comunicacionais e quanto aos aprendizados no lugar onde 
eu nasci. Não, não se trata de diminuir a relevância da sabedoria de 
vida dos meus pais e meus irmãos, amigos e dos entes do cotidiano de 
Anápolis - Goiás - tampouco menosprezar o que todos eles me ensi-
naram de significativo ao longo dos meus vinte e seis anos de idade. 
Naquele presente, tratava-se de encontrar em mim o íntimo do comu-
nicador e pesquisador pelos quais eu resisto.

A profissão de publicitário, desde a diplomação, e no formato sabi-
do de todos, não me tornaria um comunicador consciente da respon-
sabilidade social de publicizar a comunicação como direito humano. 
Não me bastava ter diploma profissional ou mesmo a responsabilidade 
social do comunicador. Após trabalhar em um empreendimento na 
área de marketing digital e redes sociais digitais, em 2014, eu pres-
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cindi do trabalho com a área de “publicidade” on-line. A possibilidade 
de um trabalho publicitário transformador conduziu-me a participar 
de pleitos por um cargo público na Administração Pública Federal, em 
Brasília. E, a partir deles, eu me dediquei à compreensão das premis-
sas da literatura científica em Democracia Digital. Minha dedicação 
não somente tornou-me conhecedor de preceitos da Democracia 
Digital bem como proveu minha aprovação em 2015 no Mestrado de 
Comunicação da Universidade de Brasília.

O encontro do pesquisador que em mim sempre existiu com o lugar 
onde estou agora é libertador. Os trajetos da busca estavam predestina-
dos, seriam entre meus pares. Entre vocês que, comigo, reúnem neste 
livro mais do que palavras cientificadas, reúnem as tensões sobre o 
entendimento do comunicacional que gera a sociedade. Sou grato pela 
troca. Não apenas por pensarmos juntos, mas por ser quem são e por 
constituirmos e reconstituirmos uns aos outros, os nossos temas de pes-
quisa, na formalidade da Academia e/ou na informalidade do Paralelo1. 

A reconstituição do tema pensado para o meu projeto de pesquisa 
e dissertação, acima de tudo, pelas contribuições constitutivas e as 
reconstitutivas dos meus entes de Ciência, hoje, redescreve o que à 
época da seleção de ingresso no Mestrado teve estreito elo com tecno-
logias de hardware-software da política de governo eletrônico. Devido 
à mínima apropriação social on-line das tecnologias comunicativas, no 
domínio gov.br, amostrada pela Pesquisa Brasileira  de Mídia 2015, 
o tema àquele tempo, com um entendimento raso, era o governo 
eletrônico. E, repensando o meu entendimento, inquietudes tomaram 
a minha consciência de pesquisador. O governo eletrônico enquanto 
tema é a redução da totalidade? Como é a gestão comunicacional 
entre instâncias organizacionais do Estado? A sociedade brasileira on-
-line é omissa? Por quais motivos internautas cidadãos não interagem 
em e-gov e por quais outros há cidadãos off-line?

Reconstituir o tema por meio de experiências, de aprendizados e au-
toquestionamentos concebidos nas aulas teóricas e metodológicas e nos 
estudos brevemente concluídos acerca da arquitetura organizacional do 
Estado, redescreve aos poucos todo o fenômeno comunicacional que, 

1É um grupo no aplicativo 
Whatsapp criado pelos 
mestrandos e doutoran-
dos da turma de 2016 da 
PosCom-Unb. 
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entretanto, ainda está passível de compreensão. Os contextos organi-
zacionais e o desenho institucional do Estado foram basilares para de-
linear o tema, mas, à nova acepção, entendi ser preciso considerar que 
a política de governo eletrônico é conexa a outros tipos de políticas de 
governo do Estado. Esses e a política de governo aberto e móvel são 
parte do contexto no qual obstáculos de ordem física, socioeconômica, 
cognitiva e/ou linguística incidem sobre o social que, mesmo condicio-
nado a eles, materializaria o "propósito" de Democracia Digital.

Pensar as prementes problemáticas sobre uma modalidade de 
Democracia - a Digital -orientou-me a incursões científicas percorridas 
a partir das lógicas das tecnologias e situam a amplitude que a busca 
pelo saber científico, acerca da comunicação entre Estado e Sociedade, 
pode evidenciar. A globalização, a economia, a política, decretos e 
instruções normativas, leis e a sub-teorização da disciplina requer a 
redescrição do fenômeno, desde a reforma do Estado Contemporâneo, 
cujo eixo de falibilidades políticas e comunicativas condiciona 
ao tema a historiografia da origem da Comunicação de Governo 
Eletrônico que, enquanto política de gestão, por meio de transições no 
paradigma - um objeto oportuno a esta pesquisa - tende a enquadrar 
a comunicação mediada tecnologicamente como "solução" às políticas 
de governo do Estado para a "resolução" das demandas democráticas.
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Existe verdadeira democracia se o espaço de fala em uma determi-
nada sociedade é dominado por poucos grupos empresariais? Desde 
minha entrada na faculdade de jornalismo, essa pergunta me inquie-
ta. Já no primeiro ano da graduação, passei a observar de perto um 
fenômeno que alcança milhões de pessoas, mas que segue margi-
nalizado: as rádios comunitárias. Foi estarrecedor constatar o nível 
de perseguição que os comunicadores populares sofriam – e ainda 
sofrem – do poder constituído. Este, exercido pelo Estado, mas com 
a devida contribuição dos grandes conglomerados de mídia que, por 
interesses econômicos, conseguiram colocar a pecha de “piratas” 
nessas experiências alternativas de comunicação. A partir daí, não 
foi difícil constatar que a disputa na comunicação também se dá pelo 
espaço físico, afinal, o ar por onde passam as ondas do rádio e da 
televisão é limitado. Alguns números exemplificam: na maior metró-
pole brasileira, São Paulo, existem 39 canais disponíveis para serem 
utilizados no dial do rádio. Desses, 38 são para rádios comerciais 
e apenas um é voltado para rádios comunitárias (OBORÉ, 2008). 
Claramente, uma distribuição do espectro eletromagnético nada jus-
ta, nada plural, nada diversa. 

Ainda dentro de uma perspectiva pessoal, de trajetória de vida, 
logo percebi também que esse fenômeno de concentração midiática 
não era apenas brasileiro, mas regional, latino-americano. Estive na 
Venezuela, no Equador e na Bolívia. Visitei uma rádio comunitária 
devidamente fortalecida por um fundo nacional em Caracas, naquela 
que é considerada a maior favela das Américas, Petare, oficialmente 
com 800 mil moradores. No Equador, presenciei a distribuição de 
dezenas de outorgas para rádios indígenas. Na Bolívia, o governo pro-
move o fortalecimento dos sistemas público e estatal. E o que uniu, 
recentemente, esses países? Novas legislações que dividem o espaço 
midiático de forma mais equânime, as chamadas “leis de meios”. 
Como no Brasil seguimos com apenas uma organização – Globo – de-
tentora de 45% da audiência da televisão e 75% das verbas publicitá-
rias (INTERMEIOS, 2009), é claro que a pergunta seguia me incomo-
dando: por que o Brasil não consegue aprovar uma lei dessas? 
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Considerando tal trajetória, portanto, meu tema para o mestrado 
já se desenhava: concentração midiática. Mas qual país pesquisar? 
No começo de 2015, fiquei impressionado com as repercussões que 
a mídia oligopolizada brasileira dava ao governo exercido por José 
Pepe Mujica, do Uruguai. Um presidente que doa 80% do seu salário 
para instituições beneficentes, anda de fusquinha, cria galinha. Que 
fofo! Logo, merece toda a atenção midiática. Mas quando as notí-
cias foram sobre as legalizações do aborto e da maconha, um outro 
avanço, igualmente progressista, foi deixado de lado: a aprovação 
de uma nova lei de meios. Sim, ali recortava melhor meu tema. A 
mais recente lei de meios da América Latina! Ótimo. Mas e o objeto? 
O texto legal ainda não foi regulamentado, e a Suprema Corte de 
Justiça não terminou de analisar as tentativas de impugnações feitas 
pelas empresas privadas. Tive, assim, que sentar no divã acadêmi-
co e mudar meu objeto, agora, já redirecionado para o processo de 
aprovação e como as diferentes organizações da sociedade civil se 
articularam pela aprovação do texto legal. De coletivos de mulheres 
ao segmento LGBT, passando por pessoas com deficiência, academia, 
produtores de audiovisual independentes, trabalhadores, a principal 
organização conta com 30 entidades que pressionaram o Executivo 
até a sanção da lei e seguem atuando.  

Eis a nova tarefa, portanto: compreender a complexidade de um 
processo social que envolve diversos atores. E, se a tarefa não seria 
fácil no meu próprio país, o que dizer de um estrangeiro? A vanta-
gem é que tal preocupação inicial, agora, já com o início da pesquisa, 
começa a ser dissipada a partir de algumas semelhanças, talvez não 
das mais agradáveis. Já descobri que a brasileira Igreja Universal do 
Reino de Deus (Iurd) tem uma hora por dia na grade de programação 
de um dos três principais canais de televisão do Uruguai. Na hora, 
pensei: daqui uns anos, alcança o Brasil ou até aumenta essa quanti-
dade de horas. Mas aí entra a diferença substancial: a nova lei uru-
guaia proíbe a prática em seu artigo 112. Talvez, portanto, seja uma 
questão de tempo para a Iurd não mais ocupar, via aluguel, parte do 
espaço televisivo no país vizinho.  
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E daí surgem novas questões: há outras violações ao direito à co-
municação? Qual é o grau de concentração privada? Como andam as 
rádios comunitárias lá? E a TV pública? Qual foi o papel da sociedade 
organizada durante a tramitação da lei no parlamento? Espero respon-
der a essas questões para, ao final, talvez ajudar o Brasil no caminho 
de políticas de comunicação que possam permitir, finalmente, mesmo 
com esse atraso, que todas as parcelas da população realmente se 
expressem. 
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No curso de doutorado em comunicação que inicio agora, meu tema 
de pesquisa é a cobertura jornalística sobre educação. Estou especial-
mente interessado em compreender um objeto: a cobertura do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) feita pelos jornais O Globo, Estado 
de S. Paulo e Folha de S. Paulo.

Posso dizer que não precisei buscar meu tema de pesquisa, mas 
percorrer do tema ao objeto demandou empenho, um investimento de 
sentido. O contato com meu tema foi estabelecido no curso de mestra-
do em Educação na Universidade de Brasília (UnB) em 2014. Estava 
no terceiro período e decidi circular pelo campus para buscar discipli-
nas em outros departamentos. Seguindo uma dica de minha esposa, 
então aluna do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da 
Universidade de Brasília (Ceam), descobri que o Ceam ia ofertar um 
curso sobre avaliação de políticas públicas. 

Durante a exploração de fundamentos teóricos, nos perguntamos 
se os meios informativos jornalísticos seriam stakeholders das políticas 
públicas. Afinal, todos os dias, nossa atenção é solicitada por alguma 
notícia sobre novos feitos ou desmandos administrativos em torno de 
iniciativas que impactam uma coletividade interessada. 

Seria pertinente tratar os meios informativos como stakeholders, 
sempre integrando as listas de públicos envolvidos em cada política 
pública? Ou os órgãos de imprensa não passam de variáveis de con-
texto a serem consideradas no ciclo de avaliação das políticas, mas 
externas à composição intrínseca das public policies – exceto quando 
são o alvo da política, a exemplo da regulação da radiodifusão?

Para fomentar a discussão, o professor mencionou a influência 
dos meios informativos sobre as tomadas de decisão a respeito do 
Enem,notadamente a partir de 2009, quando a prova foi reformu-
lada. Seria possível mensurar o nível dessa influência? Poderíamos 
elaborar um índice para avaliar o impacto da informação jornalísti-
ca sobre uma política pública? 

Partindo de um ponto de vista das políticas, meu interesse de 
pesquisa voltava à comunicação. Contudo, a pesquisa de mestrado 
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não seria o espaço adequado para explorar nenhuma dessas questões. 
Anotei as perguntas e escrevi a dissertação. 

Os preparativos para uma nova edição do Enem, em 2015, me 
trouxeram a ideia de rever as perguntas guardadas nos arquivos. Uma 
rápida pesquisa sobre a história do Enem me levou a muitas notícias, 
dentre as quais se destacava a crônica sobre o vazamento das provas, 
ocorrido em 2009. O Estado de S. Paulo afirmou haver recebido oferta 
para a compra de provas do Enem dias antes da aplicação. Logo após 
a oferta, o jornal teria contatado o ministro da Educação. A partir 
desse episódio, diversas reformulações no exame parecem ter sido 
motivadas por cobertura jornalística, notadamente as mudanças de 
procedimentos relacionadas à segurança na aplicação das provas. 

Talvez o grau de acesso à informação de natureza pública provido 
pelo jornalismo tenha demonstrado sua influência nas tomadas de 
decisão de agentes políticos no caso do Enem. Ou ainda: a atuação 
do jornalismo na investigação cotidiana sobre o Enem pode fornecer 
elementos para reconstituir a história do exame a partir de um ponto 
de vista propriamente comunicacional. 

Se antes considerava investigar o impacto do jornalismo sobre as 
políticas públicas, atualmente me interrogo em que medida é possí-
vel pensar na prática do jornalismo como constituinte da história de 
uma política pública. 

O projeto que se desenha aponta na direção da construção comuni-
cacional histórica de uma política pública. A pesquisa deve fornecer ele-
mentos para compreender as políticas públicas como construto comuni-
cacional, sendo a comunicação o campo no qual é gerada a história.
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Quais são as suas inquietações pessoais? Como diziam Laville e Dionne 
no livro A construção do saber (1999), a academia é subjetiva. O inte-
resse por determinado problema é oriundo do que somos, pois somos 
fruto das nossas experiências. Mais do que nos acontecimentos que 
marcaram a minha breve história de 27 anos, a escolha do meu tema 
é inspirada no que quero ser, no que pretendo construir no futuro. 
Porém, essa compreensão só foi possível graças ao passado, ao exercí-
cio do conhecimento. Tanto do formal, encontrado em livros, quanto 
do autoconhecimento não publicado. De dar valor ao que captura a 
minha atenção, de entender que o interesse não é aleatório, de com-
preender que o meu fator motivacional é a paixão. Só ela vai me 
permitir debruçar sobre um tema e buscar soluções, sem o contar das 
páginas, do tempo ou da busca de distração.

Empreendedorismo, comportamento humano, administração 
de empresas e comunicação são quatro dos maiores interesses que 
tenho. Associá-los e estudá-los academicamente é apenas formalizar 
algo que faço há anos com leitura de livros e pesquisas on-line. É daí 
que advém a escolha de reputação como instrumento da gestão de 
crises como tema de pesquisa.

A reputação é um ativo de extremo valor para qualquer orga-
nização, pessoa ou país. É o sentimento amadurecido, a opinião 
consolidada, o pensamento convicto, a percepção do público. É a 
credibilidade. É o diferencial entre duas empresas. A vantagem ou 
desvantagem competitiva. É a sua marca, o que as pessoas pensam de 
você (FOMBRUN, 1996), (ARGENTI, 2011). O impacto que ela causa 
não é aparente apenas nos recursos materiais, mas também no supor-
te que a organização terá com os stakeholders (empregados, investi-
dores, imprensa, opinião pública, seus públicos internos e externos) 
diante de uma situação de crise (FORNI, 2013).

A crise é um momento de instabilidade, quando cada ação tomada 
pela empresa precisa ser cuidadosamente estudada, e um erro pode de-
terminar perdas. O futuro da organização vai depender da capacidade 
de gerir a crise. Mas não só. Também depende do crédito reputacional 
construído antes dela (COOMBS apud JORGE, 2010), (FORNI, 2013). 
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O papel da empresa como criminosa ou vítima em uma situação de 
crise é justamente a distinção que o público fará.

E esse julgamento é variável de acordo com a reputação. Para 
Coombs (apud JORGE, 2010), os stakeholders de uma organização de 
reputação positiva dão um crédito de confiança, se predispondo a acre-
ditar na organização antes de fazer julgamentos negativos. Quando já 
inserida em uma situação de crise, ela pode servir como um escudo da 
credibilidade da empresa ou ser o fator de recuperação mais rápida.

Com todos esses conceitos em mente, foi inevitável não refletir e 
procurar casos práticos, até que, acompanhando os acontecimentos, 
percebi que a crise da Petrobras reúne os elementos-chave para me 
ajudar a compreender melhor o fenômeno reputacional e sua ação na 
gestão de crises.

A Petrobras é a maior e mais valiosa empresa brasileira, responsá-
vel por mais de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país1, fruto de 
intensa cobertura midiática e amplamente conhecida pelos brasileiros. 
Até 2014, quando os escândalos de corrupção ainda estavam no início, 
a empresa integrava o ranking das dez melhores reputações nacionais, 
ou seja, quando a atual crise da Petrobras teve início, a reputação da 
empresa era proeminentemente positiva. 

É realizando um estudo de caso sobre reputação na crise da 
Petrobras que pretendo solucionar questionamentos como: quais são 
os fatores determinantes na construção da reputação? Qual era/é a 
percepção de reputação da Petrobras antes e durante a crise? Quais 
foram e quais são as reais consequências da reputação para a em-
presa? Diante da crise, a reputação realmente agiu como crédito de 
credibilidade e protegeu a empresa? Como isso aconteceu? Ou, por 
outro lado, diante da crise, a reputação foi ignorada e a organização 
está enfrentando a crise como uma organização qualquer? Dentre 
tantos outros, destaco o problema central da minha pesquisa: qual 
foi a importância da reputação da Petrobras na prevenção, durante e 
como ferramenta para superar a crise?

Para responder a esses questionamentos, vou usar os procedimen-
tos de técnicas e metodologias do estudo de caso para entender de que 

1De acordo com informa-
ções publicadas no peri-
ódico Petrobras Magazine 
Global Connections, de 
janeiro de 2015.
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forma a reputação agiu na crise da Petrobras; revisão bibliográfica do 
conhecimento já produzido sobre o tema; análise de conteúdo de dois 
anos de comentários do Facebook da Petrobras, de 30 de setembro de 
2013 a 30 de setembro de 2015, para entender qual foi a percepção 
da reputação antes e durante a crise; e entrevistas em profundidade 
com um especialista em reputação, um especialista em gestão de crises 
e dois representantes da Petrobras, um do setor de crises e outro de 
marketing, para compreender as práticas de mercado referentes à cons-
trução e gestão reputacional e sua relevância em momento de crise.

Referências

ARGENTI, P. A. Comunicação empresarial. Tradução de Adriana Ceshin 
Rieche. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.

DIONE, J.; LAVILLE, C. A construção do saber. Manual de metodolo-
gia de pesquisa em ciências humanas. Tradução de Lana Mara 
Siman. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

FOMBRUN, C. J. Reputation. Boston: Harvard Business School Press, 
1996.

FORNI, J. J. Gestão de crises e comunicação: o que os gestores e pro-
fissionais de comunicação precisam saber para enfrentar crises 
corporativas. São Paulo: Atlas, 2013.

JORGE, N. S. Reputação: um elemento diferenciado e protetor 
face as crises organizacionais. Dissertação de mestrado em 
Gestão Estratégica das Relações Públicas. Escola Superior de 
Comunicação Social, Instituto Politécnico de Lisboa, Lisboa 2010. 
Disponível em: <http://repositorio.ipl.pt/bitstream/10400.21/ 
1998/1/Tese%20%28completa%29%20%20 Nuno%20da%20
Silva%20Jorge.pdf>. Acesso em: 22 set. 2015.



136

A travessia da neblina

Lizely Borges

Mestranda no Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação Social da Universidade de Brasília.

Especialista em Organização do Trabalho Pedagógico pela
Universidade Federal do Paraná.

Bacharela em Comunicação Social – Habilitação 
em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná.



Perguntas ao Objeto, PPGC FAC-UnB

137

O reconhecimento de um objeto de estudo, processo construído no 
âmbito de um contexto social, reforça uma velha impressão: os cam-
pos da vida se entrecruzam e geram, um ao outro, provocações, ne-
bulosidade e reconhecimento de limites – dos próprios campos e, por 
que não, dos meus. Sou jornalista, trabalho com movimentos sociais e 
radiodifusão privada, estatal e pública, participo de práticas e coleti-
vos de defesa da democratização da comunicação desde 2003 e busco 
estudar a relação entre participação política, instituições democráticas 
e políticas de comunicação. 

Foi no diálogo entre estes campos – trabalho, defesa da democracia 
e percurso acadêmico – que identifiquei a necessidade de trazer para o 
plano das ideias o conflito presente no jogo de relações entre os atores 
sociais da comunicação – o Estado, a sociedade civil e o setor priva-
do. Necessidade não para superar esse conflito, mas, ao compreender 
como cada ator se coloca nessa arena em disputa, colaborar para uma 
melhor equalização de poderes. 

Em um estudo desenvolvido em 2013-2014 sobre a relação entre 
mídia, educação pública e organismos multilaterais, fiquei instigada 
para entender a trajetória de atuação da Organização das Nações 
Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco). A entidade in-
ternacional que defendeu, na década de 1970 e início dos anos 1980, 
a necessidade de ampliação do direito à informação para um direito 
mais amplo – o direito humano à comunicação, dados os desiguais 
poderes dos sujeitos da comunicação em um setor altamente concen-
trado, retomou, nos anos 1980, na emergência dos governos neolibe-
rais, um discurso de preocupação com a função, o conteúdo, os usos 
e os efeitos dos meios de comunicação. O discurso da necessidade de 
considerar como prioridade um câmbio nas estruturas de poder ao 
pensar a política de comunicação (UNESCO, 1980)1 perde lugar para 
a visão instrumental dos meios. 

A análise da construção discursiva da Unesco (resoluções, publica-
ções) foi o ponto de partida para a reflexão sobre o tema e o ingresso 
no mestrado. A ideia era identificar a mudança de trajetória de posi-
cionamento do organismo pela análise de documentos. No entanto, a 1UNESCO, 1983.



Perguntas ao Objeto, PPGC FAC-UnB

138

partir de reflexões com professores, desloquei a análise para as ações 
da Unesco. E – é fato – é na ação, na prática política, que se transfor-
ma a organização e a direção da sociedade2.

E, se foi num contexto de ditaduras na América Latina, de privação 
de liberdades individuais e coletivas, que a Unesco afirmou, em seu 
momento mais progressista, que é necessário romper a unilateralida-
de da informação, reconhecer o envolvimento de questões econômi-
cas e políticas no campo e garantir a participação direta dos atores 
sociais na política pública, um questionamento que surge é: qual é a 
posição da Unesco e que ações de incidência desenvolveu em con-
texto de consolidação da (ainda frágil) democracia, com governos de 
centro-esquerda alçados ao poder com apoio popular (Governo Lula – 
2003/2010; Governo Dilma 2011/2014)? 

Ainda que fossem governos de maior possibilidade de avanço na 
política para o setor, estavam postos desafios históricos ainda não 
equacionados: a insatisfação crescente da sociedade civil ao progressi-
vo fortalecimento do capital privado da mídia, o aumento do caráter 
oligopólico da comunicação provocado pela intensificação da política 
neoliberal dos anos 1990 e a existência de um conjunto de leis e nor-
mativas defasadas para o setor de comunicação. 

Para analisar que ações foram desenvolvidas pela Unesco sobre 
política de comunicação no Brasil, nas gestões petistas, são pergun-
tas orientadoras: quais são os temas das ações desenvolvidas pela 
Unesco? Quais são os sujeitos participantes das ações? Como eles 
foram mobilizados? Qual é a compreensão que o organismo tem do 
papel e das responsabilidades de cada um dos sujeitos da comunicação 
(Estado, setor privado e sociedade civil)? As ações desenvolvidas são 
de que ordem – conservação ou transformação das estruturas? Como 
essas ações se localizam na trajetória de atuação da organização para 
o tema? Que diretrizes da organização orientam o desenvolvimento 
dessas ações? Como essas ações se inscrevem no campo em disputa 
da comunicação? Como essas ações inscrevem a própria Unesco no 
campo da comunicação? 2VÁZQUEZ, 2014.
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O caminho visualizado para me aproximar de respostas é pensado 
em três vias (em construção): a primeira, de dimensão conceitual, bus-
ca o delineamento dos conceitos centrais para estabelecer um corpus 
para análise (conceitos de democracia, Estado, política pública, direito 
à comunicação); a segunda, de dimensão histórica, de resgate da 
atuação da Unesco no campo e suas relações com Estado e sociedade; 
e por fim, de dimensão analítica, a análise das ações3 da entidade com 
os sujeitos da comunicação no período delimitado. 

A mesma desconfiança que provocou a identificação do objeto 
segue no avançar da pesquisa, num movimento permanente de novas 
provocações e dúvidas sobre o objeto e os resultados do estudo. 
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Como foi o processo de construção da atual Lei do Direito de Resposta 
do Brasil? Como ela dialoga com a antiga Lei de Imprensa? O que ela 
deixa para trás e o que inclui como novidade? E como dialoga com o 
direito à informação e à comunicação? Parto dessas perguntas para 
desenvolver meu trabalho de mestrado na UnB.

Poucos sabem, mas a Lei de Direito de Resposta é oriunda da 
extinta Lei de Imprensa e foi aprovada pouco mais de seis anos após 
a derrogada desta última, que nasceu durante a ditadura militar no 
país (em 1967, mais especificamente) e vigorou até 2009, quando o 
Supremo Tribunal Federal (STF) a considerou integralmente não re-
cepcionada pela nossa atual Constituição Federal – justamente por ter 
resquícios dos "anos de chumbo". 

Com essa decisão do STF, o Brasil deixou de ter uma regulamenta-
ção específica para o direito de resposta, que, na verdade, é garantido 
à sociedade pela própria Carta Magna, mas ali não constam detalhes 
nem orientações suficientes para que seja exercido na prática. Os có-
digos Penal e Civil também dão subsídios para o julgamento de casos 
em que existe difamação, injúria ou calúnia no âmbito da comunica-
ção social. Mas consta na literatura que a extinção da Lei de Imprensa 
causou certa confusão especialmente no Poder Judiciário, e os magis-
trados chegaram a deixar de aplicar a legislação existente nos códigos 
e na Constituição devido à ausência de regulamentação específica.

Em novembro de 2015, portanto, comecei a me interessar por meu 
objeto de pesquisa: a Lei nº 13.188 havia sido sancionada pela então 
presidente Dilma Rousseff e estava ali, novinha em folha. Mas era 
necessário olhar mais de perto para os 14 artigos que a compõem... 
eles atendem aos anseios da população? Facilitam a reparação de um 
ofendido ou a correção de um erro divulgado nos meios jornalísticos? 
Favorecem o cumprimento do direito à informação, do direito à comu-
nicação, do direito de informar, do direito de comunicar? Abarcam toda 
a sociedade brasileira, independentemente do nível de instrução ou de 
classe social?

E outras inquietações surgiram quanto ao processo de feitura da 
lei: quais são os interesses de quem a propôs (no caso, o senador 
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Roberto Requião)? Quais são os interesses de quem a aprovou na 
Câmara dos Deputados e no Senado Federal? Por que a lei foi apro-
vada da maneira como está, com essa redação? Quais atores parti-
ciparam da confecção desse dispositivo legal? Por que a presidente 
Dilma vetou o artigo que previa a defesa realizada pessoalmente 
pelo ofendido? Por que as associações que defendem a grande mídia, 
como a Associação Nacional dos Jornais, a Associação Brasileira de 
Jornalismo Investigativo e a Associação Brasileira de Imprensa, por 
exemplo, gritaram tanto contra essa lei, que visa corrigir uma distor-
ção ao permitir o direito de resposta ou retificação? Qual foi o papel 
e como foi a atuação dos movimentos sociais em prol da comunica-
ção, como o Intervozes e o Fórum Nacional pela Democratização da 
Comunicação (FNDC), ao longo de todo esse processo? E os sindicatos 
dos jornalistas, como se envolveram? O que ainda falta na lei, ou seja, 
quais são as suas omissões?

Começando do fim para o início, algumas pistas me mostram que 
os movimentos sociais foram sempre favoráveis à nova lei e a apoia-
ram mesmo após o veto da presidente. As entidades de classe dos 
jornalistas não parecem ter se unido em voz uníssona, pois nem todas 
se manifestaram sobre o tema; porém, os sindicatos que se manifesta-
ram o fizeram favoravelmente à lei. Já as associações das empresas de 
comunicação se dividiram: umas diziam ser positivo ter uma lei que 
permite ou promove o direito de resposta ou retificação, mas não con-
sideravam essa, em questão, a ideal; outras associações a rechaçaram 
desde o princípio e, inclusive, apresentaram ao STF uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) – assim como a OAB –, pedindo total 
revogação da lei, que completou apenas seu primeiro ano de vigência.

Sobre falhas ou omissões do documento final, só de olhar mais de-
talhadamente para seus 14 artigos, já foi possível identificar algumas, 
que oportunamente serão ressaltadas e questionadas criticamente. 
Sobre o processo de produção da lei, o envolvimento de diversos ato-
res, os reais interesses deles etc., ainda terei que me aprofundar. Para 
isso, pretendo não só investigar como surgiu esse projeto de lei que 
deu origem ao meu objeto de pesquisa, mas também como se deram 
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as discussões nas casas legislativas ou mesmo fora delas.
Em suma, pretendo ir in loco entrevistar os envolvidos – técnicos, 

parlamentares, representantes de movimentos sociais ou de associa-
ções –, realizar pesquisas bibliográficas, utilizar conceitos como o de 
poder simbólico, de Bourdieu, e o da indignidade de falar pelo outro, 
de Foucault. Também pretendo identificar outros países que tenham 
o direito de resposta regulamentado como no Brasil, a fim de situar o 
tema em diferentes lugares do mundo e, principalmente, situar a Lei 
do Direito de Resposta em meio a outras iniciativas.
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Apesar de estar convencido de que uma das maiores tarefas do pensa-
mento humano é conseguir articular ideias que nos emancipem da noção 
de indivíduos, a pesquisa sobre a qual resolvi me debruçar nos próximos 
anos está totalmente ligada à minha identidade. Meu nome é Pedro 
Arcanjo e aos 30 anos sou um servidor público do Estado brasileiro.

A formação em jornalismo permitiu que, ao me juntar às fileiras 
da burocracia altamente especializada da agência que regulamenta 
a pós-graduação no país, Capes, eu tivesse algum respiro do cotidia-
no fantasmagórico da repartição pública ao praticar uma atividade 
humana levemente mais prazerosa: a comunicação. Bem, as atividades 
cotidianas de assessoria de imprensa, comunicação organizacional 
e ouvidoria, combinadas com certa parcialidade evidente do ofício, 
podem passar impressão de uma continuidade rotineira nas práticas 
dos órgãos públicos que atravessariam diferentes gestões1. Nessa linha 
do tempo de maré tranquila, foi com prazer que vi de perto o nasci-
mento e os primeiros passos do que pode ser um verdadeiro “aconte-
cimento”, no sentido forte, foucaultiano, do termo: a implementação 
da Lei 12.527/2011. Popularmente conhecida como Lei de Acesso à 
Informação (LAI), a lei opera uma inversão radical do regime de publi-
cidade: o público é a regra; o sigilo, a exceção. 

Sabia do potencial de pesquisa comunicacional dessa lei que se 
apresenta como um dispositivo capaz de romper silêncios, recuperar 
memórias e tornar público o que foi inapropriadamente privatizado. 
Três carências de nosso desenvolvimento democrático, diria. Impressão 
confirmada durante minha participação na Escola de Verão da FAC/
UnB, onde fui apresentado a uma série de estudos sobre a Lei de 
Acesso. Eles costumam se dividir conforme as etapas de aplicação: foco 
na perspectiva dos órgãos públicos ou na do cidadão. Eu estava inte-
ressado em propor um estudo em que esses dois olhares distintos con-
vergissem. Explico. Há um fenômeno que me chamou bastante atenção 
ao trabalhar com a aplicação da lei: os servidores que se utilizam 
da ferramenta para obter informações sobre o próprio órgão em que 
trabalham. Minha intuição é de que essa utilização, aparentemente não 

1Terei oportunidade de 
colocar essa impressão à 
prova popperiana nesse 
momento de governo 
interino que marca “a mais 
brusca guinada ideoló-
gica na Presidência da 
República desde que o 
marechal Castello Branco 
vestiu a faixa, em abril de 
1964” (FRANCO, 2016).
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prevista, sobrepõe um duplo conceito de transparência: o da efetivida-
de da gestão do Estado, amplamente comentado em trabalhos sobre a 
temática, mas também outro, de uma tradição política radicalmente 
distinta, a opacidade (ou intransparência) marxista, ligada ao grau de 
consciência sobre as relações sociais de produção2.

A intenção inicial era, portanto, propor investigar se essa ferra-
menta comunicacional que promove transparência na relação en-
tre Estado e sociedade também gera transparência nas relações de 
trabalho dentro do Estado. Nesse movimento, o que está em jogo não 
é apenas o debate sobre políticas de acesso e de direito à informação. 
Uma análise sobre o tema envolve questões de conceituação políti-
ca mais geral, se relaciona com a forma do Estado moderno, com a 
democracia, com a relação entre a esfera política do Estado e a esfera 
da produção e reprodução sociais. Ironicamente, o olhar para um pro-
cesso interno do Estado poderia dar pistas para a compreensão dessa 
instância central da vida social, definida costumeiramente apenas por 
suas exterioridades. A concepção teórica implicitamente pressuposta 
para que um mecanismo como a LAI seja aplicada é a de que o Estado 
é um instrumento neutro. Então, o que opera “às costas dos sujeitos”? 
O que é tão opaco que se vê como natural? Seria a lei uma possível 
fonte das contradições internas e inerentes da conjunção social? Essas 
eram as perguntas complicadas que eu estava disposto a encarar.

Acontece que a materialidade da dialética não é apenas discurso. 
O movimento contínuo e contraditório da vida realmente nos leva a 
lugares mais interessantes do que o ponto de partida. Pouco a pouco, 
me dei conta de que chegar ao objeto com um aparato teórico tão 
bem estruturado não era o melhor caminho. Ao ler um artigo sobre 
as dimensões comunicacionais da LAI3, percebi a importância de 
traçar diagnósticos sobre a comunicação interna dos órgãos que vou 
estudar. Assim, como primeiro teste, apliquei 110 questionários aos 
colegas servidores4. Pouco depois, ao ter contato com o pequeno 
diálogo socrático do antropólogo francês Bruno Latour, desejei ainda 
mais que a pesquisa se esforçasse para sair das conjecturas mentais 
do sujeito pesquisador e se debruçasse sobre a complexidade do ob-

2Preciso confessar que a 
proposição do objeto se 
baseou também em certa 
elegância conceitual nessa 
sobreposição de homôni-
mos, operando sobre um 
mesmo acontecimento. 
Como afirma o filósofo 
Vladmir Safatle (2016), há 
sempre algo de estéti-
co como base de toda 
política.

3Escrito por quem viria 
a ser minha orientadora 
nesse percurso, numa 
dessas coincidências 
cósmicas que, acredito, são 
tão importantes para uma 
pesquisa quanto outros 
fatores.

4Que curiosamente 
reforçou certas impressões 
marxianas sobre a dinâmi-
ca do trabalho também em 
repartições públicas.
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jeto. Assim, refundei meu ponto de partida. Quero saber das percep-
ções sobre a lei desses servidores demandantes. Agora, quero ouvir. 
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A minha visão de mundo encontra no pensamento do educador e 
sociólogo peruano Oscar Jara Holliday a melhor definição: “quan-
do vivemos, optamos [...] e nossa prática contribui para reforçar o 
movimento da história em uma outra direção. Não há neutralidade 
nem abstenção possível”.1 É sob esse prisma que o rural, como espa-
ço de produção de alimento, de conhecimento e de cultura, desperta 
em mim grande interesse. Estudei sobre o tema no mestrado e busco 
aprofundá-lo no doutorado, quando me proponho a pesquisar o direito 
à informação sobre transgênicos e agrotóxicos.

Dito assim, no singular, pode parecer que o rural é “um rural”, o 
que não é verdade. Encontramos ali a agricultura patronal e a agri-
cultura familiar e camponesa, o latifundiário e o sem-terra, o conhe-
cimento técnico e o saber tradicional, o agronegócio e a agroecologia, 
os transgênicos e agrotóxicos e as sementes nativas, as culturas popu-
lares e a massificação que chega pelos meios de comunicação. 

Há crimes, assassinatos diversos ao meio ambiente e ao ser huma-
no. Em 2015, foram registrados 50 assassinatos no campo. As vítimas 
eram lideranças locais, indígenas, quilombolas, sem-terra, ambienta-
listas, entre outros, assassinados por lutar por seus direitos2. A vida 
precocemente ceifada resultante de conflitos não é a única. A morte 
no campo tem outras faces, uma delas é a do pseudoprogresso da 
tecnologia de ponta desenvolvida por poucas e poderosas indústrias 
de venenos e transgenia – um cartel formado por seis multinacionais 
domina o mercado de transgênicos e agrotóxicos no mundo. 

Desde 2008, o Brasil ocupa o lugar de maior consumidor de agro-
tóxico do planeta. A década de crescimento de venenos aplicados na 
agricultura, entre 2000 e 2010, coincide com a adoção de sementes 
transgênicas. Atualmente, o Brasil é o país com a segunda maior área 
cultivada com transgênicos. Estudos têm apontado que a combinação 
transgênicos mais agrotóxicos é responsável por diversos tipos de do-
ença, em especial câncer. Ao longo do tempo, os resíduos de agrotó-
xicos podem resultar também em má-formação congênita, distúrbios 
endócrinos, neurológicos e mentais3. 

1HOLLIDAY, Oscar Jara. 
Para sistematizar experiên-
cias. Ministério do Meio 
Ambiente. Brasília, 2006, p 
55. (Série Monitoramento 
e Avaliação 2).

2Relatório anual Conflitos 
no Campo Brasil 2015, 
Comissão Pastoral da 
Terra (CPT), disponível 
em http://www.cptna-
cional.org.br/index.php/
component/jdownloads/
download/56-dados-
-2015/14021-release-
-assassinatos-no-campo-
-explodem-em-2015-cpt-
-assessoria-de-comunica-
cao. Acesso 20 jun. 2016.
  
3CARNEIRO, 2015.
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O rural, portanto, não está circunscrito ao campo. Chegam aqui, às 
cidades, às nossas mesas, os alimentos produzidos ali. O nosso des-
conhecimento ou omissão não nos protege dos venenos pulverizados 
sobre as plantas, dos adubos sintéticos lançados na terra, das sementes 
transgênicas, cujos resultados ninguém consegue ainda prever. 

Nesse cenário, a informação é um direito que não pode ser negado. 
Esta pesquisa pretende encontrar respostas para algumas perguntas: 
o que é direito à informação e como ele se relaciona a outros direi-
tos, como à saúde e à alimentação? Quais são os grupos de interesse 
existentes no Brasil que interferem no direito do cidadão à informação 
sobre transgênicos e agrotóxicos? Quais são suas conexões e práticas? 
Como a informação é construída por esses atores? Quais são os órgãos 
estatais reguladores dessa comunicação e como funcionam? Qual é o 
papel do cidadão e quais são seus espaços de reivindicação? 

Para responder a essas questões, um conceito-chave precisa ser 
aprofundado: direito à informação. Um levantamento bibliográfico, 
que dê conta de entendê-lo como um direito do cidadão, não apenas do 
consumidor, será o primeiro passo nessa direção. Na sequência, verifi-
car se a classificação já esboçada dos atores que incidem sobre o tema é 
coerente ou não. Classifiquei-os em quatro categorias: Estado, mercado, 
sociedade civil e mídia. Pretendo compreender como se movimentam os 
atores em cada grupo e os grupos entre si. Identificar as forças agrega-
doras e as contraditórias e o que tem resultado da relação entre elas. 

Esses são os primeiros passos, ainda inseguros, a serem dados em 
direção à lapidação e compreensão do objeto desta pesquisa. O que 
apresento aqui é apenas uma trilha, com coordenadas aproximadas, 
do que deverá se desdobrar em um longo caminho de investigação que 
poderá ter como suporte a teoria crítica, especialmente a economia 
política da informação, da comunicação e da cultura. 

No que diz respeito à pertinência da pesquisa que me proponho 
desenvolver, resgato uma frase de Jean Rostand, citada por Rachel 
Carson em seu livro-denúncia Primavera silenciosa, lançado nos Estados 
Unidos, em 1962: “A obrigação de suportar nos dá o direito de saber”.44CARSON, 2010.
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A história do Brasil é tingida de sangue desde a chegada dos por-
tugueses, em 1500. Ao longo do tempo, as conformações sociais em 
sucessivos “pós-guerras tupiniquins” provocaram diversos conflitos 
pela hegemonia de uma elite ou pela resistência das classes oprimi-
das. Conhecemos sobre os combates desse tempo por reconstituição 
historiográfica, baseada em fontes documentais ou orais, uma vez que 
o advento da imprensa por aqui data somente de 1808, quando da 
chegada da família real. 

De 1821, quando D. João VI retornou a Portugal e acabou a censura 
prévia e a proibição de imprimir, até final do século XIX, foram lança-
dos incontáveis jornais no Brasil. E as guerras, que outrora não seriam 
notadas pela sociedade no tempo presente, continuaram ensanguentan-
do o Brasil de Norte a Sul. No entanto, as lutas começaram a aparecer 
nas páginas dos jornais, apesar das barreiras que retardariam o desen-
volvimento da imprensa e o surgimento da correspondência de guerra. 

Torna-se comum, então, associar o pioneirismo da correspondência 
de guerra no Brasil a figuras emblemáticas, reconhecidamente destaca-
das na arte de escrever. José Hamilton Ribeiro (2003, p. 18), lendário 
correspondente brasileiro, destaca “dois pilares fundamentais” do ofício 
no trabalho de Alfredo d’Escragnolle Taunay, na Guerra do Paraguai, e 
Euclides da Cunha, na Guerra de Canudos, ambos constituíram-se como 
corpus no mestrado do autor dessa pesquisa (CORRÊA, 2012). 

O historiador Nelson Werneck Sodré (1999, p. 205) assinala que 
já havia correspondente muito antes de Euclides. Era gente contem-
porânea a Visconde de Taunay, publicando em Semana Ilustrada, na 
campanha do Paraguai. O jornalista Matías Molina (2015, p. 258) é 
categórico ao indicar José Cândido Gomes, do Jornal do Commercio, 
como o “primeiro correspondente de guerra brasileiro”, também no 
Paraguai. E ainda outros historiadores reivindicam novos nomes como 
pioneiros, sempre sem maiores aprofundamentos.

Mas o que eles escreveram? Quais eram as características narrati-
vas? Como eram as condições de trabalho? Superaram as distâncias 
e os limites das comunicações de que maneira? Como a população 
do Rio de Janeiro reagia às publicações? Houve censura? São diver-
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sas indagações, pois, na historiografia da imprensa brasileira, não há 
registro de pesquisa que vá atrás dos despachos das frentes de batalha 
publicados pelos jornais da época, revendo aqueles antigos, empoeira-
dos e amarelados periódicos.

O objetivo desta pesquisa, quando a correspondência de guerra já 
entra no seu terceiro século de história, é traçar um panorama de sua 
primeira fase, o século XIX. Os estudos estarão apoiados no rigor da 
historiografia no trato com periódicos e na análise textual de gêne-
ros jornalísticos e da narratologia. A Biblioteca Nacional do Rio de 
Janeiro nos oferece, por exemplo, acervo de Semana Ilustrada e Jornal 
do Commercio e pode auxiliar no caso de novos jornais se constituírem 
como corpus. A entrevista é outro artifício elucidador do passado de 
que vou me valer, se necessário. 

Tal qual a professora Marialva Barbosa (2007, p. 12), busco inter-
pretar o passado “a partir dos sinais que chegam até o presente”. A 
identificação dos relatos de guerra parece-me crucial nesse esforço, 
mas vou me ater também aos demais “vestígios” de produção cultural 
que surgirem pelo caminho, sempre evidenciando o contexto tão caro à 
imprensa brasileira. Uma fonte de inspiração está nas reflexões da pro-
fessora Jandyra Cavalcanti-Cunha (2012) sobre jornalismo de guerra. 

E outra, na pesquisa do australiano Phillip Knightley, em A primei-
ra vítima. O autor traça um painel da correspondência de guerra em 
nível mundial – da Guerra da Crimeia ao Vietnã – e formula conceito 
para o ofício, que adotarei: “[a correspondência é o] esforço organiza-
do para contar uma guerra à população civil da pátria empregando os 
serviços de um repórter civil”.
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No início de 2015, quando decidi voltar à universidade depois de 20 
anos no mercado como jornalista, resolvi abandonar temas ligados ao 
meu cotidiano profissional e me voltar para estudos de imagem, pois 
nos últimos anos investi em uma carreira paralela como fotógrafa e 
confesso que estava cansada de discutir jornalismo.

Achei que seria fácil definir objeto e problema e que, uma vez de-
finidos, não mudaria mais e seguiria minha vida acadêmica obcecada 
por pesquisar apenas um tema. Depois de muita reflexão, achei o que 
seria a minha razão como pesquisadora: estudar o feminino na obra 
do fotógrafo paraense Guy Veloso, que registra grupos penitentes pelo 
Brasil há pelo menos 15 anos.

Ao mesmo tempo em que a obra do Guy Veloso me atraía, eu pes-
quisava fotografia de família para um projeto pessoal. Foi um artigo 
do professor Eugênio Bucci, “Meu pai, meus irmãos e o tempo”, publi-
cado no livro 8 x fotografia, que me fez mudar de ideia.

A partir desse texto e das aulas na disciplina Comunicação e 
Gênero, que cursava como aluna especial no primeiro semestre de 
2015, decidi investigar como a memória era ativada em filmes em que 
álbuns de família eram utilizados. Em uma orientação sobre o artigo 
final da disciplina, a professora doutora Tânia Montoro me indicou 
o documentário Diário de uma busca, no qual a cineasta Flávia de 
Castro reconstruía a vida do pai, Celso Afonso Gay de Castro, militan-
te de esquerda, morto em Porto Alegre depois que voltou do exílio. 
Fotografias de família foram usadas como fio condutor do filme.

Pronto. A iluminação veio a partir desse documentário. Depois 
de muita pesquisa para saber quem já havia analisado esse filme, se 
fotografia de família tinha sido uma questão nessas pesquisas e como 
foi abordada, encontrei mais dois filmes, dirigidos por familiares de 
mortos ou desaparecidos políticos durante a ditadura militar, que 
formariam o corpus da minha pesquisa.

Nas leituras para escrever o artigo para a disciplina da professo-
ra doutora Tânia Montoro e para elaborar meu pré-projeto para a 
seleção de mestrado do Programa de Pós-Graduação da Faculdade 
de Comunicação da UnB, descobri uma pesquisadora alemã, radica-
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da nos Estados Unidos, que estuda memória e identidade em álbuns 
de família. A professora Marianne Hirsch, da Columbia University, 
é autora de livros que abordam o tema, entre eles o Family Frames 
– Photography narrative and postmemory. Este foi um dos livros que 
me serviram de base para a elaboração do pré-projeto. No livro, 
Marianne trata da busca da identidade de famílias vítimas do holo-
causto e que se espalharam pelo mundo – como ela própria.

Com isso, e mais toda a bibliografia básica para quem pesquisa 
fotografia, história e memória – Boris Kossoy, Roland Barthes, André 
Rouillé, entre outros –, finalizei meu pré-projeto “Fotografia de família 
– álbuns de família como gatilho acionador de memória em documen-
tários de busca”. As inquietações eram: o que uma fotografia nos infor-
ma? Como prova de que aquela cena retratada aconteceu, o acesso que 
ela dá ao passado é de totalidade? Na leitura de uma imagem fotográ-
fica, levamos em consideração as informações de que tipo de passado? 
Fotografias de família atuam como gatilho de memória quando utili-
zadas em documentários de busca? A memória aplicada à fotografia é 
uma atualização ou uma rememoração do instante nela retratado?

A reflexão sobre a pertinência do objeto e do problema veio 
logo no início das aulas da disciplina Metodologia de Pesquisa em 
Comunicação e depois de conversa com a professora doutora Elen 
Geraldes. Primeiro, me pareceu que não tinha um problema. Depois, 
que objeto eu queria, de fato, analisar? Documentários, fotografia de 
família ou fotografia de família dentro de documentários?

Apesar do receio de analisar o uso de fotografias de família em 
documentários, pois o tempo do cinema é diferente do tempo da 
fotografia, resolvi manter a proposta inicial, mesmo sabendo que, 
talvez, em algum momento da pesquisa, eu tenha que abrir mão dos 
álbuns familiares. 

Em virtude do meu envolvimento com o tema “direito à memória”, 
desde 2006, como coautora do livro O direito à memória e à verdade, da 
Comissão de Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça, e agora, 
como bolsista da Rede Latino-Americana de Justiça de Transição, te-
nho especial interesse pelas ditaduras militares da América Latina.
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Novo despertar: eu, na verdade, me interesso pela busca da recons-
trução de identidades e pela justiça, em filmes dirigidos ou roteiriza-
dos por familiares de mortos e desaparecidos políticos, que tenham 
fotos de família como fio condutor. A partir daí, defini que analisaria 
três filmes: um brasileiro, um argentino e um uruguaio. Hoje, o que 
me inquieta é tentar entender como a memória coletiva pode ser 
constituída por meio da narrativa dos filmes e da imagem, e como os 
filmes documentários podem (re)constituir a identidade de um indiví-
duo a partir de fotografias de família, dentro da História. 

Para responder a essas perguntas, pretendo analisar as cenas em 
que são mostradas fotografias de família nos documentários e fazer 
uma análise historiográfica das ditaduras militares na América Latina.
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Começo minha jornada acadêmica com uma certeza: estudar diários 
não é uma tarefa fácil.

O estudo do diário é um caminho escuro e esquecido, onde há mui-
to não se vai, e aqueles que vão, quase sempre, não estão lá porque 
realmente querem. Há muito que o diário tornou-se uma fonte secun-
dária para contextualizações e relações apagadas pelo tempo. Perdeu-
se a vivacidade de abrir um diário e confrontar seu autor, cara a cara, 
como eu agora confronto vocês. 

O registro íntimo tornou-se uma mera instância de consulta. E é 
só. Historiadores e teóricos literários refestelam-se nas páginas de 
diaristas para captar seus enquadramentos históricos, além de poder 
compreender as influências do seu íntimo em suas grandes obras, 
no caso dos artistas. Fora desse âmbito, o diário é visto como uma 
literatura marginal, sem importância e de onde nada sai. 

Por que, ora, devo me esforçar em compreender o diário como 
algo além de uma fonte? Como compreendê-lo além de um acessório 
para outras áreas? Finalmente, como renovar a compreensão desse 
objeto na comunicação? 

Lembro-me de uma longa viagem de ônibus em que eu lia o últi-
mo dos diários de Charles Bukowski, um dos meus favoritos, quando 
um amigo interpelou-me perguntando se eu estava gostando e, ao 
ouvir minha afirmativa, retrucou decepcionado: “Mas esse livro só 
fala de corrida de cavalo”. 

Essa é uma das características que mais me chamam a atenção no 
diário: ele não se esgota na intimidade do autor, não importa o quão 
doméstico ou banal seja. Precisamente porque não é feito para o 
deleite do leitor, como a ficção. Ele é um diálogo entre o escritor e si 
mesmo. Como disse Benjamin, filósofo alemão e, inclusive, prolífico 
diarista: “o diário é um lugar de simultânea dissolução e realização 
do eu” (EILAND; JENNINGS, 2014, p. 58). 

Cada diário é único – um híbrido. Ainda que feito na solidão do eu, 
ele está, como toda forma de expressão, aberto às muitas interpreta-
ções e fruições dos leitores. Sua escrita baseia-se numa espontaneida-
de premeditada e em uma estética inconsequente. Nele se estabelece 
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o “jogo de respostas à configuração de efeitos sentida como estímulo 
pela sensibilidade e pela inteligência” (ECO, 1971, p. 40). O diário é 
uma porta de entrada a uma vida que está atrás, no tempo. 

Quando se trata do diário de um artista, então, a abertura é 
ainda mais interessante. Suas vidas, suas banalidades, digres-
sões e impressões perdem-se na totalidade da sua magna opera. 
Independentemente da forma de expressão – literatura, pintura, filo-
sofia, dança –, o diário se resguarda, e se esconde, no verso de uma 
obra maior e acabada de seus escritores. 

Quero ler o diário como um meio, cujo encontro com outros 
meios não o anula, mas gera efeitos no ambiente, nos indivíduos 
(MEYROWITZ, 1985) e nas compreensões que temos dos seus auto-
res-artistas. Entender a vida de um grande artista como uma plura-
lidade de afetos que vai muito além do cânon. Momentos, reflexões, 
lembranças, sonhos, erros: tudo isso me interessa nas suas leituras, e 
não só o que está pronto e feito. 

E quantos enigmas e leituras não devem existir nos diários de 
tantos grandes artistas? 

Pode-se ler um diário como se lê o enigmático e místico Tractatus 
Logico- Philosophicus, de Wittgenstein, onde sete proposições iniciais 
se arvoram em inúmeras outras (1, 2.02, 3.321), dispondo leituras 
diferentes para diferentes indivíduos. Isso é lindo. O diário é uma 
obra aberta, utilizando o conceito de Umberto Eco (1971). É nas 
páginas do diário que se mesclam relatos de viagem, descrições de 
pessoas, sonhos, dores e ninharias cotidianas, abrindo suas páginas 
ao receio de uma única interpretação. 

É como se embrenhar por trilhas de mata densa, onde as copas 
altas das árvores impedem a luz do sol de penetrar, iluminando aqui 
e ali com feixes claros o caminho que se desenrola no escuro à sua 
frente. O desafio de estudar diários pede de nós uma dose de coragem, 
como diria Guimarães Rosa. Bom, vamos lá! 



Perguntas ao Objeto, PPGC FAC-UnB

167

Referências

ECO, U. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas. São Paulo: 
Perspectiva, 1971. 

EILAND, H.; JENNINGS, M. Walter Benjamin: a critical life. 
Massachusetts: Cambridge, 2014. 

MEYROWITZ, J. No Sense of Place: the impact of electronic media on 
social behavior. New York: Oxford University Press, 1985. 





Perguntas ao Objeto, PPGC FAC-UnB

169

Se os objetos falarem...

Elen Geraldes*

Pesquisar Comunicação é se inserir no fascinante mundo da ciência 
pela porta dos fundos. Não que as pesquisas da área sejam fracas ou 
seus objetos pouco relevantes, mas há a percepção de um deslocamen-
to temporal. Os estudos comunicacionais tentam se consolidar quando 
a ciência dita nobre já vivencia crises de meia idade, questiona a rela-
ção sujeito-objeto, o positivismo das causas e consequências, a pro-
messa empírica de decifrar a natureza com pipetas e tubos de ensaio, 
o local de fala do cientista.

Pode restar à pesquisa em Comunicação o legado da imobilidade, 
da farsa. Seguir todas as regras, obedecer os cânones e fingir que acre-
dita..., mas no fundo apenas se esforçar para pontuar no lattes. Ou ela 
pode se colar a outras disciplinas, em nome da trans ou da interdisci-
plinaridade, e aproveitar-se de teorias, de conceitos e de métodos que 
já passaram por testes de validade, aprovados e proclamados pelos 
pares de áreas vizinhas.

Mas quando encontramos um jovem pesquisador – e jovem, aqui, 
refere-se a um brilho no olhar, a uma curiosidade, a uma compulsão 
por conhecer –,  com um objeto fascinante, o simulacro pode se des-
fazer. A Comunicação mostra-se, afinal, um campo em que as pergun-
tas pululam, cheio de incertezas, de riscos. Um campo de relevância 
social e de mudanças contínuas. Um espaço de perplexidades.

A pesquisa comunicacional perplexa é, de fato, complexa. Não 
basta formar pesquisadores com o conhecimento histórico das teorias, 
com as técnicas de pesquisa decoradas e na palma da mão. Não basta, 
embora seja muito necessário, que esses estudiosos saibam se inserir 
nos dilemas experimentados pelos antecessores. Há de se conhecer a 
angústia epistemológica, o preço de se fazer ciência diante do projeto 
moderno. Mas não só.
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O que pode fecundar a pesquisa em Comunicação são as dúvidas 
vivas e vorazes dos objetos. Essas dúvidas não são artificiais. Elas não 
nascem de uma proposta estratégica do pesquisador, que quer fazer ci-
ência e para isso inventa perguntas. As dúvidas são fruto de um olhar 
atencioso e destemido.

O olhar atencioso do pesquisador é qualificado por muitas leituras 
anteriores, por conhecimentos  adquiridos com rigor e esforço. E é 
qualificado, também, pelo afeto, pelo interesse naquilo que se pesqui-
sa. Exige tempo, abertura para o outro, curiosidade. E um destemor 
originário da ideia de que não é o pesquisador que domina o objeto, 
que lhe estabelece limites a seu bel-prazer, que lhe impõe regras. Em 
certa medida, o controle está com o objeto.

A pesquisa em Comunicação, pelo menos a com a vocação para a 
descoberta e o aprofundamento, começa com um encantamento ou um 
desconforto por um objeto possível. Passa pelas leituras – de mun-
do, de textos, de falas –, que se cruzam com um olhar cada vez mais 
atento e cuidadoso sobre o objeto em construção. E surgem perguntas 
– caudalosas ou frugais, mas verdadeiras. Perguntas que exigem do 
pesquisador, muitas vezes, a coragem de quem, em queda livre, não 
sabe a distância do solo. 

Nem todas as perguntas terão respostas, seja pelas limitações do 
pesquisador ou da área do conhecimento, seja porque nem sempre o 
mundo se revela. Há muito de silêncio e de mistério na Ciência, o que 
também serve de impulso para novas pesquisas e novas dúvidas. Mas 
o desafio maior não é encontrar as respostas, mas narrar o processo. 
Contar como as perguntas surgiram e o que as justificou. Apontar para 
o objeto que se estuda, sem esquecer o sujeito que estuda. Explicar 
as teorias que conseguem nos auxiliar e/ou nos confundir. Mostrar os 
caminhos para se encontrar as respostas e, finalmente, considerar os 
achados e os perdidos.

As perguntas para o objeto nascem da esperança de que há algo a 
ser descoberto e, mesmo em um tempo de dispersão e de desatenção, 
vale a pena perscrutar o mundo e seguir as suas pistas.
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