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RESUMO

Este trabalho tem como objeto de investigação a pesquisa em Mídia e Cotidiano no contexto
da tradição crítica latino-americana de Comunicação. Seu objetivo geral é entender de que
modo a pesquisa em Mídia e Cotidiano dialoga com a tradição crítica latino-americana em
comunicação. Seus objetivos específicos são efetuar um levantamento e uma contextualização
dessa tradição crítica no âmbito das teorias da Comunicação como um todo; e desenvolver
uma primeira autoanálise do PPGMC/UFF, programa no âmbito do qual esta pesquisa foi
desenvolvida, em termos teóricos e político-institucionais, com base no referencial  teórico
adotado pelo PPGMC/UFF, bem como em seus documentos de fundação e institucionalização
junto à Capes. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa teórica e de um estudo de caso.
Recorre às técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, e a entrevistas com alguns dos
pesquisadores que criaram o Programa, nele atuando desde sua fundação. A pesquisa divide-
se em três grandes etapas: a) apresentação e contextualização (histórica e epistemológica) da
tradição crítica latino-americana de comunicação; b) reflexão sobre a construção teórica e
metodológica da pesquisa em Mídia e Cotidiano; c) estudo de caso do PPGMC/UFF. Parte-se
da hipótese de que a pesquisa em Mídia e Cotidiano pode ser alinhada ao pensamento crítico
latino-americano em Comunicação.  Conclui-se que a hipótese procede e que a pesquisa em
Mídia e Cotidiano é um novo desdobramento dessa tradição teórica,  enquanto atualização
crítica das teorias das mediações culturais.

Palavras-chave: mídia; cotidiano; teorias críticas; América Latina; campo da comunicação.



ABSTRACT

This  work has as object the research in Media and Daily life in the context of the Latin
American critical tradition of Communication. Its general objective is to understand how the
research  in  Media  and  Everyday  dialogue  with  the  Latin  American  critical  tradition  in
communication. Its specific objectives are to carry out a survey and a contextualization of this
critical tradition in the scope of the theories of Communication as a whole; and to develop a
first self-analysis of the PPGMC/UFF, a program in which this research was developed in
theoretical and political-institutional terms, based on the theoretical framework adopted by the
PPGMC/UFF, as well as in its founding and institutionalization documents. Methodologically,
this  is a theoretical research and a case study. It  relies on bibliographic and documentary
research techniques, and interviews with some of the researchers who created the Program,
acting since its inception. The research is divided into three main stages: a) presentation and
contextualization (historical and epistemological) of the Latin American critical tradition of
communication;  b)  reflection  on  the  theoretical  and  methodological  construction  of  the
research in Media and Daily life; c) PPGMC/UFF case study. It starts from the hypothesis that
the research in Media and Daily life can be aligned with the critical Latin American thought in
Communication. It is concluded that the hypothesis proceeds and that the research in Media
and Daily Life is a new unfolding of this  theoretical tradition,  as a critical  update of the
theories of cultural mediations.

Keywords: media; daily; critical theories; Latin America; field of communication.
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INTRODUÇÃO

Desde a criação do telégrafo elétrico, das primeiras redes telegráficas e da imprensa de

massa, ainda no século XIX, e ainda mais fortemente com o advento e popularização do

cinema,  da  radiodifusão  (rádio  e  TV)  e  da  internet,  no  século  XX,  as  tecnologias  de

comunicação têm sido alvo de interesse científico, tanto pelas possibilidades que têm aberto

para a transmissão de mensagens a longas distâncias em um curto espaço de tempo, quanto

por  sua  capacidade  de  organização,  integração  e  controle  de  processos  socioculturais:

econômicos, políticos, estéticos, etc. De lá para cá, a comunicação tecnologicamente mediada

tem cada  vez  mais  assumido a  função de elemento  de integração da  sociedade humana,

responsável não só por ligar (estabelecer relações entre) as partes, mas também por garantir a

coesão de um determinado conjunto/sistema social (produtivo, econômico, político, cultural).

Ao longo das últimas cinco ou seis  décadas, estudos críticos têm verificado que as

tecnologias, práticas e processos comunicacionais assumiram posições e funções centrais na

organização  e  mobilização  das  sociedades  capitalistas.  As  tecnologias  de  informação  e

comunicação (TICs) – as redes telemáticas, os dispositivos eletrônicos e digitais etc. – tem

servido de base (estrutura) do capitalismo contemporâneo em termos de técnicas de produção

e  distribuição.  Contudo,  é  evidente  que  a  complexidade  de  fenômenos  e  processos

comunicacionais não pode ser reduzida a questões tecnológicas. Junto aos desenvolvimentos

tecnológicos, existe um intenso trabalho de mediação (cultural) que é realizado pelos meios

de comunicação (pelos profissionais que neles trabalham) – sobretudo os "meios de massa" –

voltado para a reprodução de uma determinada cultura (de consumo) que, por sua vez, é parte

fundamental da base de sustentação do sistema capitalista de relações sociais.

Observa-se  assim  que  a  cultura  midiática  (produzida  pelas  mídias  de  massa)  e

midiatizada  (absorvida  e  re-produzida  pelas  mídias  digitais)  tem  se  demonstrado  fator

estratégico e indispensável à sobrevivência do capitalismo contemporâneo por conta do papel

que desempenha na (re)produção de discursos, identidades, estados mentais e práticas sociais.

Nota-se  também que  tal  cultura  tem se  consolidado  gradualmente  ao  longo  das  últimas

décadas  sobretudo  pela  incorporação  cada  vez  mais  intensa  das  mídias  ao  cotidiano das

pessoas. Se em meados do século XX já se falava do poder das mídias quando famílias e

demais grupos de pessoas passavam horas do dia reunidas em torno do rádio e da televisão,

quanto  mais  hoje,  quando  pessoas  passam  praticamente  o  dia  inteiro  em  estado  de

hiperconectividade, pelas redes sociais e smartphones. 

Não é à toa, portanto, que o número de estudos (brasileiros) que tratam sobre o tema da
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comunicação tenha crescido tanto nos últimos anos (BRASIL, 2016). Também não é por

acaso a aproximação entre os debates sobre comunicação, sociedade (capitalista) e cultura.

Nesse ponto, é importante perceber que, como consta na Carta de La Paz1:

A América  Latina  tem  contribuído  historicamente  para  a  construção  do
pensamento crítico na área da comunicação, como em outras. Em diferentes
momentos,  intelectuais  engajados  desta  macrorregião  cultural  incidiram
fortemente sobre o debate internacional e o fizeram, no mais das vezes, de
forma coletiva. Apesar disso, poucas vezes a sua mais fina reflexão e a sua
ação mais consequente tiveram o devido reconhecimento da parte daqueles
que se dedicaram a escrever a história da comunicação no mundo ocidental.
(ALAIC, 2014, p.2)

Assim, como diz Melo (2003): 

[…] chegou o momento de reconhecermos que a América Latina tem um
legado  comunicacional  de  boa  qualidade,  reconhecido  e  reverenciado
internacionalmente. Trata-se, agora, de potencializá-lo e de fazê-lo avançar,
ocupando  o  espaço  que  nos  cabe  no  atlas  mundial  das  ciências  de
comunicação. (p.85)

A opção  por  valorizar  neste  estudo  as  contribuições  teóricas  e  metodológicas  do

pensamento  crítico  latino-americano  de  comunicação,  contudo,  não  se  dá  apenas  por

reconhecer sua legitimidade e competência epistemológica para o tratamento das questões da

comunicação  e  da  cultura  nas  sociedades  capitalistas  contemporâneas,  mas  também pela

importância de se combater uma espécie de “dependência epistemológica” que se reflete na

“interiorização que fazemos da divisão do trabalho em nível internacional, segundo a qual

esses países [do sul] não podem se permitir o luxo de fazer ciência; com a aplicação da que

fazem os outros estão cumprindo seu papel na história” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p.47,

grifo do autor). Além disso, este trabalho procura também evidenciar que a tradição crítica

latino-americana de comunicação não deve ser tomada como uma tradição “cristalizada”,

encerrada  no  passado,  mas  como  uma  tradição  dinâmica,  em  pleno  processo  de

transformação e renovação, por meio de um movimento constante de autocrítica, posto, em

grande parte, pelas próprias demandas de análise geradas pelas transformações da realidade

social.

O intenso desenvolvimento tecnológico, a globalização e a emergência de uma cultura

–  um  “modo  de  vida”2 –  em que  as  mídias  ocupam um lugar  central  na  sociabilidade

1. A Carta de La Paz é um documento firmado em 2014, na cidade de La Paz, por ocasião do VII Seminário
Latinoamericano de Pesquisa em Comunicação promovido pela Associação Latino-americana de Investigadores
de Comunicação (Alaic). Nela se propõe um programa amplo de consensos e ações interinstitucionais que visam
o diálogo fraterno na construção de uma comunicação democrática e  emancipadora a serviço dos povos da
América Latina.
2. André Granou (1972) define o “modo de vida” como “uma totalidade concreta produzida e reproduzida pelo
próprio desenvolvimento do modo de produção” (p.49, apud. BOLAÑO, 2000, p.99).
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cotidiana das pessoas são alguns exemplos de transformações que trazem consigo inúmeros

problemas passíveis de investigação do ponto de vista da Comunicação. Cabe, portanto, aos

pesquisadores da área, o trabalho de atualização e aprimoramento teórico e metodológico no

sentido de prover um tratamento mais  apurado de tais  questões (problemas)  que permita

resolvê-las ou, pelo menos, identificá-las, compreendê-las e criar vias para sua solução. É

nesse sentido, de abrir perspectivas críticas de investigação sobre as questões decorrentes da

íntima ligação entre Comunicação e cotidiano nas sociedades capitalistas, que este trabalho

pretende contribuir com o pensamento comunicacional latino-americano.

Maria Immacolatta Lopes (2004), analisando as questões epistemológicas, teóricas e

metodológicas  da  pesquisa  de  comunicação,  afirma  –  com  base  nas  ideias  de  Gaston

Bachelard  e  Pierre  Bourdieu  –  que,  de  modo  geral,  a  prática  da  pesquisa  científica  se

constitui como uma prática social que possui uma autonomia relativa – “dada por uma lógica

interna de desenvolvimento e autocontrole” (p.15) – mas que também é “sobredeterminada

por  condições  sociais  de  produção”  (p.15).  Segundo  a  autora,  as  condições  sociais  de

produção “definem o horizonte dentro do qual se movem as decisões que permitem falar de

uma certa maneira sobre um certo objeto” (p.16).

Ainda de acordo com Lopes, as condições sociais de produção da pesquisa científica

podem  ser  resumidas  em  três  contextos:  discursivo,  institucional  e  social  (ou  histórico-

cultural).  O contexto  discursivo  corresponderia  aos  paradigmas,  modelos,  instrumentos  e

temáticas que circulam em uma determinada área do conhecimento (campo científico), isto é,

aos recursos científicos historicamente produzidos e acumulados por uma área do saber (a

Comunicação,  por  exemplo).  O  contexto  institucional  estaria  ligado  aos  “mecanismos

organizativos  de  distribuição  de  recursos  e  poder  dentro  de  uma comunidade  científica”

(p.16),  ou  seja,  às  redes,  associações,  institutos,  departamentos,  e  demais  aparatos

institucionais  da comunidade científica e  suas  respectivas  normas de funcionamento.  Por

último, o contexto social (histórico-cultural) corresponderia às “variáveis sociológicas que

incidem sobre a produção científica” (p.16), ou seja, a realidade social, histórica, cultural,

econômica e política em âmbito nacional ou internacional. 

A análise desses contextos e da influência que exercem no modo como se constitui uma

determinada  pesquisa  científica  aponta  para  uma  concepção  histórica  do  conhecimento

científico, ou seja, para a compreensão de que todo conhecimento é produto (e produtor) de

relações sociais historicamente situadas e, portanto, remete a (e faz parte de) um contexto

histórico específico, com suas potencialidades e limites. É partindo dessa concepção que este
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estudo procura refletir sobre (a prática de) pesquisa em Mídia e Cotidiano e sua relação com

o contexto (histórico-cultural, institucional e discursivo) latino-americano.

O objetivo geral deste trabalho é refletir sobre a pesquisa em Mídia e Cotidiano no

contexto  da  tradição  crítica  latino-americana.  Seus  objetivos  específicos  são  efetuar  um

levantamento  e  uma  contextualização  dessa  tradição  crítica  no  âmbito  das  teorias  da

Comunicação  como  um todo;  e  desenvolver  uma  primeira  autoanálise  do  PPGMC-UFF,

programa no âmbito do qual esta pesquisa foi desenvolvida, em termos teóricos e político-

institucionais,  com base no referencial  teórico adotado pelo PPGMC/UFF, bem como em

seus  documentos  de  fundação  e  institucionalização  junto  à  Capes.  Este  estudo  parte  da

hipótese de que a pesquisa em Mídia e Cotidiano pode ser alinhada ao pensamento crítico

latino-americano  em   Comunicação  –  e  considerada,  inclusive,  como  um  novo

desdobramento (um subcampo) desta tradição – enquanto atualização crítica das teorias das

mediações culturais. Sua contribuição seria a de construir uma perspectiva totalizante sobre

os  fenômenos  e  processos  comunicacionais  capaz  de  articular  dialeticamente  os  fatores

determinantes de nível macrossocial (as grandes estruturas de poder,  o mercado global,  o

Estado, os monopólios de comunicação, as massas) e microssocial (culturas locais, práticas

cotidianas, pequenos grupos e comunidades). 

Trata-se, portanto, da análise de um objeto teórico (a pesquisa em Mídia e Cotidiano)

que  tem  se  materializado  no  conjunto  de  pesquisas  produzidas  pelo  Programa  de  Pós-

Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense (PPGMC/UFF). Por

ser o PPGMC um programa ainda novo e em fase de consolidação, a preocupação neste

estudo,  ao  lidar  com  a  pesquisa  em  Mídia  e  Cotidiano,  é  mais  a  de  pensar  (explorar)

possibilidades – a hipótese aqui formulada é bastante ilustrativa nesse sentido – do que a de

verificar comportamentos e avaliar desempenhos – embora isso seja fundamental sobretudo

para o terceiro capítulo deste trabalho. Dito de outro modo, na forma como aborda a pesquisa

em Mídia  e  Cotidiano,  este  trabalho  se  configura  mais  como  um “pontapé  inicial”,  um

estímulo  a  possíveis  desenvolvimentos  –  a  partir,  é  claro,  das  condições  de  produção

científica disponíveis que são aqui verificadas –, do que como um “ponto final” que tipifica

um projeto e encerra seu campo de atuação.

Entendido como uma pesquisa com uma clara preocupação epistemológica – como um

estudo sobre como se estuda a relação entre mídia e cotidiano – este trabalho se apoia na

ideia de Lopes (2003) de que  a reflexão da ciência sobre si própria “aclara seu campo de

atuação, seus procedimentos, o valor de seus resultados e o âmbito de suas possibilidades”

(p.10). Logo, acredita-se que esta pesquisa se justifica na medida em que pretende identificar,
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caracterizar e contextualizar os estudos em Mídia e Cotidiano como programa singular de

pesquisa.

A pesquisa divide-se, então, em três grandes etapas: a) apresentação e contextualização

(histórica e epistemológica) da tradição crítica latino-americana de Comunicação; b) reflexão

sobre a construção teórica e metodológica da pesquisa em Mídia e Cotidiano; e, c) estudo de

caso do PPGMC/UFF. Cada uma dessas fases corresponde a um capítulo deste estudo.

Na primeira parte, busca-se construir a base teórica da discussão. É a fase em que se

dispõe os fundamentos teóricos e as “ferramentas” (noções, conceitos, categorias) com os

quais a pesquisa lida e sobre os quais se apoia. A noção de “campo”, de Bourdieu (1976), e as

noções  a  ela  relacionadas,  como  o  “monopólio  da  autoridade  científica”,  o  “capital

intelectual” e a “autonomia relativa” do campo, abrem o debate. Com essas ideias em mente,

passa-se a analisar, em termos históricos e epistemológicos, a formação e consolidação do

campo  da  Comunicação  –  e  algumas  de  suas  correntes  teóricas  fundadoras  como,  por

exemplo, a  Mass Communication Research  norte-americana, a Teoria Crítica da Escola de

Frankfurt  e  o  Estruturalismo  francês  –  para,  então,  se  chegar  à  análise  da  formação  e

consolidação do campo crítico latino-americano de Comunicação.

Ao abordar a tradição crítica latino-americana de Comunicação, este estudo privilegia a

apresentação  de  três  correntes  teóricas:  as  Teorias  da  Dependência  Cultural,  os  Estudos

Culturais Latino-americanos e a Economia Política da Comunicação (EPC) – ou Economia

Política da Informação, Comunicação e Cultura (EPICC). Além de serem representativas do

pensamento comunicacional latino-americano, as contribuições teóricas e metodológicas de

tais correntes são fundamentais para a reflexão que se pretende esboçar neste estudo.

Ainda sobre a análise do primeiro capítulo, convém dizer que ela procura ressaltar as

relações de diálogo e de crítica epistemológica entre as tradições teóricas apresentadas, bem

como as relações que elas possuem com os contextos históricos (social, político, econômico)

em que despontam. A intenção é que, com isso, fique mais fácil situar a pesquisa em Mídia e

Cotidiano em relação à tradição crítica latino-americana de Comunicação e ao campo da

Comunicação. Isto é, observar de que maneira a pesquisa em Mídia e Cotidiano pode ser

aproximada e mesmo inserida na tradição crítica latino-americana através da incorporação

crítica de princípios, paradigmas, teorias e modelos metodológicos e também preenchendo

lacunas,  identificando  novos  problemas  de  investigação  e  atualizando  (criticamente)  as

teorias e metodologias que compõem o pensamento comunicacional da região.

O segundo capítulo tem como objetivo específico esclarecer sobre o que, afinal, trata a

pesquisa  em  Mídia  e  Cotidiano.  Para  tanto,  se  promove,  nesse  capítulo,  uma  primeira
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aproximação empírica  em relação  ao  objeto  deste  estudo,  isto  é,  procura-se  responder  à

pergunta “o que é a pesquisa em Mídia e Cotidiano?” através da análise do referencial teórico

adotado pelo PPGMC/UFF. Assim, começa-se problematizando o termo “cotidiano” – que,

em tese,  seria  responsável  pela  especificidade  desse  tipo  de  pesquisa,  ou  seja,  pela  sua

diferenciação em relação às  demais  pesquisas  de  Comunicação.  Para  pensar  o  cotidiano,

recorre-se, principalmente, aos trabalhos de Agnes Heller (2008), Henri Lefebvre (1991) e

Karel Kosik (1963), embora sejam também valiosas as contribuições de Berger e Luckmann

(1999), dentre outros. Em seguida, tenta-se articular criticamente o conceito de cotidiano (e

as  perspectivas  de análise  que  ele  abre)  com a  discussão  sobre  mídia  –  da  forma como

aparece na bibliografia do PPGMC –, destacando que a análise de ambos os termos (e dos

fenômenos e processos a eles vinculados)  e, sobretudo, da relação entre eles aponta para a

sedimentação de uma cultura – uma forma de ver, pensar e interagir com o mundo (com a

realidade)  –  que,  apesar  das  novidades  que  apresenta,  é  ainda  intimamente  ligada  à

manutenção  da  ordem  social  capitalista.  Fechando  o  capítulo  propõe-se,  através  do

cruzamento das teorias analisadas, uma espécie de rascunho de programa de investigação

para a pesquisa em Mídia e Cotidiano. Algo que, não custa repetir, tem como propósito mais

explorar  possibilidades  e  estimular  futuros  desenvolvimentos  do  que  estabelecer  rotas  e

normas rígidas de investigação.

Por  fim,  o  terceiro  capítulo  deste  trabalho  é  dedicado  ao  estudo  de  caso  do

PPGMC/UFF. Nele busca-se compreender como a pesquisa em Mídia e Cotidiano tem sido

trabalhada pelo Programa e quais  tem sido os  desafios  e  obstáculos  que tem surgido no

sentido de consolidação desse tipo de pesquisa. Assim, parte-se da apresentação formal do

Programa, seus objetivos, a área de concentração e as linhas de pesquisa com que trabalha, os

grupos de pesquisa que o integram, os eventos que promove e os espaços e atividades que

administra. Feita essa apresentação, propõe-se uma retrospectiva histórica da formação do

Programa para compreender quais foram e quais tem sido as condições sociais de produção

científica do Programa e como tais condições tem refletido na formação da identidade do

Programa, isto  é,  na construção da pesquisa em Mídia e Cotidiano em termos teóricos e

institucionais. Tal análise tem como objetivos: registrar um exemplo concreto de construção

“cotidiana” de um projeto teórico latino-americano (brasileiro, no caso) em torno da relação

entre  mídia  e  cotidiano;  e  fornecer  subsídios  para  pensar  sobre  os  desafios  a  serem

enfrentados na composição de uma pesquisa em Mídia e Cotidiano de inspiração crítica e

latino-americana.

Como último ponto antes de passar à exposição deste estudo, cabe explicar que, por se
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tratar  de  uma  investigação  teórica,  este  trabalho  foi  realizado  basicamente  a  partir  das

pesquisas bibliográfica e documental,  sendo o terceiro capítulo fundamentado em grande

parte também pela coleta de informações através de entrevistas semiestruturadas com alguns

dos pesquisadores que fizeram parte da criação do PPGMC e que nele permanecem atuando

até hoje.
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1.  O  CAMPO  DA COMUNICAÇÃO  E  O  DEBATE  LATINO-AMERICANO

SOBRE MÍDIA

1.1 A noção de campo

A noção de campo,  e  em especial  a  de  “campo científico”  (BOURDIEU, 1976),  é

imprescindível a esta pesquisa, e algumas razões para isso merecem ser destacadas logo de

início. Em primeiro lugar, ela serve para situar o ambiente dentro do qual este trabalho se

inscreve  e  se  desenvolve,  e  que  é,  ao  mesmo tempo,  alvo  desta  investigação:  o  campo

científico. Em outras palavras, o “espaço” de produção do conhecimento científico. Além

disso, a delimitação e o destaque do campo científico como um ambiente diferenciado de

produção, com lógica e dinâmica próprias de funcionamento, serve de alerta para o risco de

deduções apressadas como, por exemplo, a ideia de que o fazer científico é livre de pressões

e interferências externas, ou, por outro lado, de que a produção de conhecimento científico é

totalmente  subordinada  às  pressões  de  contextos  políticos  e  econômicos.  Por  último,  as

questões  levantadas  por  Bourdieu  em relação  ao  campo científico  –  como a  questão  da

autonomia,  da  relação  entre  ordem social  e  ordem científica,  do  capital  científico  e  da

concorrência  por  legitimidade/autoridade,  e  da  relação  entre  a  estrutura  do  campo  e  as

estratégias de ação dos agentes em concorrência – são também as questões que embasam e

norteiam este estudo. Por isso a opção de apresentá-las desde já como ponto de partida da

linha de raciocínio que aqui se propõe.

Como primeira  aproximação,  é  importante  compreender  que  o  conceito  de  campo,

conforme elaborado por Bourdieu, surge como um ponto intermediário, ou até de intersecção,

entre  dois  polos,  entre  duas  tradições  de  interpretação  que  o  autor  esquematicamente

caracteriza como internalistas (ou internas) e externalistas (ou externas) (BOURDIEU, 2004).

A primeira corresponderia ao “fetichismo do texto autonomizado” (p.19), segundo o qual “o

texto  é  o  alfa  e  o  ômega  e  nada  mais  há  para  ser  conhecido”  (p.19).  Já  a  segunda,

corresponderia ao grupo que “quer relacionar o texto ao contexto e propõe-se a interpretar as

obras colocando-as em relação com o mundo social ou o mundo econômico”.

Na opinião do autor, “para compreender uma produção cultural (literatura, ciência, etc.)

não basta  referir-se  ao  contexto  textual  dessa  produção,  tampouco referir-se  ao  contexto

social contentando-se em estabelecer uma relação direta entre o texto e o contexto” (p.20).

Sua hipótese, portanto, é que:

[…] entre esses dois polos, muito distanciados, entre os quais se supõe, um
pouco imprudentemente, que a ligação possa se fazer,  existe um universo
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intermediário que chamo o campo literário, artístico, jurídico, científico, isto
é,  o  universo  no  qual  estão  inseridos  os  agentes  e  as  instituições  que
produzem, reproduzem ou difundem a arte, a literatura ou a ciência. Esse
universo é um mundo social como os outros, mas que obedece a leis mais ou
menos específicas. (ibid., p.20)

No caso do campo científico, o autor reforça a opinião de que é um “mundo social e,

como tal, faz imposições, solicitações, etc., que são, no entanto, relativamente independentes

das pressões do mundo social  global que o envolve” (p.21).  Cabe,  então,  compreender a

dinâmica  deste  “mundo  social”,  ou  seja,  como  funciona  e  o  que  está  em  jogo  nesse

“microcosmo dotado de suas leis próprias”:

O campo científico, enquanto sistema de relações objetivas entre posições 
adquiridas (em lutas anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta 
concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa luta é o monopólio 
da autoridade científica definida, de maneira inseparável, como capacidade 
técnica e poder social; ou, se quisermos, o monopólio da competência 
científica, compreendida enquanto capacidade de falar e de agir 
legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com autoridade), que é 
socialmente outorgada a um agente determinado. (BOURDIEU, 1976, p.1)

Em relação  à  definição  acima,  se  considerarmos  apenas  que  o  campo  científico  é

composto por uma dinâmica de concorrência entre agentes que ocupam posições desiguais

em uma estrutura historicamente constituída e que tem como objetivo final o monopólio da

autoridade – isto é, do poder dentro do campo –, resta a dúvida sobre no que, afinal, ele difere

do ambiente de livre mercado do mundo capitalista. Segundo Bourdieu, a diferença está no

modo como se dá a luta concorrencial e no tipo de poder em jogo, nas possibilidades de ação

que esse tipo de poder abre. O que não exclui, em nenhuma hipótese, o fato de que no campo

científico  “todas  as  práticas  estão  orientadas  para  a  aquisição  de  autoridade  científica

(prestígio,  reconhecimento,  celebridade  etc.)”  (ibid.,  p.3),  de  forma  que  “os  conflitos

epistemológicos são sempre, inseparavelmente, conflitos políticos” (p.3). Faz-se necessário,

então, compreender alguns pontos, como o porquê da disputa por autoridade científica, que

tipo de poder ela confere e representa, e como e sob que condições se dá essa disputa, isto é,

em que se baseia, o que define a posição de um agente dentro do campo, o que faz com que

um agente tenha mais autoridade que outro, o que conta como valor, e como (ou por quem)

ele é avaliado (“calculado”).

Diante de tais  questões,  convém falar  sobre  a  estrutura  do campo.  De acordo com

Bourdieu (2004): “É a estrutura das relações objetivas entre os agentes que determina o que

eles podem e não podem fazer” (p.23). Ele complementa: “Essa estrutura é, grosso modo,

determinada pela  distribuição do capital  científico num dado momento” (p.24).  O capital
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científico, por sua vez: “é uma espécie particular do capital simbólico (o qual, sabe-se, é

sempre  fundado  sobre  atos  de  conhecimento  e  reconhecimento)  que  consiste  no

reconhecimento (ou no crédito) atribuído pelo conjunto de pares-concorrentes no interior do

campo científico […]” (p.26).

Entende-se,  assim,  que  a  luta  pelo  monopólio  da  autoridade  científica  consiste  no

esforço  pela  acumulação  de  capital  científico.  Acumulação  que  envolve  a  produção  de

conhecimento científico, mas também a necessidade de reconhecimento desta produção por

aqueles que, em tese, são os menos propensos a reconhecê-la (valorizá-la) – e, portanto, os

mais  rigorosos  –,  por  serem  pares-concorrentes.  Logo,  percebe-se  (e  reforça-se)  nesta

dinâmica o caráter híbrido do campo científico, mesclando uma lógica acadêmica/científica

(de reconhecimento) com outra de ordem industrial  (de produção).  Ainda sobre o capital

científico, Bourdieu diz haver dois tipos: o capital intelectual “puro”, ligado à competência

técnica e ao “prestígio” pessoal junto aos demais pares; e o capital temporal (ou político),

ligado  à  ocupação  de  cargos  institucionais  como  direção  e  chefia  de  laboratórios  e

departamentos,  participação em comissões  de  avaliação etc.,  e  ao controle  dos  meios  de

produção (contratos,  créditos,  etc.)  e reprodução (nomeação, carreiras) vinculados a estes

cargos.  A acumulação  e  a  transmissão  de  ambos  os  tipos  de  capital  científico  variam

conforme as especificidades que possuem e que os distinguem. Todavia, por enquanto basta

aos propósitos deste estudo sinalizar a existência desses dois tipos de capital científico.

Sobre a autoridade científica, Bourdieu (1976) afirma ser ela uma “espécie particular de

capital social que assegura um poder sobre os mecanismos constitutivos do campo e que pode

ser reconvertido em outras espécies de capital” (p.6). Logo, a autoridade científica permite a

um agente (ou um grupo deles) ordenar, em maior ou menor medida, o campo de acordo com

seus princípios, valores e interesses – o que não permite generalizar que esse ordenamento

represente sempre um ato de má fé ou uma tentativa de tirar proveito, ainda que possam

existir casos assim. De todo modo, importa observar que:

Na luta em que cada um dos agentes deve engajar-se para impor o valor de
seus produtos e de sua própria autoridade de produtor legítimo, está sempre
em jogo o poder de impor uma definição da ciência (isto é, a de limitação
do  campo  dos  problemas,  dos  métodos  e  das  teorias  que  podem  ser
considerados  científicos)  que  mais  esteja  de  acordo  com  seus  interesses
específicos. A definição mais apropriada será a que lhe permita ocupar
legitimamente  a  posição  dominante e  a  que  assegure,  aos  talentos
científicos de que ele é detentor a título pessoal ou institucional, a mais alta
posição na  hierarquia dos valores científicos [...].  (ibid.  p.6 e 7,  grifo do
autor)

Não é difícil  supor  que exista  no interior  de  um campo científico  uma espécie  de
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retroalimentação  e  pré-disposição  à  acumulação  em que  os  agentes  detentores  de  maior

capital científico, sendo, por isso mesmo, os mais qualificados a agir sobre a estrutura do

campo, atuem de modo a garantir para si o monopólio da autoridade científica. Bourdieu,

inclusive,  atenta  para  o  fato  de  que  quanto  mais  homogêneo  o  campo,  menores  são  as

possibilidades de grandes revoluções e maiores as de pequenas revoluções (reformas) e ciclos

quase que permanentes de inovações e adaptações. Inclusive, é interessante notar como o

processo  de  consolidação  de  uma  ordem  e  de  homogeneização  de  um campo  prevê  (e

depende de) uma certa relação de cumplicidade entre os concorrentes, na medida em que o

próprio antagonismo em torno de um assunto serve para delimitar um campo de discussão

(que é admitido pelos pares como legítimo) e, consequentemente, exclui a possibilidade de

debate sobre qualquer outro assunto que fuja a este campo. Configura-se uma espécie de

agendamento epistemológico do campo e nisto reside o problema em torno da autonomia  do

campo em relação a ordem social.

Sobre a autonomia de um campo, Bourdieu (2004) explica que: 

Uma  das  manifestações  mais  visíveis  da  autonomia  do  campo  é  sua
capacidade de refratar, retraduzindo sob uma forma específica as pressões ou
demandas externas. […] Dizemos que quanto mais autônomo for um campo,
maior  será  seu  poder  de  refração  e  mais  as  imposições  externas  serão
transfiguradas,  a  ponto,  frequentemente,  de  se  tornarem  perfeitamente
irreconhecíveis.  O  grau  de  autonomia  de  um  campo  tem  por  indicador
principal seu poder de refração, de retradução. (p.22)

Se o grau de autonomia – que, importante frisar, é sempre relativa, nunca total – de um

campo depende de seu poder de refração e retradução das demandas externas, fica a dúvida de

como um campo pode refratar ou retraduzir essas demandas. Diante deste problema, recorre-

se  aqui  à  hipótese  de  Quiroga  (2013)  de  que  “a  capacidade  de  refratar  e  retraduzir  as

‘intromissões’ do mundo social […] depende da consolidação, da qualidade e dos níveis de

desenvolvimento  do  capital  científico  ‘puro’ (intelectual)”  (p.112).  Ou  seja,  depende  do

desenvolvimento  (produção)  e  consolidação  (reconhecimento)  da  competência  técnica  do

campo  em  questão.  Competência  que,  segundo  Quiroga,  é  expressa  pelos  padrões  de

originalidade de um campo, isto é, pela tradução original que faz dos fatos do mundo e que

lhe  confere  identidade,  permitindo  distingui-lo  de  outros  campos.  Ainda  de  acordo  com

Quiroga, o desenvolvimento de tal originalidade deve atender ao que ele chama de “níveis de

cientificidade” ou “ordem dos atos epistemológicos” (p.114), que consiste, resumidamente,

em: a) ruptura com o senso comum; b) construção (teórica) do objeto científico; c) verificação

sistemática das proposições e hipóteses.

É fundamental ressaltar que a desatenção – proposital ou não – em relação a qualquer
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desses três requisitos tende a gerar uma falsa sensação de autonomia, visto que eles seriam os

critérios mínimos para avaliar a cientificidade de um discurso ou hipótese. É justamente a

necessidade  dessa  sensação – da  aparência  de  autonomia  – que  diferencia  os  campos  de

produção  de  discursos  eruditos  dos  campos  verdadeiramente  científicos.  De  acordo  com

Bourdieu (1976),  os campos de produção de discursos eruditos se valem da aparência de

autonomia para preencher funções ideológicas e legitimar a ordem estabelecida, reforçando “o

arsenal dos instrumentos simbólicos de dominação” (p.26). A ideia de uma prática científica

totalmente  livre  de interferências  do contexto  social  externo é,  nesses  casos,  defendida  e

apregoada para,  paradoxalmente,  atender  a  demandas  de  um contexto  externo carente  de

justificação  e  legitimitação,  isto  é,  de  que  alguma  autoridade  (supostamente  científica)

confirme a ordem vigente como “ordem natural das coisas”, como o melhor estado possível

das coisas, ou como o melhor projeto a ser seguido.

Diante da ideia de uma autonomia estrategicamente aparente se faz necessário retomar

(e reforçar) a percepção de que existe no campo científico uma luta pela autoridade científica,

e que nessa luta está implícita a disputa sobre o que deve ou não ser considerado científico.

Pois  se  é  possível  –  por  absurdo  que  seja  –  imaginar  que  a  produção  de  conhecimento

científico se constitua como prática isolada e livre de quaisquer pressões de ordem política ou

econômica  quando  se  pensa  (superficialmente)  nas  ciências  “duras”  ou  exatas,  quando

tratamos das ciências ditas sociais, tal interpretação é praticamente insustentável.

Bourdieu (2004) comenta ironicamente que:

Se você tentar dizer aos biólogos que uma de suas descobertas é de esquerda
ou de direita, católica ou não-católica, você suscitará uma franca hilaridade,
mas nem sempre foi assim. Em sociologia, ainda se pode dizer esse tipo de
coisas. Em economia, evidentemente, pode-se também dizer isso, ainda que
os economistas  se  esforcem por  fazer  crer  que isso não é  mais  possível.
(p.22)

De maneira mais assertiva, o autor reforça sua posição em outra passagem, ao afirmar

que:

A ideia de uma ciência neutra é uma ficção, e uma ficção interessada, que
permite  fazer  passar  por  científico  uma  forma  neutralizada  e  eufêmica,
particularmente  eficaz  simbolicamente  porque  particularmente
irreconhecível, da representação dominante do mundo social. Desvendando
os mecanismos sociais que asseguram a manutenção da ordem estabelecida,
cuja  eficácia  propriamente  simbólica  repousa no desconhecimento de sua
lógica  e  de  seus  efeitos,  fundamento  de  um  reconhecimento  sutilmente
extorquido, a ciência social toma necessariamente partido na luta política.
(BOURDIEU, 1976, p.28)

Em outras palavras, se a tarefa da ciência social é desvendar os mecanismos sociais que
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asseguram a  manutenção da  ordem estabelecida  –  em qualquer  que seja  o  campo social

(científico  ou  não)  –,  e  se  tal  ordem é  estabelecida  e  mantida  por  uma série  de  fatores

políticos,  econômicos,  culturais  etc.,  é  (no  mínimo)  razoável  que  na  ciência  social  os

conflitos  epistemológicos  sejam admitidos  e  encarados  também como conflitos  políticos.

Afinal, como questiona Bourdieu (1976):

Quais são as condições sociais de possibilidade do desenvolvimento de uma
ciência liberta das pressões e das demandas sociais, sabendo que, neste caso,
os progressos no sentido da racionalidade científica não são progressos no
sentido da neutralidade política? (p.28)

A crítica que Bourdieu propõe através de sua pergunta um tanto retórica não significa

que as ciências sociais devam ser em todo caso pautadas e normatizadas de acordo com a

conjuntura  política,  muito  menos  que,  devido  à  relativa  heteronomia  que  as  caracteriza,

estejam isentas de avaliações e críticas epistemológicas. Ela apenas reforça a definição inicial

do campo científico como um espaço social  que goza de autonomia relativa,  nunca total.

Definição que, no caso das ciências sociais, assume um contorno especial pelo simples fato de

ser a ordem social – as formas e normas com que e sob as quais as pessoas interagem e se

organizam em sociedade – o objeto de análise destas ciências.  

E no caso do campo de interesse deste estudo? Em que grau se dá a autonomia do

campo  da  Comunicação  em  relação  às  pressões  do  contexto  histórico-social?  Estaria  o

desenvolvimento  do  campo  da  Comunicação  tão  ligado  às  demandas  históricas,  sociais,

econômicas e políticas como as demais ciências sociais? Aposta-se aqui que sim, mas para

verificar se tal hipótese é válida é preciso pensar sobre questões como: o que é o campo da

Comunicação; em que contexto surge e como se desenvolve; o que permite identificá-lo como

tal  –  qual  seu objeto,  que teorias  produz,  que métodos utiliza;  e  que tipos  de projetos  e

tradições estão em jogo na disputa por autoridade científica dentro do campo.

1.2 O campo da Comunicação

Se entendemos que o campo científico é um “espaço” de produção de conhecimento

científico,  entendemos  também que ao  falar  sobre  o  “campo da  Comunicação”,  estamos

falando  da  produção  e  compartilhamento  de  conhecimento  científico  relacionado,

obviamente, ao tema “comunicação”. Logo, para os fins deste estudo, considera-se aqui que

pensar sobre o campo da Comunicação é, de certa forma, pensar sobre: as tradições teóricas

que historicamente tem tomado a comunicação como problema de investigação; as relações

que possuem com os contextos histórico-sociais em que surgem e sobre os quais incidem; e
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as relações (de continuidade, ruptura, crítica) que essas tradições estabelecem umas com as

outras.

A análise do campo da Comunicação em uma perspectiva histórica, além de permitir

observar as questões e debates internos e externos ao campo que em maior ou menor grau

influenciaram  sua  trajetória  e  desenvolvimento,  permite  também  observar  a  história  do

próprio  conceito  de  comunicação.  Seu  surgimento,  como  ideia  vaga,  e  os  significados

específicos que assume conforme as funções que lhes são atribuídas no interior das teorias

que o reivindicam e o utilizam. Afinal, dependendo do contexto, por comunicação pode-se

compreender desde o simples diálogo entre duas pessoas, até as intercomunicações celulares,

os  fenômenos de troca  de calor,  as  transmissões  de  dados entre  computadores,  os  sinais

trocados entre animais, a formação de redes neurais e outros tantos fenômenos e processos de

ordens social, biológica, física, química etc. (DUARTE, 2003).

De acordo com Martino (2005), o termo comunicação viria do latim "communicatio",

que, segundo o autor, teria aparecido pela primeira vez no universo do cristianismo antigo.

Martino explica que o termo era utilizado para se referir à prática dos monges cenobitas de

jantar  em companhia  uns  dos  outros,  rompendo  assim o  isolamento  em que viviam nos

mosteiros.  Nesse  contexto,  “o  termo  comunicação  não  designa  todo  e  qualquer  tipo  de

relação, mas aquela onde haja elementos que se destacam de um fundo de isolamento” (p.13)

e traz a ideia de “uma realização em comum” (p.13). Outros autores como, por exemplo,

Antônio  Hohlfeldt  (2005)  e  Marques  de  Melo  (1998),  recuam ainda  mais  na  história  e

chegam a considerar a invenção da escrita pelos sumérios, ainda em 3.500 a.C., e as reflexões

dos sofistas sobre a retórica, na Grécia antiga, como as origens da pesquisa em comunicação,

ou melhor, como as primeiras manifestações de interesse em compreender e “sistematizar”

práticas comunicativas (entre seres humanos).

Embora tais contribuições sejam valiosas por localizarem o problema comunicacional

em um passado  distante  e,  com isso,  chamarem atenção  para  o  fato  de  que  os  atos  de

comunicação são fonte de reflexões desde as mais antigas civilizações humanas, seria aqui

um exagero propor que as origens do campo da Comunicação estariam na Idade Média, na

Grécia antiga ou ainda no tempo dos sumérios. Seria até, de certa forma, uma incoerência

falar da origem de um campo científico quando a própria noção de ciência (ou de método

científico) sequer existia.

Na interpretação de Armand Mattelart e Michèle Mattelart (1997), as transformações

sociais experimentadas na passagem dos séculos XVIII para o XIX – com destaque para o

avanço da indústria e o crescimento das cidades na Europa – teriam servido de base para as
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primeiras elaborações teóricas de tipo científico sobre o tema da comunicação. Ainda que já

circulassem  os  primeiros  jornais  diários  na  Alemanha  do  século  XVII  (MELO,  2015),

segundo Mattelart e Mattelart, é a partir das últimas décadas do século XVIII que os meios de

comunicação começam a ocupar algum espaço no debate científico e social, principalmente

pelas promessas de ‘superação' do espaço e do tempo através da transmissão de informações

a  longas  distâncias  em um curto  espaço de  tempo.  É  deste  período,  e  especialmente  da

segunda metade do século XIX, que os autores destacam a concepção da comunicação como

fator de integração e organização da sociedade humana. Concepção que é influenciada tanto

pelo ponto de vista da economia clássica inglesa – que, tendo como pressuposto a divisão

social do trabalho, pensava o papel da comunicação na dinâmica industrial, ou seja, como

fator  necessário  à  organização  do  processo  produtivo  das  fábricas,  à  defesa  (militar)  e

integração de  territórios  (mercados),  e  à  circulação de capital  –  quanto  pelo  positivismo

científico típico da época que, em nome da objetividade científica, buscava compreender as

sociedades  como organismos  vivos  e  oferecia  às  questões  sociais  respostas  advindas  das

ciências naturais – as metáforas dos meios de comunicação (e de transporte) como “vias de

circulação” responsáveis pelo fluxo de matéria (informação) entre  os diversos “órgãos” da

sociedade-organismo são exemplos disso.

Sobre essas primeiras teorizações, é importante destacar duas ideias que devem nos

acompanhar ao longo deste estudo. A primeira é a de que o interesse pela comunicação como

elemento de coesão de um sistema (social, produtivo, de distribuição etc.) aparece justamente

no contexto histórico em que a fragmentação assumia o posto de princípio teórico e prática

metodológica – fosse na divisão social do trabalho, na divisão do tempo, na análise científica

ou na afirmação da individualidade como valor. Nesse sentido, de um ponto de vista lógico,

os  meios  de  comunicação  não  são  apenas  úteis,  mas  necessários  aos  objetivos  de  uma

sociedade industrial capitalista que, ao mesmo tempo que fraciona a realidade – a divide em

esferas aparentemente isoladas –,  é totalizante na expansão de seu modo de (produção e

reprodução da) vida.3

A segunda ideia, relacionada à compreensão da sociedade como um organismo vivo, é

a de que a comunicação seria um instrumento para o progresso. Pois na interpretação da

sociedade como uma espécie de organismo coletivo estaria implícita a ideia de que a (história

da) sociedade obedeceria a uma lei fisiológica de desenvolvimento progressivo em que o

3. Isso não significa, de maneira alguma, uma crítica irrestrita ou o desprezo pelos avanços proporcionados pelo
método científico, pela produção industrial ou mesmo pela conquista dos direitos individuais. Trata-se apenas de
uma observação sobre o papel desempenhado pela comunicação na solução do dilema separação-integração que
se fazia “evidente” na chamada sociedade industrial.
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“estado científico”4 e a sociedade industrial seriam o momento culminante (MATTELART e

MATTELART, 1997). E aí, voltando à metáfora da circulação, assim como as artérias e veias

são  responsáveis  por  levar  e  trazer  o  sangue  do  coração  aos  órgãos,  aos  sistemas  de

comunicação caberia a difusão do progresso (europeu, científico, industrial e capitalista) por

toda(s) a(s) sociedade(s).

Ainda sobre as teorias apontadas por Mattelart e Mattelart como noções fundadoras de

uma visão sobre a comunicação – a visão técnica e instrumental dos meios –, vale dizer que

seria ainda um excesso descrevê-las como sendo "teorias de Comunicação". São mais teorias

filosóficas, econômicas e sociológicas sobre a conjuntura social em que a discussão sobre a

comunicação  se  dá  de  forma  indireta  ou  como  tema  acessório  (instrumental)  ao  debate

principal.  Dentre  os  exemplos citados  pelos autores estão os  trabalhos  dos ingleses  John

Stuart Mill e Herbert Spencer e dos franceses Henri de Saint-Simon e seu discípulo Augusto

Comte.

Embora Mattelart e Mattelart não citem, também do mesmo período são valiosas as

contribuições  de  Karl  Marx,  quando  pensa  os  meios  de  comunicação  como  uma  das

condições gerais  de circulação e valorização do capital  (MARX, 2011).  Analisando essas

contribuições, Bolaño (2000) afirma:

a) que o conjunto "meios de comunicação e transporte" é visto por Marx
como fazendo parte das condições gerais para a reprodução do capital, b)
que  tem  um  função  na  constituição  dos  mercados  de  consumo  e  no
fornecimento  de  matérias-primas  e  produtos  intermediários  para  o  setor
industrial, c) que forma um setor específico da economia com características
peculiares e d) que é produtivo, que gera valor. Não são poucas, portanto, as
pistas a serem exploradas com base nessas citações de Marx, importantes
sobretudo  para  a  caracterização  dos  setores  técnicos  da  comunicação
(telecomunicações,  por  exemplo),  mas  também  para  outras  discussões
importantes como a das condições gerais para a acumulação do capital ou a
do  caráter  produtivo  ou  improdutivo  dos  setores  da  comunicação  e  da
publicidade, por exemplo. (p.28).

Porém, o próprio Bolaño complementa que as passagens em que Marx trata da questão

da comunicação – comparando-a com a questão dos transportes – “não servem como ponto

de partida para uma adequada abordagem marxista do problema da comunicação e muito

menos da cultura no capitalismo” (ibid., p.28). Segundo o autor: “Não há reducionismo capaz

de identificar, do ponto de vista de suas funções na reprodução, um meio de comunicação

4.  Mattelart  e  Mattelart  (1997)  comentam que  segundo  essa  perspectiva:  “La  historia  se  concibe  como la
sucesión de  tres  estados o tres  edades:  teológico  o ficticio,  metafísico o abstracto,  y  finalmente  positivo o
científico. Este último caracteriza la sociedad industrial, la era de realidad, de lo útil, de la organización, de la
ciencia y de la decadencia de las formas no científicas del conocimiento” (p.17). 
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como  a  televisão  a  outro  como  uma  estrada  de  ferro.  São  duas  coisas  distintas,  dois

significados diferentes da expressão ‘meio de comunicação’” (p.28 e 29)5. 

Embora não se possa ignorar o papel da teoria da ideologia, de Marx e Engels – ou,

mais especificamente, o problema da propriedade dos meios de produção e reprodução de

ideias  –  como matriz  para  as  teorias  críticas  posteriores  da  Comunicação,  a ressalva  de

Bolaño de certa maneira reforça a ideia de que as teorias sociais do século XVIII e final do

XVII, ainda que sirvam de subsídio e, portanto, influenciem de diferentes modos a formação

do  campo  da  Comunicação  e  das  correntes  de  pensamento  que  o  compõem,  não  são

propriamente teorias de comunicação, isto é, que tem a comunicação como foco principal de

trabalho. Estas, segundo Quiroga (2013), vão aparecer:

[…] no período que presencia e sucede as duas revoluções industriais – da
máquina  a  vapor  e  do  motor  elétrico  –,  responsáveis  não  apenas  por
desempenhar papel decisivo na própria mudança estrutural em torno de uma
nova configuração societária, mas também pelo aparecimento de um novo
fenômeno  social.  Trata-se,  pois,  do  contexto  que  pode  ser  definido  pelo
advento  da  sociedade  de  massa,  responsável  pelas  condições  de
aparecimento  da  questão  comunicação,  que  se  torna,  dali  em diante,  um
novo tema de estudos suscetível a diversas abordagens teóricas. (p.153)

O autor complementa dizendo que: 

Em linhas gerais, portanto, falamos do episódio que incorpora, à “irrupção
das  multidões  nas  cidades”,  o  aparecimento  das  novas  técnicas  de
comunicação elétrica – o telégrafo, o telefone, o rádio, o cinema e, depois, a
televisão –, podendo, assim, ser considerado o marco inicial de estudos cujo
acúmulo produziria, enfim, uma nova área do conhecimento. (p.155)

Nota-se,  então,  que  a  constituição  da  Comunicação  como  área  (ou  campo)  de

conhecimento  com  pretensões  à  cientificidade,  origina-se  de  estudos  que  tem  como

especificidade  a  análise  das  interações  comunicacionais  tecnologicamente mediadas  no

contexto  das  sociedades  de  massas.  Como  veremos,  a  “novidade”  do  campo  da

Comunicação, isto é, o que permite identificá-lo como nova área do saber e distingui-lo dos

demais campos científicos, não está, pelo menos a princípio, em seu fazer científico – nos

procedimentos que adota e nas problematizações que gera –, mas em seu objeto: a relação

entre mídia e “massa”6. Aliás, na tarefa de desvendar as propriedades dessa relação, se do

ponto de vista da técnica a então recente área do saber é povoada por questões inéditas –

provocadas pelas inovações tecnológicas incorporadas e representadas nas mídias –, do ponto

5.  Como  contraponto  à  opinião  de  Bolaño,  vale  conferir  os  estudos  de  Marcos  Dantas:  “Trabalho  com
Informação: valor, acumulação, apropriação nas redes do capital” (2012); e “Comunicações, desenvolvimento,
democracia: desafios brasileiros no cenário da mundialização mediática” (2013).
6. Quiroga (2013) repara que a comunicação de massa, vista como “prática social de larga escala”, existia já
desde o século  XIX, contudo,  “os  primeiros  e  mais  sólidos intentos  teóricos  que procuraram ‘desvendá-la’
aparecem apenas nos primórdios do século seguinte” (p.156).
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de vista da análise social ela ainda se nutre e se apoia nas teorias sociais do século XIX e nas

análises  que  ofereciam sobre,  por  exemplo,  os  papéis  do  Estado,  o  modo  capitalista  de

produção  e  as  características  das  sociedades  de  massa  –  como  o  declínio  dos  grupos

primários (família, grupos de vizinhos etc.), a burocratização crescente e a atomização dos

indivíduos (FERREIRA, 2005).

Não  serão  apresentadas  aqui,  uma  por  uma,  as  correntes  e  tradições  teóricas  de

Comunicação no século XX.7 Contudo, não poderia faltar a análise (ainda que breve) das

correntes  e  tradições  que  este  estudo  considera  as  matrizes  teóricas  do  campo  da

Comunicação e, pensando nos objetivos deste trabalho, que constituíram a base teórica do

pensamento comunicacional latino-americano. Vale justificar que, na linha de raciocínio que

aqui se propõe, a escolha por abordar essas teorias, e não outras, e ainda por qualificá-las

como matrizes do campo, deve-se aos fatos de que elas: a) representam os primeiros esforços

sistemáticos (e amplamente divulgados) de construção teórica da comunicação (das mídias)

como objeto  científico – através  da formulação de  problemas e  hipóteses,  da criação de

conceitos, metodologias e modelos de análise voltados especificamente para as práticas e

processos comunicacionais; b) estabelecem, assim, os pontos de partida (marcos teóricos e

metodológicos) do debate comunicacional. Portanto, seja para aprová-las e adotá-las, para

criticá-las, ou mesmo para atualizá-las, é dessas teorias que partem ou a elas que se remetem

boa parcela das pesquisas de Comunicação até hoje; e c) levadas em conta a relevância e

representatividade dessas teorias em relação ao campo da Comunicação, a análise sobre elas

permite-nos realizar algumas inferências e tirar algumas conclusões gerais sobre o campo.

Também  cabe  explicar  que  não  se  pretende  aqui  remontar  a  história  do  campo  da

Comunicação desde o aparecimento das primeiras teorias até sua composição atual. O intuito

desta análise é mais o de 'preparar o terreno' para a discussão sobre a tradição crítica latino-

americana de comunicação.

Assim,  a  primeira  corrente  teórica  a  ser  apresentada  é  a  “mass  communication

research” norte-americana. Uma espécie de grande conjunto que, embora envolva diferentes

projetos de investigação, pode ser caracterizado de maneira geral pela orientação empiricista

e pragmática no tratamento da questão midiática e pelo modelo comunicativo que serve de

referência  a  todos  estes  estudos  (ARAÚJO,  2005).  Faria  parte  desse  grande  conjunto  a

perspectiva “microssociológica” da Escola de Chicago, que tinha como intuito “compreender

7. Porque não faz parte dos objetivos deste estudo a exposição ampla e detalhada do conjunto das Teorias da
Comunicação e também porque diversos  e  excelentes  trabalhos foram e continuam sendo produzidos neste
sentido.  Além da obra dos Mattelart  (1997),  e do livro organizado por Hohlfeldt,  Martino e França (2005),
citados até aqui, servem de referência as seguintes obras: WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. 1. ed. Lisboa:
Editorial Presença, 1987.; e MIÈGE, Bernard. O pensamento comunicacional. Petrópolis: Vozes Editora, 2000.
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os modos pelos quais a comunicação poderia tornar-se espaço de constituição e organização

(estruturação) dos diversos grupos sociais” (QUIROGA, 2013, p.180); a teoria matemática da

comunicação  (ou  Teoria  da  Informação).  com a  qual  os  engenheiros  Shannon  e  Weaver

enfatizam  os  aspectos  técnicos  e  quantitativos  da  comunicação;  a  corrente  funcionalista

inaugurada a  partir  dos estudos de Lasswell  e  sua tentativa de formalização do processo

comunicativo; e outras teorias voltadas para o estudo dos efeitos das mídias nos indivíduos e

grupos sociais, como é o caso da Teoria Hipodérmica, da Teoria dos Efeitos Limitados e da

teoria  do  agendamento  (Agenda-Setting),  que  embora  tenha  sido  elaborada  mais  tarde

(década de 1970), segue os mesmos princípios (empiricistas, pragmáticos) das demais e, por

isso, pode também ser vinculada ao grupo.

Sobre a  mass communication research, alguns pontos merecem ser ressaltados nesta

exposição.  O  primeiro  deles,  conforme  apontado  acima,  é  a  orientação  empiricista  da

pesquisa norte-americana, isto é, o apreço pela realização de experimentos para a verificação

de hipóteses e administração de provas, e o privilégio dado aos aspectos quantitativos nas

análises que fazem do processo comunicacional. O objetivo, com isso, seria o de constituir

uma ciência  social  de  base  empírica  que  pudesse  se  “contrapor  às  grandes  formulações

sistêmico-contemplativas  europeias”  (QUIROGA,  2013,  p.152).  Ou  seja,  trata-se,  já  na

formação do campo, de uma disputa pela autoridade científica e pela legitimidade de um

modo de fazer ciência. É do diálogo com as ciências da natureza (em especial a biologia) e

com a matemática e a engenharia – e valendo-se da presunção de objetividade de que gozam

estas  ciências  –  que  nascem  os  modelos/sistemas  que  servirão  de  referência  para  o

desenvolvimento do campo.

Outro ponto a ser destacado da mass communication research tem a ver com o caráter

interdisciplinar  das  pesquisas.  Afinal,  as  pesquisas  norte-americanas  contam com aportes

teóricos e metodológicos não apenas da sociologia, biologia e matemática, mas também – e

pelo  menos  –  da  psicologia  social,  etnografia,  geografia,  demografia,  ciência  política  e

semiótica  (MATTELART e  MATTELART, 1997).  Aportes  que,  vale  observar,  deixam as

marcas de suas disciplinas no pensamento comunicacional que começa a ser desenhado. Pois

recorrer,  por  exemplo,  à  matemática  para  solucionar  uma questão  de  Comunicação,  não

significa apenas optar por um sistema de medidas ou uma equação em particular como quem

escolhe uma ferramenta. Significa também converter a questão comunicacional para termos

matemáticos, ou melhor, torná-la matematicamente tratável. O que implica na eliminação de

alguns  aspectos  originais  do  processo  comunicacional  que  não  cabem  em  esquemas

matemáticos.  O  mesmo  pode-se  dizer  em  relação  às  demais  disciplinas,  visto  que  os
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processos comunicacionais, e a diversidade de elementos e relações que envolvem, extrapola

os limites de qualquer ciência tomada de forma isolada. Percebe-se, portanto, já na formação

do campo, que na medida em que o pensamento comunicacional incorpora as contribuições

de outras ciências, ele também se ajusta e é moldado por elas.

A questão é que a maior parte da pesquisa norte-americana de comunicação do século

XX – mais precisamente dos anos 1920 aos 1960 – não é condicionada exclusivamente por

conflitos  epistemológicos.  Pelo  contrário.  Estamos  falando sobre  o período histórico  que

compreende  duas Guerras Mundias, uma crise econômica de proporção mundial (de 1929)

entre elas e a subsequente ascensão dos EUA ao status de potência mundial. Isso sem falar na

popularização  do  cinema,  do  rádio  e  a  invenção  da  televisão,  o  que  inclui  a

internacionalização  do  cinema,  do  rádio  e  da  televisão  dos  EUA,  tanto  em  termos  de

conteúdo, como de tecnologia e modelo de negócio. Logo, não é de espantar que as pesquisas

científicas sobre os processos comunicativos fossem orientadas por interesses instrumentais

do Estado, das Forças Armadas e dos grandes monopólios da área de comunicação de massa

dos EUA (ARAÚJO, 2005).

Nesse sentido,  destacam-se as pesquisas sobre as técnicas  de transmissão de sinais,

sobre o poder de influência dos meios e a gestão governamental das opiniões, as análises de

audiência e as análises dos efeitos (das propagandas políticas e comerciais, por exemplo), e

os estudos sobre o papel dos meios na difusão de inovações tecnológicas (MATTELART e

MATTELART, 1997). Em suma, a comunicação era vista por uma perspectiva pragmática,

como  um  instrumento  voltado  para  fins,  que  podiam  ser  de:  controle  (social,  político,

administrativo, da opinião pública etc.); de publicidade (comercial) e propaganda (política); e

de difusão não só de novas tecnologias, mas de um novo modo de vida (o "american way of

life") apresentado como ponto máximo do progresso capitalista – e cujo símbolo principal era

justamente a mídia que ocuparia um lugar central nas sociedades das décadas seguintes: a

televisão.

Logo, para que os fins almejados fossem atingidos – para que a comunicação fosse

efetiva – era preciso antes compreender a dinâmica de funcionamento (o comportamento) dos

meios/sistemas  de  comunicação.  O  que,  do  ponto  de  vista  analítico  empregado  pelos

pesquisadores  norte-americanos,  implicava  em  identificar  seus  componentes  básicos,

reconhecer as relações entre eles, as funções a serem desempenhadas e verificar a capacidade

do sistema para exercer tais funções, ou seja, verificar os resultados (os efeitos) gerados.

Nesse  sentido,  a  mass  communication  research gerou  dois  modelos  de  análise  que  se

tornaram emblemáticos do campo da Comunicação.
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O primeiro, de Shannon e Weaver  – dois  engenheiros matemáticos – descrevia, em

1949, um sistema de comunicação a partir do seguinte esquema:

Imagem 1.  Modelo de Comunicação de Shannon e Weaver.
Fonte: Infopédia. Disponível em: https://www.infopedia.pt/$modelo-de-comunicacao.

Não seguiremos com a análise aprofundada do modelo de Shannon e Weaver. Contudo,

é interessante observar que – embora sejam várias as interpretações e adaptações possíveis do

modelo – se trata de um modelo originariamente voltado para a compreensão de um tipo

específico de comunicação: a transmissão de mensagens por meio de canais mecânicos e

elétricos. Por isso, os problemas levantados e os objetivos de pesquisa estarem relacionados a

questões  como quantidade  de informação,  entropia  e  ruído,  ou melhor,  à  “quantidade de

informação passível de se transmitir  por um canal evitando-se as distorções possíveis de

ocorrer  neste  processo”  (ARAÚJO,  2005,  p.122).  Shannon  e  Weaver  estavam  mais

preocupados com a comunicação como sistema do que como processo social,  por isso a

ênfase nos aspectos técnicos de precisão na transmissão de sinais, o tratamento da informação

como elemento quantificável, a visão parcelar e fragmentada do processo e o encadeamento

linear das relações e etapas.

Compartilhando da mesma visão sobre o fenômeno comunicacional como um processo

unidirecional,  fechado e com papéis (funções) pré-definidos e prontos a serem ocupados,

porém mais atento aos aspectos sociais desse processo, o cientista político Harold Laswell

sugeriu  que  a  descrição  do  ato  comunicativo  consistia  em responder  a  cinco  perguntas:

“Quem? Diz o quê? Em que canal? Para quem? Com que efeito?” (LASSWELL, 1948, apud.

ARAÚJO, 2005, p.124). Mais de meio século depois, é curioso observar como o modelo

estrutural-funcionalista de Lasswell, mesmo dura e justamente criticado por sua abordagem

instrumental  e  por  simplificar  e  reduzir  (a  cinco  perguntas/etapas)  a  complexa  trama de

relações presentes no ato comunicativo, permanece como base de compreensão do processo

comunicativo e de desenvolvimento de diversos estudos. Lopes (2006), inclusive, criticando

essa influência, comenta de modo provocativo que, nos desenvolvimentos interdisciplinares

posteriores do campo da Comunicação, a economia política teria se encarregado dos estudos

https://www.infopedia.pt/$modelo-de-comunicacao
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do  emissor  (quem?);  a  linguística,  dos  estudos  de  mensagem  (diz  o  quê?);  a  análise

tecnológica,  dos  estudos  de  canal  (em  que  canal?);  e  a  sociologia,  psicologia  e,

posteriormente, a antropologia, dos estudos do receptor (para quem? E com que efeito?).

Convém também lembrar que Lasswell chega a tal formulação após quase vinte anos de

pesquisa  sobre  a  relação  entre  propaganda  e  democracia  no  contexto  das  duas  grandes

guerras  mundiais.  Em  sua  opinião,  os  meios  de  comunicação  seriam  instrumentos

responsáveis pela “circulação de símbolos eficazes” (LASSWELL, apud. MATTELART e

MATTELART, 1997), e a propaganda, o recurso mais eficiente para conquistar a adesão das

massas.  Ressalta-se da  concepção de Lasswell,  sua definição dos  meios  de comunicação

como simples instrumentos – como algo “nem mais nem menos moral que a manivela de

uma bomba d’água” (LASWELL, apud. MATTELART e MATTELART, 1997, p.28) – que

poderiam servir a fins tanto maus quanto bons. A neutralidade dos meios e das técnicas de

comunicação, contudo, será fortemente questionada por outra corrente teórica fundadora do

campo da Comunicação: a Teoria Crítica da Escola de Frankfurt.

Inspirados pelas ideias de Marx, Freud e Nietzsche e exilados de seu país de origem (a

Alemanha) durante o governo nazista de Adolf Hitler, o grupo de pesquisadores judeus tinha

como  objeto  principal  de  investigação  a  “autodestruição  do  esclarecimento”.  Em  outras

palavras, se propunham a “nada menos do que descobrir por que a humanidade, em vez de

entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie de

barbárie” (ADORNO e HORKHEIMER, 1947, p.2).

Na contramão do positivismo cientificista norte-americano, que associava a evolução

da ciência e da tecnologia à evolução da sociedade, os frankfurtianos – Theodor Adorno, Max

Horkheimer,  Herbert  Marcuse,  Walter  Benjamin  e,  posteriormente,  Jürgen  Habermas  –

denunciavam que, sob a aparência da racionalidade de um mundo cada vez mais conformado

pela  tecnologia  e  pela  ciência,  se  manifestava  um  modelo  irracional  de  organização  da

sociedade, que ao invés de garantir e proporcionar a liberdade dos indivíduos, os subjugava

(MATTELART e MATTELART, 1997, p.56). Segundo esses autores, o conhecimento – que a

princípio seria desmistificador da realidade e, portanto, instrumento e prática de libertação

(emancipação) dos indivíduos –, ao desconhecer barreiras (éticas e morais, por exemplo),

convertia-se  em  força  de  dominação  e  opressão  racionalmente  administrada  –  vide  a

exploração dos trabalhadores nas fábricas, a invenção da bomba atômica e das câmaras de

gás, e as estratégias de manipulação das massas no fascismo e nazismo. Segundo Adorno e

Horkheimer (1947):

[…]  a  adaptação  ao  poder  do  progresso  envolve  o  progresso  do  poder,
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levando sempre de novo àquelas formações recessivas que mostram que não
é o malogro do progresso, mas exatamente o progresso bem-sucedido que é
culpado  de  seu  próprio  oposto.  A maldição  do  progresso  irrefreável  é  a
irrefreável regressão. (p.19)

As análises filosóficas, estéticas, históricas e sociais da chamada Teoria Crítica punham

em cheque, portanto, a visão otimista e meramente instrumental da racionalidade científica e

do desenvolvimento tecnológico, apontando para os aspectos ideológicos – de mistificação,

de farsa – dessa visão. No que se refere à relação entre meios (tecnologias) de comunicação e

as sociedades de massa, a crítica dos frankfurtianos ganha corpo especialmente através da

elaboração do conceito de “Indústria Cultural”. Conceito que utilizam para argumentar que a

produção cultural  na sociedade de massas incorpora não só as inovações tecnológicas da

produção industrial, mas também a lógica interna (o método) e os objetivos (a acumulação de

capital/poder) desse modo de produção. Adorno e Horkeimer (1947) são incisivos ao explicar

que:

Sob  o  poder  do  monopólio,  toda  cultura  de  massas  é  idêntica,  e  seu
esqueleto, a ossatura conceitual fabricada por aquele, começa a se delinear.
Os dirigentes não estão mais sequer muito interessados em encobri-lo, seu
poder se fortalece quanto mais brutalmente ele se confessa de público. O
cinema e o rádio não precisam mais se apresentar como arte. A verdade de
que  não  passam  de  um  negócio,  eles  a  utilizam  como  uma  ideologia
destinada a legitimar o lixo que propositalmente produzem. Eles se definem
a si mesmos como indústrias, e as cifras publicadas dos rendimentos de seus
diretores gerais suprimem toda dúvida quanto à necessidade social de seus
produtos. (p.57)

Assim, a Indústria Cultural, ou em outras palavras, os grandes sistemas (monopólios)

de comunicação não deveriam ser considerados como meios para a transformação social e o

progresso da humanidade no sentido de superação da dominação e exploração e de avanço do

saber e da liberdade humana. Pelo contrário. Na visão desses autores, a Indústria Cultural

seria  uma  espécie  de  “profeta  irrefutável  da  ordem existente”  (ibid.,  p.69)  que,  em seu

trabalho de mediação da realidade,  produz representações precisas (e interessadas) de um

‘mundo real’ livre de contradições e praticamente inquestionável. Nas palavras dos próprios

autores:

A ideologia  fica  cindida  entre  a  fotografia  de  uma  vida  estupidamente
monótona e a mentira nua e crua sobre o seu sentido, que não chega a ser
proferida,  é verdade, mas, apenas sugerida,  e inculcada nas pessoas.  Para
demonstrar  a  divindade  do  real,  a  indústria  cultural  limita-se  a  repeti-lo
cinicamente. […] A nova ideologia tem por objeto o mundo enquanto tal. Ela
recorre ao culto do fato, limitando-se a elevar – graças a uma representação
tão  precisa  quanto  possível  –  a  existência  ruim ao  reino  dos  fatos.  Essa
transferência converte a própria existência num sucedâneo do sentido e do
direito. Belo é tudo que a câmara reproduza. (p.69 e 70)
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Vemos  então  que,  se  à  tradição  norte-americana  da  mass  communication  research

interessava compreender para que servem e como funcionam os meios de comunicação, à

Escola de Frankfurt interessa compreender (criticamente) a essência dos meios, ou melhor, a

lógica sob a qual são pensados e com a qual operam – a racionalidade técnica –, e as questões

(ideológicas) nela implícitas, porém encobertas sob os signos da objetividade, autonomia e

transparência. O que não significa que se deva (ou mesmo que se possa) adotar uma linha

dicotômica de raciocínio em que de um lado estaria a pesquisa empírica e pragmática baseada

na análise técnica de dados quantitativos, e de outro as elaborações teóricas e filosóficas

baseadas na observação qualitativa dos aspectos ideológicos da produção cultural  para as

massas. Embora a breve apresentação das referidas correntes tenha sido feita aqui de um

modo um tanto esquemático e simplificado, fica a ressalva de que a intenção de contrapô-las

de  tal  maneira  foi  somente  para  atender  a  fins  heurísticos,  ou  melhor,  para  facilitar  a

compreensão  dos  diálogos  e  disputas  epistemológicas  que  se  inscrevem  no  campo  da

Comunicação desde seu início e que serão retomados por desenvolvimentos futuros, como é

o caso do pensamento comunicacional latino-americano.

Aliás,  a  opção  por  considerar  neste  estudo  que  o  pensamento  mecanicista  e

funcionalista norte-americano e a teoria crítica frankfurtiana seriam as matrizes da discussão

teórica sobre a comunicação no século XX, não significa o desprezo ou desconhecimento da

vital  importância  para  o  campo  da  Comunicação  de  outras  correntes  teóricas.  Significa

apenas que se entende neste trabalho que essas duas tradições teóricas ‘dão o tom’ do debate

comunicacional que se seguirá daí em diante, ou melhor, que se percebe nelas alguns traços

que  serão  representativos  do  campo  da  Comunicação  em  sua  fase  inicial,  a  saber:  a

“determinação  instrumental”  dos  estudos  comunicacionais  (QUIROGA,  2013),  isto  é,  a

técnica como problema de investigação e a visão da comunicação como meio para se atingir

fins  (sejam eles  de  dominação  ou  emancipação);  a  interdisciplinaridade,  que  ao  mesmo

tempo que enriquece o campo, possibilitando a articulação de perspectivas teóricas e aportes

metodológicos de várias disciplinas, dificulta a identificação e consolidação de uma episteme

comunicacional, permitindo pensar que “a comunicação é apenas um discurso sobre outros

discursos, uma elaboração de segunda ordem apoiada ora na sociologia, ora na história, ora

na filosofia, ora na cibernética e assim por diante” (CHRISTINO, 2012); e a questão das

mídias (da produção/cultura midiática nas sociedades de massa) como objeto científico por

excelência do campo da Comunicação.

É claro que o debate comunicacional  não se limita à tensão entre  duas abordagens

teóricas. A própria dinâmica de constituição de um campo científico (e a relação deste com as



 34

transformações  no contexto  histórico-social)  permite  prever  que em algum momento tais

abordagens serão criticadas, atualizadas, adaptadas e até articuladas por novos olhares que,

na reconstrução de problemáticas e metodologias, tendem a reconfigurar a ordem no interior

do próprio campo. É no período pós-segunda guerra – de consolidação da hegemonia norte-

americana,  guerra  fria,  descolonização,  expansão  produtiva  e  populacional,  e  expansão

quantitativa e geográfica do sistema universitário em nível mundial (WALLERSTEIN et al.,

1996) –,  e  principalmente a partir  da década de 1960,  que o campo da Comunicação se

adensa e se complexifica com o surgimento de projetos teóricos e programas de investigação

tais como os Estudos Culturais  britânicos,  a escola de Palo Alto,  a Economia Política da

Comunicação e o Estruturalismo linguístico francês.

Este último, aliás, foi recentemente destacado por Mattelart – em entrevista a Schneider

(2016) – como “um momento importante de fundação de uma teoria crítica, mesmo de uma

economia política [da comunicação]” (p.256). Na opinião do  autor:

[…] a pesquisa inicial, de fato, (e isso é muito importante para a América
Latina) em Economia Política da Comunicação foi fundamentalmente tanto
sobre as estruturas de poder quanto, finalmente, a ideologia. Creio que é isso
que  constituiu  a  força  da  pesquisa  e,  finalmente,  a  força  do  começo  da
Economia Política da Comunicação, o que não é o caso dos Estados Unidos.
Nos Estados Unidos, Schiller, Guba, Dallas Smythe etc. não estudam o texto,
nem sabem o que é o texto. Schiller, um pouco. Mas vamos dizer que isso
não é uma tendência maior da Economia Política, tal como os americanos,
Schiller e companhia, abordam a mídia. (p.256 e 257)

Portanto, devido a influência que exerceu na formação do pensamento crítico latino-

americano de comunicação, vale estendermos mais alguns parágrafos para entender – ainda

que  sumariamente  –  do  que  tratavam  inicialmente  as  teorias  estruturalistas  e  qual  sua

importância para o campo da Comunicação.

A origem do estruturalismo está na linguística.  Mais precisamente na linguística de

Ferdinand de Saussure que, identificando a língua como uma instituição social,  como um

sistema de signos socialmente organizado e capaz de expressar múltiplas  ideias,  buscava

compreender justamente as regras desse sistema e os modos pelos quais ele funciona, isto é,

pelos quais produz sentido (MATTELART e MATTELART, 1997). O objetivo do autor – que

nada publicou em vida e cuja obra mais conhecida corresponde às anotações de aula feitas

por seus alunos8 – era criar uma ciência geral da linguagem que servisse para a análise tanto

de linguagens verbais como não-verbais, uma ciência abrangente que fosse capaz de lidar

8. Trata-se do “Curso de Linguística Geral”, organizado por Charles Bally e Albert Sechehaye e publicado em
1916 na França. 
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com todo e qualquer sistema de signos sociais, ou seja, de signos criados e comunicados pelo

ser humano em suas relações.

Para tanto, Saussure trabalhou com um modelo de tipo binário, fundamentado em pares

dicotômicos como língua e fala, sincronia e diacronia, significante e significado, sintagma e

paradigma. Por meio desses pares, o autor buscava estudar as formas e relações próprias da

linguagem ao invés dos conteúdos propagados por meio dela (embora estes também tivessem

lugar na análise saussuriana). Ainda que Saussure não tenha usado o termo “estrutura” na

composição de seu pensamento (CARRASCOZA e FURTADO, 2009), é dele que parte essa

noção de estrutura como algo subterrâneo, como algo subjacente ao “conteúdo manifesto” tão

em voga nos estudos funcionalistas norte-americanos. E é justamente a busca pelas estruturas

profundas – que, por si só, produzem significado – que fez com que a teoria linguística de

Saussure  servisse  de  terreno  fértil  a  tantos  trabalhos  como,  por  exemplo:  os  estudos

antropológicos  de  Lévi-Strauss,  a  semiótica  de  Greimas,  a  psicanálise  desenvolvida  por

Lacan, o estruturalismo semiológico de Barthes, Todorov, Gérard Genette e Michel Serres e,

finalmente,  o  estruturalismo  historicizado  de  Althusser,  Foucault,  Derrida  e  Jean-Pierre

Vernant (DOSSE, 2007). 

Carrascoza  e  Furtado  (2009)  afirmam que  a  primeira  fase  do  estruturalismo  como

programa de investigação emerge “no início dos anos 1950 e foi marcada pela publicação de

Structures élémentaires de la parenté (1949), de Lévi-Strauss” (p.178). Segundo os autores,

ao demonstrar “como determinados comportamentos se repetem em diferentes sociedades,

destacando  a  natureza  inconsciente  de  fenômenos  culturais”  (p.178),  Levy-Strauss  abriu

caminho para que: Lacan desenvolvesse uma teoria em que a estrutura do inconsciente se

assemelha  à  da  linguagem;  Foucault  buscasse  na  história  as  estruturas  discursivas  que

condicionam o pensamento  humano;  e  para  que  Althusser,  a  partir  de  uma interpretação

estruturalista da obra de Marx, fundamentasse a teoria das formações sociais com a qual

procurou demonstrar como, no capitalismo, o indivíduo – o sujeito histórico – poderia ser

reduzido a mero suporte de estruturas. (ibid.).

Armand e Michèle Mattelart (1997) não utilizam a expressão “primeira fase”, e, ainda

que não desconsiderem a relevância de Levy-Strauss, apontam a origem do estruturalismo

como ligada à fundação do Centro de Estudos de Comunicação de Massas (CECMAS)9 que,

segundo eles,  “representa a primeira tentativa séria de constituir na França um meio e uma

problemática de pesquisa da comunicação" (p.61, tradução nossa). Ainda de acordo com os

autores, o CECMAS, como programa de investigação, se propunha a investigar as relações

9. Centro de estudos criado na França por Georges Friedmann durante a década de 1960. 
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entre  a  sociedade global  e  as  comunicações  de massa que  a  integram funcionalmente e,

assim, "remediar o atraso da pesquisa francesa em um campo amplamente dominado pela

análise funcional norte-americana e a carência de uma perspectiva transdisciplinar" (p.61,

tradução nossa). Roland Barthes, Edgar Morin, Julien Greimas e o argentino Eliseo Verón

foram alguns dos diversos pesquisadores que passaram pelo CECMAS.

Dentre os grandes nomes do estruturalismo francês destaca-se neste estudo o de Louis

Althusser.  Juntamente  com seus  discípulos,  o  autor  foi  responsável  pela  criação  de  uma

"ciência  das  formações  sociais"  a  partir  dos  conceitos  marxistas  de  estrutura  (base),

superestrutura,  relações  de produção e  sobreterminação.  (MATTELART e  MATTELART,

1997).  Com a  publicação  de  "Ler  o  Capital"  (1965),  Althusser  iniciou  o  debate  com as

correntes  idealistas que,  segundo ele,  pensavam um indivíduo cuja agência seria  livre  de

determinações externas e materiais. Para o autor, a "totalidade orgânica" em que se baseia o

capitalismo impunha  que  os  indivíduos  participassem da  sociedade  de  maneira  limitada,

reproduzindo as relações de uma sociedade historicamente determinada. Tal crítica veio a ser

aprofundada no texto de "Ideologia e aparatos ideológicos do Estado" (1970), em que o autor

defendia a ideia de que além dos instrumentos repressivos como o exército e a polícia, o

Estado dispunha também de uma série de aparatos significantes (de produção de sentido) –

como, por exemplo, a Igreja, as escolas, os meios de comunicação – que tinham por função

garantir e perpetuar a dominação ideológica através do exercício de influência das ideias da

classe dominante sobre a trabalhadora.

Ao estruturalismo francês ainda podem ser remetidos os estudos de Michel Foucault –

apesar da hesitação do autor, a partir do final da década de 1960, em assumir qualquer relação

com o estruturalismo. Em "As palavras e as coisas" (1966), também atento – como os demais

estruturalistas - às condições de produção de sentido, o autor propunha uma “arqueologia”

das ciências  humanas,  ou melhor,  uma investigação de perspectiva histórica e lingüística

sobre as condições de produção e as configurações sociais – a estrutura – que favoreciam a

produção de um certo tipo de conhecimento científico. A partir deste estudo, em que refletia

sobre a noção do saber como poder, Foucault se dedicou a investigar sobre a constituição do

poder em outras esferas. Em Vigiar e Punir (1975), por exemplo, observa como o controle

social era exercido por meio das proibições, restrições e rupturas (disciplina como bloqueio),

mas também através da criação de técnicas de vigilância e dispositivos flexíveis de controle

(disciplina  como  mecanismo)  cujo  êxito  consistia  na  interiorização  que  os  próprios

indivíduos deles faziam na medida em que a eles se expunham. 

Outra importante contribuição de Foucault se deu na aproximação que promoveu entre
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as noções de poder, comunicação e organização da sociedade através da ressignificação que

propôs da imagem do panóptico, presente na utopia de Jeremy Bentham. Se em Bentham a

organização da sociedade se dava pela maneira como, pelo panóptico, todos os indivíduos

eram vigiados e, assim, o controle era mantido pela disciplina, em Foucault tal organização

era  garantida  –  não  apenas,  mas  também  –  pela  televisão,  que,  sendo  um  mecanismo

televisual e central na sociedade (à semelhança do panóptico de Bentham, porém operando de

modo inverso), permitia a todos ‘verem sem ser vistos’ e passava a organizar e controlar não

mais pelo poder da disciplina, mas da sedução e fascínio (MATTELART e MATTELART,

1997).

De acordo com Carrascoza e Furtado (2009) foi entre 1963 e 1966 que o estruturalismo

se expandiu para além da França, chegando a toda Europa e Ocidente, inclusive à América

Latina. “Ler o capital” de Althusser e “As palavras e as coisas” de Foucault, inclusive, datam

deste  período.  Contudo,  a  partir  daí  o  estruturalismo  passou  a  sofrer  duras  críticas  –

principalmente Althusser – por conta do que os Mattelart (1997) chamaram “a coisificação da

estrutura”  (p.69).  O  ímpeto  em  afirmar  as  determinações  e  pressões  provenientes  das

estruturas da sociedade moderna e capitalista levou a teoria estruturalista – segundo a leitura

que o casal de autores faz das críticas – a um processo de abstração geral e a um conjunto de

grandes sistemas explicativos que por vezes operava através de reduções mecanicistas do

funcionamento da sociedade e desprezavam, por exemplo, as mediações culturais, os lugares

e as ações de resistência dos sujeitos. Nas palavras dos próprios autores: "Encerrándose en el

texto, la lingüística estructural había reducido el contexto al 'código'" (p.69).

Mesmo assim, em entrevista, Armand Mattelart (2016) pondera que:

É verdade que o estruturalismo linguístico gerou vários impasses e coisa e
tal.  Eu,  quanto  a  isso,  não  tenho preconceitos.  Afinal,  foram produzidas
coisas  interessantes.  Mesmo  Barthes  e  seus  discípulos,  que  em  certo
momento passaram para o outro lado, trouxeram importantes contribuições
teóricas. É necessário ter a noção da construção de teorias múltiplas e bem
combinadas, senão reduzimo-nos a uma concepção, a uma escola, como se
diz. (p.257).

Independente das críticas – ou mesmo assumindo-se elas – o estruturalismo francês,

assim como os modelos norte-americanos de pesquisa e a Teoria Crítica dos frankfurtianos,

exerceu forte influência no pensamento crítico latino-americano de comunicação, tradição

teórica esta que interessa especialmente a este estudo e que passamos agora a analisar.

1.3 O pensamento crítico latino-americano de Comunicação

As primeiras pesquisas sobre comunicação na América Latina surgem na década de
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1940, praticamente contemporâneas aos primeiros programas de formação profissional de

jornalistas  em  universidades  da  Argentina  (1934),  Brasil10 (1935)  e  Cuba  (1945).  Tais

pesquisas  eram  realizadas,  em  sua  maioria,  pelos  professores  desses  cursos  –  em  geral

cientistas  sociais  pertencentes  a  disciplinas  diversas  como história,  sociologia  e  ciências

jurídicas – e tinham como temas principais o registro da memória cultural (biografias de

jornalistas  e  o  perfil  de  editoras),  o  estudo  dos  impactos  causados  pelos  meios  de

comunicação como o rádio e o cinema, e a análise de códigos deontológicos (as normas de

conduta profissional)  do jornalismo.  Contudo,  a  prática de pesquisa em comunicação era

ainda algo episódico e ocasional. Esse cenário começará a mudar a partir da década de 1950,

como consequência da expansão dos meios (e produtos) de comunicação – rádio, televisão,

histórias em quadrinho, publicidade etc. – por todo o continente (MELO, 1998).

Sobre  esse  período,  Melo  comenta  que  se  mantêm  as  pesquisas  documentais  e

biográficas,  realizadas  sob uma perspectiva  que  reduzia  a  compreensão  da  realidade  aos

registros  feitos  pelos  “contemporâneos  privilegiados”,  ou  melhor,  pelos  “protagonistas

situados na esfera do poder” (p.89);  e começam a aparecer  – motivadas  pelos  interesses

comerciais de empresas patrocinadoras – as pesquisas de opinião, cujo objetivo era verificar

(em dados  quantitativos)  as  reações,  preferências  e  comportamentos  do  público  receptor

(audiência).

Contudo, o salto (quantitativo e qualitativo) da pesquisa sobre comunicação na América

Latina acontecerá a partir da fundação, em 1959, na cidade de Quito, do Centro Internacional

de Estudos Superiores de Comunicação para América Latina (CIESPAL). Uma instituição

criada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco),

em parceria com a Organização dos Estados Americanos (OEA) e o governo equatoriano, e

que tinha como propósito o aperfeiçoamento de profissionais de comunicação (de massa) na

região. Como veremos, é no espaço institucional do CIESPAL que se constituem os primeiros

debates em torno da formação de um pensamento crítico latino-americano de comunicação.

Antes,  porém,  de  nos  aprofundarmos  na  história  do  pensamento  latino-americano  de

comunicação, é importante esclarecer e pontuar rapidamente algumas questões afim de evitar

interpretações equivocadas e também de estabelecer a direção que seguiremos nesta parte do

trabalho.

A primeira delas relaciona-se com a identificação de um “pensamento crítico latino-

10. A primeira escola superior de jornalismo no Brasil foi a Cásper Líbero, fundada em 1947. Contudo, segundo
Melo (2000), já em 1935 teria sido criado um curso/cátedra de jornalismo na recém-inaugurada Universidade do
Distrito Federal (UDF) – criada por decreto de Pedro Ernesto, então prefeito do Rio de Janeiro, e desativada em
1939, durante o governo nacional de Getúlio Vargas. A elaboração do curso teria ficado a cargo de Costa Rego,
então editor do jornal Correio da Manhã.
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americano de comunicação”, ou de uma “tradição crítica latino-americana de comunicação”.

Apesar de aparentemente claras, tais expressões abrigam o risco de mal-entendidos. Um deles

é de que existiria “o” pensamento, ou “a” tradição como algo singular, uniforme e sólido,

quando, na verdade, por pensamento ou tradição crítica este estudo refere-se a um conjunto

de projetos teóricos, um subcampo específico (crítico e latino-americano) do grande campo

da Comunicação, que é composto por diversos agentes e teorias em diálogo e disputa, e, por

isso,  como todo campo científico,  possui uma dinâmica em que se alternam períodos de

estabilidade e instabilidade.  Outro mal-entendido pode surgir  da ideia de que tal  tradição

conte  com trabalhos  apenas  de  comunicadores  latino-americanos.  Como  vimos,  desde  o

início o campo da comunicação se estabelece como um espaço interdisciplinar de pesquisa,

com contribuições da sociologia, economia, ciência política, antropologia, psicologia social,

linguística etc. No caso latino-americano não é diferente. Além disso, por pensamento latino-

americano,  deve-se  compreender  aqui  um  corpo  teórico  produzido  sobre  e  a  partir  da

realidade social latino-americana, e não um conjunto de teorias escritas por pesquisadores

nascidos nos países da América Latina. Caso assim fosse, teríamos de desconsiderar as obras

fundamentais para o pensamento comunicacional latino-americano de autores como os belgas

Armand e Michèle Mattelart e o espanhol Jesús Martín-Barbero.

Uma terceira confusão que pode surgir de tal identificação tem a ver com o que pode

ser aqui considerado como “pensamento crítico”, ou, dito de outra forma, com o que faz com

que uma teoria, ou uma corrente teórica, sejam ou não avaliadas como críticas. Nesse ponto,

afim  de  evitar  grandes  polêmicas,  este  trabalho  retoma  a  perspectiva  frankfurtiana  e

interpreta  como  críticas  as  teorias  voltadas  para  a  transformação  social  da  realidade  no

sentido de superação das contradições (do sistema, da ordem, da estrutura) e de construção de

vias  de  pensamento  e  ação  para  a  liberdade  e  emancipação.  Assim,  diferente  da  teoria

tradicional,  que  toma  a  realidade  social  como  algo  dado,  pronto  e  suscetível  apenas  à

constatação  de  problemas  a  serem  remediados  e  à  verificação  de  'leis'  e  'normas'  de

comportamento  para  sua  administração  e  reprodução,  a  teoria  crítica  seria  aquela  que,

partindo do pressuposto de que mulheres e homens (a humanidade) são produtores de todas

as  suas  formas  históricas  de  vida,  investe  sobre  a  realidade  um trabalho de  crítica  e  de

transformação.  Nas  palavras  de  Horkheimer  (1937):  “Para  esse  comportamento  que  é

chamado de crítico, este mundo existe, mas não deve ser aceito” (p.2). 

Por  fim,  vale  dizer  que  não  falamos  aqui  sobre  uma  ciência  latino-americana  de

Comunicação,  ou melhor,  sobre um modo latino-americano de fazer  ciência.  Como todo

campo do conhecimento científico, o pensamento crítico latino-americano de Comunicação
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lida e cumpre com os pressupostos científicos que orientam as ciências em geral. O que o

diferencia é a ênfase que dá a certas questões por conta das particularidades e circunstâncias

políticas, econômicas, sociais e culturais da região. Assim, em relação ao grande campo da

Comunicação,  pode-se  dizer  que  o  pensamento  latino-americano  lida  com  os  mesmos

procedimentos  de  construção  de  problemas,  elaboração  de  hipóteses,  definição  de

metodologias,  aplicação  de  técnicas  e  apuração  de  resultados,  que  as  demais  tradições

teóricas. O que o diferencia, contudo, é a ênfase que dá – não à toa – à dimensão cultural dos

processos e práticas de comunicação, o que, como veremos, reflete diretamente no modo

como pensa e conduz a pesquisa sobre comunicação.

Voltando, portanto, à história do pensamento crítico latino-americano de Comunicação,

cabe observar, como o faz Martino (2007), que o debate comunicacional na América Latina

“coincide com a entrada de capital estrangeiro no setor de comunicação, particularmente com

a chegada da TV e dos grandes grupos de Comunicação por volta dos anos 1960” (p.104).

Mais que isso, as décadas de 1960 e 1970 – período em que começa a amadurecer uma

perspectiva crítica sobre a questão comunicacional no subcontinente – são atravessadas sob a

sombra  da  Guerra  Fria,  no  contexto  mundial,  e  marcadas  na América Latina  pela  forte

intervenção da política imperialista estadunidense no território. Intervenção que se dava tanto

por meio do apoio político e econômico aos processos de implantação de regimes autoritários

na região que fossem alinhados aos EUA, como pela expansão das operações de empresas

transnacionais  nos  países  ditos  “subdesenvolvidos”.  Era  preciso  blindar  o  continente

americano contra possíveis levantes socialistas – sobretudo após a revolução cubana de 1959

– e, paralelamente, exportar e consolidar nos países periféricos um modo de vida baseado em

uma  cultura  de  consumo  (american  way  of  life).  Assim,  se  estabilizaria  a  exportação

estadunidense de produtos e, consequentemente, seus níveis de produção e suas altas taxas de

acumulação econômica. Além, é claro, de sua influência política e cultural sobre os países

periféricos. 

Um plano movido por essa estratégia de poder foi a “Aliança para o Progresso”, um

projeto político desenvolvimentista lançado em 1961 pelo então presidente dos EUA, John F.

Kennedy, que propunha um plano de integração dos países americanos – em torno do projeto

liberal  de  governo.  Tal  plano  previa  o  apoio  ao  desenvolvimento,  nos  países  latino-

americanos,  de serviços como saúde,  educação e tecnologias produtivas nas zonas rurais.

Segundo Berger (2005), o suporte dado ao CIESPAL em seus primeiros anos faria parte deste

conjunto de medidas, e por isso as primeiras pesquisas realizadas pelo Instituto traziam como

principais temas de discussão a modernização, a estrutura e função dos meios impressos e
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radiodifusores, e a comunicação educativa voltada para as áreas rurais. A ampliação das redes

nacionais  de  comunicação  de  massa  na  América  Latina  era  sustentada  (não  só,  mas

substancialmente)  pelo  argumento  de  que  os  meios  eletrônicos  de  comunicação  (rádio  e

televisão) possibilitariam, por exemplo, a alfabetização em massa, a educação continuada de

minorias populacionais e a formação de mão de obra qualificada nas zonas rurais (para lidar

com as novas tecnologias agrícolas). Contudo, como observa Melo (1998): “No bojo desse

esforço  educativo,  os  países  pobres  importaram tecnologia,  sistemas  gerenciais,  modelos

científicos.  E tiveram que formar recursos  humanos para o manejo dos bens adquiridos”

(p.89).

Temos, assim, uma primeira fase do pensamento comunicacional latino-americano que

é  marcada  pela  transposição  e  incorporação  de  questões  alheias  através  dos  modelos

(funcionalista e difusionista) de pesquisa norte-americana, pela superposição entre motivação

científica e interesse comercial, e pelos temas do progresso, modernização e desenvolvimento.

Acontece  que,  ao  contrário  do  que  previa  a  pesquisa  difusionista,  a  geração  de

desenvolvimento e inovação não dependia só de fatores relativos à comunicação, mas também

– e de forma preponderante – de uma série de fatores relacionados às condições políticas,

sócio econômicas e culturais da região.

Sobre as pesquisas realizadas em áreas rurais, por exemplo, verificou-se que: 

Se, por um lado, desvendou o universo camponês, por outro lado mostrou-se
insuficiente  para  explicá-lo  e  interpretá-lo.  É  que  seus  fundamentos
reproduziram condições peculiares à vida cotidiana dos Estados Unidos e
não batiam com a realidade vivenciada pelo homem do campo dos países
latino-americanos. Sem atinar com esse desvio de base, muitas das pesquisas
aqui  realizadas  fizeram  generalizações  apressadas,  prognosticando  saídas
ineficazes, soluções ingênuas. (MELO, 1998, p.91)

Diferente  do  que  se  esperava  –  que  as  mídias  fossem  capazes  de  alfabetizar  e

“capacitar” os trabalhadores para lidar com as novas tecnologias do campo –, as pesquisas

mostravam, ou melhor, a leitura crítica destas pesquisas permitia observar que os agricultores

mais propensos à adoção de novas tecnologias eram justamente os donos de terra, com boa

formação  educacional,  boa  condição  financeira  e  que  já  possuíam familiaridade  com os

meios de comunicação de massa  (ibid.). Emergia, então, a crítica sobre  a inadequação dos

modelos teóricos e metodológicos norte-americanos em relação à realidade latino-americana

e sobre os fatores ideológicos e de dominação implícitos na adoção destes modelos. Crítica

que era  teoricamente  embasada pelas  tendências  teóricas  e  metodológicas  que  ganhavam

espaço no recente pensamento comunicacional da região. Entre elas estariam a teoria crítica

frankfurtiana,  o  estruturalismo  linguístico  francês,  a  semiótica  peirceana,  as  diferentes
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correntes marxistas, as doutrinas geradoras da pedagogia do oprimido e até mesmo a teologia

da libertação (MELO, 1998; BERGER, 2005).

Tratava-se, na passagem das décadas de 1960 para 1970, de uma guinada crítica da

pesquisa latino-americana de comunicação, que passava a considerar as condições estruturais

do subdesenvolvimento regional nas análises que fazia dos meios. O que, segundo Berger

(2005), não foi por acaso: 

[...]  pois  na  década  de  60,  como ensina  Hobsbawm (1995),  o  centro  de
gravidade do consenso que faz fluir a história girou para a esquerda. Se na
Europa o Maio de 68 aponta este giro, na América Latina primeiro é para
Cuba e depois para o Chile, que os olhares se dirigem. Girar para a esquerda
na América Latina significava opor-se ao  american way of life e sonhar e
propor uma nova sociedade. (p.246)

A autora ainda acrescenta que:

É  neste  contexto  contraditório  –  de  sonho  e  luta  pelo  socialismo  e  de
intervenção militar e do capital norte-americano – que a Comunicação de
Massa,  como  investimento  econômico  e  processo  de  dominação,  é
introduzida e sedimentada no continente. Comunicação identificada com a
televisão  (e  esta  com  a  modernização),  e  com  o  financiamento  norte-
americano (e  este  com desenvolvimento)  formando o pano de fundo e  a
motivação  para  a  produção  de  uma  pesquisa  crítica  sobre  o  projeto  de
comunicação massiva que se instalava e ganhava adesões. (p.246)

No mesmo sentido, Melo (1998) comenta que: 

De repente, o dinamismo político latino-americano produz o confronto entre
os pesquisadores da comunicação e as transformações em processo. No Peru,
a expropriação dos grandes jornais diários e a perspectiva da sua entrega aos
setores populares introduz a temática da estrutura do poder comunicacional e
sua  ligação  direta  com  o  monopólio  do  poder  político  e  econômico
desfrutado pelas oligarquias nacionais. No Chile, a transição pacífica para o
socialismo  coloca  a  questão  das  novas  formas  de  gestão  dos  meios  de
comunicação  numa  sociedade  democrática  e  das  suas  responsabilidades
culturais.
Ambas as experiências,  apesar de curtas e efêmeras,  desempenharam um
papel de sedução muito grande sobre as novas gerações de pesquisadores
latino-americanos. É que a pesquisa deixava de ser uma atividade abstrata,
distanciada  da  realidade,  para  ser  um instrumento  eficaz  do  processo  de
transformação social. (p.93)

Nota-se que estamos falando, enfim, dos primeiros passos de um pensamento crítico

latino-americano de comunicação, isto é, da formação de uma comunidade acadêmica e de

uma tradição de pesquisa que assume uma identidade cultural própria e que se põe a serviço

da transformação da realidade social latino-americana através da luta contra a dominação

capitalista.  E para não restar dúvidas sobre a que se referia a crítica latino-americana de

comunicação, em 1973, no seminário "Investigación de la Comunicación en América Latina"
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– o primeiro encontro de pesquisadores de comunicação latino-americanos –, realizado pelo

Ciespal na Costa Rica, os participantes do evento redigem o Informe Provisional que passou

a  ser  considerado  como documento  fundador  do  pensamento  crítico  latino-americano  de

comunicação. Logo de início o texto aponta que:

A teoria da comunicação e a metodologia de pesquisa elaboradas nos centros
metropolitanos, nem sempre correspondem à realidade e as necessidades de
pesquisa  dos  países  atrasados  e  dependentes,  apesar  de  serem aplicadas,
indiscriminadamente,  às  situações  da  região,  com  resultados  obviamente
inadequados  e,  por  vezes,  distorcidos.  Seu  uso  tem sido  induzido  sob  a
suposição de que a teoria social é universal e que sua validade transborda o
marco dos espaços culturais e dos processos históricos.

Por  outro  lado,  é  necessário  selecionar,  com  pensamento  crítico,  as
metodologias  que  estãos  endo  utilizadas  e  identificar  as  ideologias  que
animam tais instrumentos. (CIESPAL, 1973, p.13, tradução nossa)

Em seguida, defende que: 

Com uma metodologia  desenhada pelos  latinoamericanos para  a  América
Latina, com instrumental de trabalho muito mais refinado e crítico, se deve
chegar  à  descoberta  de  toda  a  interrelação  econômica,  política,  social  e
cultural que configura as estruturas de dominação e de poder que, muitas
vezes, condicionam e determinam os sistemas de comunicação imperantes. A
pesquisa deve estar orientada para o diagnóstico da situação atual e a busca
de alternativas que permitam tomar opções e chegar a soluções. Mas tanto a
teoria  como  o  método  devem  contemplar  a  necessidade  de  uma  ação
interdisciplinar para que haja uma clara visão da realidade imperante e um
conhecimento muito mais rico e profundo da sociedade em que ocorre o
fenômeno da comunicação. (p.14, tradução nossa). 

Sobre  as  passagens  aqui  mencionadas  (e  sobre  o  documento  como  um  todo),  é

importante salientar que não representam somente uma crítica epistemológica a um ou outro

modelo de pesquisa,  mas a denúncia sobre a presença de elementos ideológicos no fazer

científico que é típico de uma determinada visão de mundo. Mais que isso, o que está em

jogo  no  Informe  Provisional  de  1973  é  a  denúncia  de  uma  relação  de  dependência

epistemológica e cultural (além de política e econômica), e a reivindicação de autonomia para

pensar a própria realidade.11

As chamadas Teorias da Dependência Cultural  assumem, então,  o centro do debate

comunicacional latino-americano, e os trabalhos de autores como Armand Mattelart, Antonio

Pasquali, Luís Ramiro Beltrán, Eliseo Verón e, inclusive, Paulo Freire, são tomados à época

como referências para a discussão sobre comunicação na região (BERGER, 2005). Mattelart,

por sua participação ativa na elaboração de projetos e políticas de comunicação durante a

11. Melo (1998) comenta que: “Sintomaticamente é nessa conjuntura que o CIESPAL começa a perder sua 
principal fonte de sustentação: os recursos financeiros provindos da UNESCO e da OEA” (p.94).
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experiência  socialista  chilena  (governo  de  Allende),  e  pelo  pioneirismo  em  analisar

criticamente a presença e atuação das empresas multinacionais de comunicação em território

latino-americano. Pasquali, um dos mais influenciados pela Escola de Frankfurt – sobretudo

pelos trabalhos de Herbert Marcuse –, por conta de suas análises sobre a relação entre capital

transnacional, indústria cultural e identidade cultural latino-americana. Já Beltrán, além das

pesquisas sobre a importação de publicidade e programas de agências norte-americanas, foi

responsável por realizar o primeiro balanço (apanhado teórico) do campo comunicacional

latino-americano ainda na década de 1970. Eliseo Verón, pesquisador argentino que chegou a

participar das primeiras produções do CECMAS – berço do estruturalismo francês na década

de  1960,  conforme  comentado  anteriormente  –  foi  um  dos  principais  responsáveis  por

difundir  a linguística estrutural na região – traduzindo livros e editando revistas –,  e por

tentar aproximar psicanálise, marxismo, semiótica e estruturalismo em suas análises sobre os

meios de comunicação. E Paulo Freire, embora pouco tenha produzido sobre os meios de

comunicação – seu único trabalho sobre o tema seria o livro “Comunicação ou extensão”, em

que problematiza a unidirecionalidade da transmissão de informação pelos meios de massa e,

logo, a impossibilidade de se criarem relações dialógicas por meio deles –, foi fundamental

para o desenvolvimento de uma perspectiva crítica e latino-americana de Comunicação, ao

alertar  em  seus  estudos  para  a  importância  de  se  recorrer  à  história  não-oficial  para

compreender adequadamente os processos (históricos, políticos, culturais, identitários etc.)

latino-americanos.

A perspectiva da “dependência cultural” derivaria também, segundo Bolaño (2016),

“das teorias da dependência,  de autores como Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto,

Theotônio  dos  Santos,  Gunder  Frank,  Rui  Mauro Marini,  muito  estudados  no campo da

Comunicação nos anos 70 do século passado” (p.192), mas estaria especialmente ocupada em

analisar  a  atuação  dos  meios  de  comunicação  na  esfera  cultural  como  instrumentos

ideológicos  de  dominação  –  não  por  acaso,  o  conceito  althusseriano  de  “aparelhos

ideológicos de Estado” foi tão utilizado por essas teorias. Com a noção de “dependência”, os

intelectuais  latino-americanos  pretendiam  confrontar  as  abordagens  evolucionistas  e

funcionalistas  para  as  quais  o  “atraso”  latino-americano  –  ou  o  “subdesenvolvimento”  –

poderia ser superado com mais “desenvolvimento”, e demonstravam que esse atraso não era

mais que resultado das contradições próprias da dinâmica capitalista. 

Dito  de  outro  modo,  podemos  considerar  que  através  da  noção  de  “dependência

cultural”  contestava-se  as  ideias  de  que:  a)  haveria  um  caminho  evolutivo,  um  destino

comum a ser percorrido e alcançado por todas as sociedades; b) que as sociedades mais
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avançadas neste sentido – e que, portanto, deveriam ser tomadas como padrão – eram as dos

países ricos, em especial a dos EUA; e c) que a adoção de novas tecnologias (entre elas os

meios  de  comunicação)  e  modelos  gerenciais  seriam  suficientes  para  superar  o

subdesenvolvimento.  Além disso,  com base  nesses  questionamentos  críticos,  propunha-se

que: a) o subdesenvolvimento não é bem um estágio de evolução social, mas uma condição

(de dependência) prevista e necessária ao funcionamento do modo de produção capitalista –

visto  que  este,  por  sua  dinâmica  de  acumulação,  demanda  constantemente  a  oferta  de

matéria-prima e mão de obra baratas, bem como a formação de mercados consumidores para

absorção da produção excedente; b) que para que os países ricos mantenham suas taxas de

acumulação – e consequentemente seus níveis de desenvolvimento e seu poder econômico e

político – é essencial que os países pobres importem não só seus produtos, mas seus modos

de vida e visões de mundo (sua cultura); c) que enquanto nos países ricos a modernização

significa  (implica em) a  transformação dos  modos de produção,  a  formação de mercado

consumidor e a consolidação de direitos trabalhistas (por pressão dos sindicatos e instituições

de classe, por exemplo), nos países periféricos a modernização chega unicamente através do

consumo, sem afetar as estruturas sociais pré-existentes; e, finalmente, d) que os meios de

comunicação (e a Indústria Cultural) seriam as principais vias de disseminação da ideologia

do  consumo  e,  portanto,  porta  de  entrada  do  imperialismo  norte-americano  e  ameaça  à

soberania dos povos latino-americanos.

Assim,  durante  a  década de 1970,  o  campo de Comunicação latino-americano será

invadido por uma série de pesquisas politicamente comprometidas com a crítica aos meios e

com  a  denúncia  dos  elementos  ideológicos  presentes  em  suas  estruturas  produtivas,

programações  e  nas  mensagens  por  eles  veiculadas.  De  acordo  com  Berger  (2005),  a

“pesquisa-denúncia”  produzida  a  partir  das  teorias  da  dependência  cultural  teria  se

concentrado em duas grandes áreas temáticas:

1.estudo da estrutura de poder dos meios de comunicação – transnacional e
nacional  –  e  as  estratégias  de  dominação  dos  países  capitalistas;  
2.estudo sobre as formações discursivas e as mensagens da cultura de massas
desde suas estruturas de significação; (p.258)

Ocorre  que,  apesar  do  mérito  (inegável)  de  atualizar  o  debate  comunicacional,

colocando-o sob a perspectiva da realidade social (do subdesenvolvimento, da dependência)

latino-americana, as teorias da dependência cultural ainda esbarravam em alguns obstáculos

epistemológicos – no sentido que Bachelard (2006) atribui ao termo12 – e por isso foram alvo

12. Para Bachelard (2006), os obstáculos epistemológicos seriam hábitos intelectuais que, apesar de válidos em
algum momento, podem, com o tempo, prejudicar o progresso científico na medida em que se incrustam no
pensamento e impedem a formulação de novas questões. Como para o autor o ato de conhecer se dá sempre
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de  críticas.  Uma delas  é  a  de que  nas  análises  que  faziam dos  processos  de dominação

ideológica, as teorias da dependência cultural conferiam um poder exagerado aos meios de

comunicação, o que permite dizer que a ruptura com o funcionalismo teria sido “mais afetiva

que efetiva” (MARTÍN-BARBERO, 1980, p.4). Ainda que revestida por uma terminologia

marxista, conservava-se em tais teorias a visão instrumental e funcionalista que limitava a

análise dos meios ao estudo de um processo comunicativo vertical (de cima para baixo) e

unidirecional (do emissor para o receptor). Além disso, no afã de desvelar as estruturas de

poder  presentes  na  questão  das  mídias,  e  adaptando-se  conceitos  de  teorias  marxistas  e

estruturalistas,  reduzia-se a complexa questão da dependência cultural  a um problema de

“superestrutura”,  de  forma  que  sua  análise  se  resumia  à  verificação  dos  reflexos  da

dependência econômica (base) na esfera cultural. Como se a teoria da dependência não fosse

tanto uma teoria, mas uma noção complementar à teoria marxista (leninista) do imperialismo

(BOLAÑO, 2016).

Vinculada a essa crítica, existe também a avaliação de que na confusão entre militância

política  e  discurso  científico,  as  teorias  da  dependência  cultural  não  teriam alcançado  o

propósito de construir um modelo teórico genuinamente latino-americano de comunicação.

No máximo, teriam composto um mosaico interdisciplinar em que se substituem os modelos

norte-americanos  pelos  europeus.  E  ainda  que  se  possa  defender  certa  originalidade  no

tratamento da relação entre os meios e as sociedades de massa – por conta do reconhecimento

das  particularidades  das  sociedades  latino-americanas  nessa  relação  –,  as  teorias  da

dependência cultural operavam ainda sob uma espécie de subordinação epistemológica no

que  diz  respeito  à  construção  de  problemáticas,  escolha  de  objetos  e  definição  de

metodologias. Se as teorias latino-americanas traziam alguma inovação ao debate social, no

que tangia a discussão sobre os meios de comunicação, pouco acrescentavam aos modelos

tradicionais de pesquisa social. Isso sem contar que as leituras e diagnósticos gerados por

essas análises montavam cenários pouco esperançosos no sentido de possíveis caminhos de

emancipação frente à conjuntura política de recrudescimento dos governos autoritários e de

expansão do domínio norte-americano sobre a região.

A constatação da insuficiência epistemológica das pesquisas-denúncia somada à crise

econômica provocada pela desordem do sistema monetário internacional (fim do acordo de

Bretton-Woods) e pela subida repentina dos preços do petróleo, provocaram uma alteração

significativa na produção científica sobre comunicação na América Latina na segunda metade

através de uma relação de negação (de crítica) do conhecimento anterior,  a destruição de uma hipótese mal
fundamentada,  ou  mesmo  de  um  problema  mal  colocado,  representaria  a  superação  de  um  obstáculo
epistemológico.
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da década de 1970 e princípio de 1980. De acordo com Melo (1998), a crise econômica fez

com  que  os  países  importadores  de  petróleo  e  endividados  perante  o  sistema  bancário

internacional fossem obrigados a reduzir os gastos públicos, o que acabou afetando o setor da

pesquisa social, visto que os recursos vinham majoritariamente de fontes estatais. O autor

avalia que nesse período houve “uma queda na qualidade do ensino de comunicação e o

consequente  isolamento  da  pesquisa  como  atividade  instrumental  de  cursos

profissionalizantes, em nível de graduação” (p.96).

Mesmo sem desconsiderar as crises econômica, política e teórica, mas com um olhar

diferente  (menos  burocrático  e  institucional)  do  de  Melo,  Berger  (2005)  vê  surgir  nesse

período uma nova geração  do pensamento  crítico  latino-americano de  Comunicação que

renovaria o campo e se desenvolveria a partir de dois caminhos: o de pensar alternativas de

políticas  nacionais  de  comunicação  –  caminho  trilhado  por  alguns  pesquisadores  que,  à

convite  da  Unesco,  integraram,  em  1977,  a  Comissão  Internacional  para  o  Estudo  dos

Problemas da Comunicação e produziram o relatório denominado Nova Ordem Mundial da

Informação e da Comunicação (NOMIC); e o de pensar perspectivas de alteração do cenário

social  a  partir  de  políticas  de  comunicação  popular  –  pois  tratava-se  de  um período  de

redimensionamento das lutas populares por grupos políticos em âmbito global, o que fez com

que alguns estudiosos da comunicação passassem a reconsiderar a atividade do receptor no

processo comunicacional.13

A  mudança  do  objeto  de  estudo  –  dos  grandes  monopólios  transnacionais  de

comunicação para a comunicação pública e popular/alternativa – demandou, logicamente, a

revisão e atualização do referencial teórico e metodológico. Afinal, a análise, por exemplo,

sobre como comunidades rurais uruguaias utilizavam gravadores e fitas cassete para trocarem

informações e se organizarem politicamente (KAPLÚN, 1988), ou sobre como se davam os

processos de educação popular e mobilização de trabalhadores através das rádios mineiras na

Bolívia, dificilmente alcançaria resultados satisfatórios se fosse realizada com a mesma base

teórica e metodológica que servia às análises sobre, por exemplo, os efeitos da publicidade

televisiva. O que não significa também que conceitos e noções fundadoras do campo latino-

americano como ideologia, Indústria Cultural e estruturas de poder tenham perdido valor. O

comportamento crítico permanece,  todavia o que se vê nesse momento é a  passagem da

13. Os pioneiros teriam sido os pesquisadores do “Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS)” – fundado
na década de 1960 na universidade de Birmingham, Inglaterra – que,  partindo do pensamento de Gramsci,
investiram  esforços de pesquisa na compreensão da formação cultural dos indivíduos e grupos “receptores”. De
massa  manipulável  e  uniforme,  o  público  receptor  passava  à  condição  de  dominado –  militante,  feminista,
sindicalizado – capaz de ressignificar e se apropriar dos discursos midiáticos/midiatizados. Raymond Williams,
Stuart Hall e Edward Thompson estão entre os autores mais representativos desse grupo de pesquisadores.
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pesquisa-denúncia  à  pesquisa-ação,  das  grandes  multidões  (massa)  aos  pequenos  grupos

organizados,  das  grandes  redes  e  sistemas  de  comunicação  aos  veículos  comunitários,

sindicais  e  alternativos,  das  estruturas  de  dominação  às  políticas  de  democratização  da

comunicação, dos meios à cultura, de Althusser a Gramsci.

Ainda  que  as  mudanças  (de  objeto,  de  problemas,  metodologias)  ocorridas  nessa

segunda fase do pensamento crítico latino-americano representem a opção por seguir outros

caminhos que não o da pesquisa-denúncia, representam também um movimento de retomada

e  aprofundamento  dos  princípios  elencados  no  Informe  Provisional  de  1973.  Pois  se  as

teorias  da dependência cultural  alertavam para a  existência de elementos ideológicos nos

modelos de análise estrangeiros e para a necessidade de conhecer a realidade social latino-

americana, são as pesquisas do final da década de 1970 e início de 1980 – mesmo com menos

recursos  e  sem  poder  contar  com  o  mesmo  aparato  institucional  (por  conta  da  crise

econômica  e  dos  cortes  de  verba)  –  que  vão  a  campo  conhecer  a  realidade  (política,

econômica e, sobretudo, cultural) das sociedades latino-americanas e vão também, com elas e

a  partir  delas,  pensar  políticas,  teorias  e  metodologias  efetivamente  latino-americanas  de

comunicação.

Se  consideramos  aqui  o  Informe  Provisional  de  1973  como  marco  da  ruptura

epistemológica  efetuada  pela  primeira  fase  do  pensamento  crítico  latino-americano  de

comunicação,  o  marco  da  segunda  geração  será  o  programa  de  investigação  que  Jesús

Martín-Barbero propõe, em 1980, encerrando seu mandato como presidente da  Associação

Latino-americana de Investigadores de Comunicação (ALAIC)14. Muito além de um relatório

de  gestão,  o  documento  intitulado  originalmente  como  “Retos  a  la  investigación  de

comunicación en América Latina” trazia  um mapeamento do campo latino-americano de

Comunicação e uma série de questões, cujo amadurecimento geraria, anos mais tarde (em

1987),  sua  obra de  maior  referência:  “Dos meios  às  mediações:  Comunicação,  cultura  e

hegemonia”.

De maneira resumida, pode-se dizer que o programa proposto por Martín-Barbero tinha

como objetivo a  “construção de um novo modelo  de  análise  que coloca  a  cultura  como

mediação, social e teórica, da comunicação com o popular, que faz do espaço cultural o eixo

desde  o  qual  encontrar  dimensões  inéditas  do  conflito  e  vislumbrar  novos  objetos  a

pesquisar” (MARTÍN-BARBERO, 2004, p. 110). A preocupação com o “cultural-popular”

14. A ALAIC foi criada em 1978 por pesquisadores latino-americanos como os aqui citados Antonio Pasquali e
Luis Ramiro Beltrán. Além de reunir os investigadores de comunicação da região, a associação tinha como
objetivo  incluir  a  América  Latina  na  comunidade  mundial  das  ciências  da  comunicação  e  aumentar  a
representatividade  institucional  da  região  perante  órgãos  institucionais  como  a  Unesco  e  a  IAMCR  –
International Association for Media and Comunication Reasearch (Kunsch, 2004).   
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deveria passar a ser o traço distintivo da pesquisa latino-americana de comunicação. Para

isso, o autor julgava necessário romper com algumas concepções que norteavam a pesquisa

social na região. Seriam duas rupturas, basicamente: a primeira delas estaria relacionada à

“contrafascinación del poder” – “esse funcionalismo de esquerda segundo o qual o sistema se

reproduz  fatal,  automaticamente  e  através  de  todos  e  cada  um  dos  processos  sociais”

(MARTÍN-BARBERO,  1980,  p.7,  tradução  nossa).  Para  Martín-Barbero,  tal  concepção,

“tratando de resgatar a unidade global da dominação, acabou caindo na atribuição ao poder

ou ao imperialismo de uma onipotência, uma ubiquidade e uma onisciência completamente

míticas”. (p.7, tradução nossa). Seria necessário, portanto, começar “a romper com a imagem,

ou melhor com o imaginário, de um poder sem fissuras, sem brechas, sem contradições que

ao mesmo tempo que o dinamizam o tornam vulnerável” (p.7, tradução nossa).

A  segunda  ruptura  –  intimamente  ligada  à  primeira  –  passaria  pela  tomada  de

consciência  sobre  “a  atividade  dos  dominados  enquanto  cúmplices  da  dominação  mas

também enquanto sujeitos da decodificação e da réplica aos discursos do dominador” (ibid.,

p.8, tradução nossa). Em outras palavras, Martín-Barbero tratava de recolocar a problemática

em torno do receptor e, de modo um tanto freiriano, propunha que:

[...] somente se a opressão for assumida como atividade do oprimido, 
somente se a cumplicidade do dominado for desmontada, será possível 
romper com as diferentes formas de populismo e compreender que a 
libertação é problema do oprimido, que é nele que se encontram as chaves de
sua própria libertação. (p.8, tradução nossa). 

Apesar de se tratar de um movimento de crítica interna do campo latino-americano de

comunicação, as rupturas propostas por Martín-Barbero, bem como os caminhos apontados

pelo autor  devem-se a interlocuções  e aproximações  teóricas  que desbordam esse espaço

inicial.  Ainda que sua aposta teórica derive em grande parte da teoria da mediação social

desenvolvida no contexto ibero-americano por Martín Serrano (1978), e que nomes como

Armand Mattelart,  Eliseo Verón, Héctor Schmuchler e Carlos Monsiváis sejam citados ao

longo da obra do autor,  é através dos trabalhos de Bakhtim, Le Goff,  Peter Burke e dos

autores dos Estudos Culturais britânicos, como Stuart Hall, Williams e Hoggart, que ele se

aproxima  da  questão  cultural.  Sem  falar  da  importância  do  conceito  de  “habitus”,  de

Bourdieu,  e  dos  trabalhos  de  Walter  Benjamin  para  a  construção  teórica  dos  problemas

existentes  na  relação  entre  comunicação/cultura  de  massas  (indústria  cultural)  e

comunicação/cultura popular.

Nesse mesmo sentido, cabe também pontuar que embora os estudos culturais latino-

americanos  –  como  passaram  a  ser  chamados  os  trabalhos  desenvolvidos  com  base  no



 50

programa de Martín-Barbero – tenham, com o decorrer dos anos (principalmente na década

de 1990), tomado rumos próximos ao que Mattelart (2011) chama de “desregulación en el

campo  crítico”  e  “autonomización  de  la  cultura”  (p.159), em  sua  fase  inicial  eles  se

colocavam  –  assim  como  os  estudos  culturais  britânicos  –  a  serviço  da  renovação  do

marxismo através da crítica a sua vertente estruturalista. A ponto de Martín-Barbero (2004),

refletindo sobre o contexto da pesquisa latino-americana, declarar que: “Da renovação do

pensamento marxista sobressairá o empenho de superar a redução à mera 'superestrutura' das

práticas significantes e das tramas de sentido” (p.46). 

Interessa  aqui  destacar  a  postura  crítica  do  autor  e  sua  preocupação  “em torno  da

necessidade de que a pesquisa supere o nível da denúncia e passe a ser ingrediente renovador

dos modelos e práticas da comunicação pública” (ibid., p.235). Preocupação que o leva até

Gramsci  e  ao  “desbloqueamento”  que  este  promove,  a  partir  do  marxismo,  da  questão

cultural e da dimensão de classe na cultura popular. Para Martín-Barbero (1997): 

Está, em primeiro lugar, o conceito de hegemonia elaborado por Gramsci,
possibilitando pensar o processo de dominação social já não como imposição
a partir de um exterior e sem sujeitos, mas como um processo no qual uma
classe  hegemoniza,  na  medida  em que  representa  interesses  que  também
reconhecem de  alguma maneira  como seus  as  classes  subalternas.  E  “na
medida” significa  aqui  que não há hegemonia,  mas sim que ela  se  faz  e
desfaz, se refaz permanentemente num “processo vivido”, feito não só de
força,  mas também de sentido,  de  apropriação do sentido pelo poder,  de
sedução e de cumplicidade. (p.104)

Partindo,  portanto,  do  conceito  gramsciano  de  hegemonia,  Martín-Barbero  passa  a

tratar da relação entre cultura e comunicação através do conceito de mediações. Segundo ele:

“O campo daquilo que denominamos mediações é constituído pelos dispositivos através dos

quais a hegemonia transforma por dentro o sentido do trabalho e da vida da comunidade”

(ibid., p.262). Assim, alguns exemplos de mediações a serem trabalhadas pela análise crítica

seriam: a estrutura social, as lógicas de reprodução, as dinâmicas culturais e as gramáticas

discursivas  (MARTÍN-BARBERO,  2004).  Com  isso  o  autor  atentava  para  a  dialética

existente  entre  a  atuação  dos  meios  de  comunicação  e  o  ambiente  cultural  em  que  se

inseriam, isto é, para os modos como a cultura popular ressignificava os conteúdos e usos das

mídias,  mas  também  para  como  essa  mesma  cultura  era  absorvida  e  “reproduzida”

(processada) pela Indústria Cultural (cultura de massa). Algo que escapava à análise centrada

nos meios e só podia ser captado através da observação e até mesmo experimentação da

cotidianidade (ou cotidianidades, no plural) latino-americana, dos conflitos ali presentes e das
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formas com que movimentos  sociais,  grupos de  vizinhos,  fiéis  (religiosos)  ou grupos de

familiares lidavam com eles. 

Dessa  forma,  a  segunda  fase  do  pensamento  crítico  latino-americano  –  que

consideramos aqui desde as primeiras pesquisas-ação até a consolidação dos estudos culturais

latino-americanos – passa a ser identificada pelo reconhecimento (a) da trama social  dos

processos comunicativos, (b) da envergadura e espessura cultural da “massmediação” e (c) da

transdisciplinaridade  como  estratégia  metodológica  fundamental.  Mais  que  isso,  no  que

interessa a este estudo, importa assinalar que desponta a partir desse momento no campo

latino-americano de comunicação uma tendência a interpretar o cotidiano como ambiente de

gestação e expressão da cultura e, logo, como elemento de mediação em constante relação

com as mídias. Tendência que será reforçada nas décadas seguintes, sobretudo pelo amplo

desenvolvimento  de  novas  tecnologias  de  informação  e  comunicação  (TICs),  pelas

transformações que estas promovem em âmbito global e pelo modo como se entranham na

vida  cotidiana,  chegando  a  configurar  o  que  hoje  conhecemos  como  sociedades  de

informação e comunicação, ou sociedades do conhecimento.15 

Aliás, as inúmeras transformações propiciadas pelas TICs ao longo das últimas décadas

e a centralidade assumida por estas na criação de novas dinâmicas sociais e na organização da

vida (cotidiana) em sociedade provocaram uma expansão do campo da Comunicação (latino-

americano e mundial) que este estudo não daria conta de abordar. Por isso a opção de analisar

aqui  apenas  alguns  dos  projetos  teóricos  que,  na  perspectiva  deste  trabalho,  seriam

emblemáticos do campo e indispensáveis à reflexão sobre a relação entre mídia e cotidiano

por uma perspectiva crítica e latino-americana. Nesse sentido, e finalizando essa primeira

parte  do  trabalho,  é  de  grande  valor  a  análise  que  Bolaño  (2016)  faz  do  legado  latino-

americano de comunicação pela ótica da Economia Política da Comunicação (EPC).16

15. Segundo Sally Burch (2006), as expressões “sociedades da informação e da comunicação” e “sociedades do
conhecimento”  teriam  surgido  nas  discussões  da  Cúpula  Mundial  da  Sociedade  da  Informação  (CMSI)  -
realizada pela ONU nos anos de 2003 e 2005 – como resposta (e contraposição) à expressão “sociedade da
informação”. Tanto “sociedades da informação e da comunicação” (expressão apresentada por Antônio Pasquali
e adotada nos documentos de consenso da sociedade civil sobre a CMSI) quanto “sociedades do conhecimento”
(termo que a Unesco passou a utilizar oficialmente após a cúpula) tinham como propósito considerar: a) que a
referência às sociedades fosse sempre no plural, reconhecendo, desta forma, a pluralidade e heterogeneidade das
civilizações,  suas  formações  sociais  e  culturais  específicas,  bem  como  a  autonomia  dessas  sociedades  de
apropriarem das TICs para seu desenvolvimento, sem terem de se submeter a um modelo pré-definido tanto de
uso das TICs, como do próprio desenvolvimento social e econômico; b) que qualquer referência às sociedades
não restrinjisse a  descrição e análise sobre estas  ao âmbito da Internet  ou das  TICs,  mas apontasse para a
totalidade, para a dimensão das relações reais no mundo globalizado das quais a Internet e as TICs correspondem
a uma parcela; e, c) que a informação fosse tratada como bem público – e não mercadoria–, a comunicação como
um processo participativo e interativo, uma construção social compartilhada – e não como propriedade privada –
e as tecnologias como meios para essa construção compartilhada – e não como um fim em si mesmo.
16.  Também chamada de  Economia  Política  da  Comunicação  e  Cultura  (EPCC),  ou  Economia  Política  da
Informação, Comunicação e Cultura (EPICC).
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Para contextualizar, ainda que de maneira breve, podemos considerar que a EPC tem

como principal objeto de estudo o “papel dos meios no processo de acumulação de capital, o

problema das classes sociais, os meios e a legitimação da estratificação social, [e] a relação

entre produção material e produção intelectual” (BOLAÑO, HERSCOVICI e MASTRINI,

p.1). Segundo Bolaño (2016), embora a origem da EPC remeta aos estudos de Dallas Smythe

ainda na década de 1950, e seu processo de consolidação como campo de investigação  ao

longo  dos  anos  de  1970  e  1980  tenha  contado  com  os  trabalhos  de diferentes  escolas

europeias e latino-americanas, é só a partir de 1990 que a EPC se institucionaliza na América

Latina – com a criação de grupos de trabalho na ALAIC, na Sociedade Brasileira de Estudos

Interdisciplinares  da  Comunicação  (Intercom)  e  com  a  publicação  de  uma  revista

especializada (EPTIC ON LINE). Anos mais tarde, em 2002, como fruto desse processo de

institucionalização,  foi  criada  a  União  Latina  de  Economia  Política  da  Informação,

Comunicação  e  Cultura  (ULEPICC),  uma  associação  científica  internacional  com

participação de pesquisadores da América Latina, Portugal, Espanha, França e Itália.

O  autor  explica  que  esse  processo  de  institucionalização  acompanhava  um  novo

movimento  de  crítica  interna  do campo latino-americano de  comunicação,  motivado,  em

grande parte, pelo desvio pós-moderno dos estudos culturais latino-americanos a partir da

década  de  1990  –  que  Mattelart  (2011)  diagnosticou  como  “giro  etnográfico”,

“autonomización de la cultura” e “desregulación en el campo crítico”.

Sobre esse movimento de crítica interna – comum e necessário ao amadurecimento de

qualquer campo científico –, é importante não confundí-lo com um menosprezo ou rechaço

às  teorias  anteriores  –  embora  isso  também  fosse  possível  em  alguma  medida  –,  mas

interpretá-lo como uma tentativa de correção de rota. Reconhecendo-se o valor do acúmulo

teórico  do  campo crítico  latino-americano,  a  crítica  se  construía  no  sentido  de  revisar  e

aproveitar  (no  que  fosse  possível  e  conveniente)  conceitos,  linhas  de  raciocínio  e

metodologias, e reestabelecer (redefinir), se necessário, pressupostos, objetos, problemas e

hipóteses.

No  caso  específico  de  Bolaño,  autor  de  referência  na  EPC  latino-americana,  sua

produção mais recente aponta no sentido de traçar um arco teórico capaz de abarcar as teorias

da dependência cultural, os estudos culturais latino-americanos e a teoria econômica de Celso

Furtado  para  pensar  o  problema  da  comunicação/cultura  no  capitalismo  contemporâneo

(monopolista). De acordo com o autor:

[…] o sucesso do capitalismo não poderia ser explicado se ele não tivesse
demonstrado  a  capacidade  de  constituir  uma  cultura  própria  de  caráter
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universal que se traduz em diferentes graus de consenso em relação a um
modo de vida e a valores que se adequam a cada momento a sua lógica de
expansão,  contra  outros  modos  de  vida  e  outros  valores,  não  apenas
pretéritos mas novos também, que não tiveram a mesma felicidade em se
tornar universais, ou que foram esmagados pelo brilho da cultura capitalista.
(BOLAÑO, 2016, p.397)

Partindo da noção furtadiana de “ruptura no plano da racionalidade”17 – conceito com o

qual  Furtado  aborda  os  cruzamentos  históricos  entre  epistemologia,  política,  cultura  e

economia  –, Bolaño defende que a  cultura  (tomada em sentido  amplo  e  vista  como um

processo comunicacional) sempre esteve presente no coração do trabalho e, logo, do sistema

produtivo capitalista. Com essa perspectiva, o autor retorna às teorias da dependência cultural

e argumenta que, ao contrário do que previam estas teorias – que a dependência cultural seria

reflexo  da  dependência  econômica  –,  “a  dependência  cultural  precede  a  dependência

econômica e  tecnológica,  tal  como ela  se  estabelece a  partir  da divisão internacional  do

trabalho  promovida  pela  consolidação  da  hegemonia  inglesa  e  a  difusão  da  civilização

industrial” (p.194). Dito de outra forma, a dependência econômica e tecnológica em relação

aos países centrais – Inglaterra, nos séculos XVIII e XIX, e EUA no século XX – não é fruto

de um processo natural ou estritamente econômico, e provavelmente não seria tão forte e tão

difícil  de ser rompida não fosse a  expansão global  (por meio da ampliação do comércio

mundial) de uma cultura material especificamente capitalista. Nas palavras de Bolaño:

Esta  é  a  essência  da ideia  de  modernização  de  Furtado,  entendida como
“modernização  dos  padrões  de  consumo”  das  elites  locais  dos  países  da
periferia  que,  em  contato  com  o  centro,  tratarão  de  aperfeiçoar  os
mecanismos  de  exploração  do  trabalho  conhecidos,  promovendo  a
“transformação  imitativa  de  segmentos  da  cultura  material”  (FURTADO,
1980, p. 23). (BOLAÑO, 2016, p.221)

O que se configura, portanto, é uma dependência cultural determinada não pela simples

necessidade  de  importar  tecnologia,  mas  pela  forma  (imitativa)  como  se  incorpora  (se

17. De acordo com Furtado: “A ruptura no plano da racionalidade ocorre quando o agente está capacitado para
modificar o meio em que atua, apresentando no seu comportamento um fator volitivo criador de novo contexto.
O campo do possível amplia-se e a racionalidade passa a requerer uma visão mais abrangente da realidade.
Assumindo a criatividade, o agente impõe a própria vontade, consciente ou inconscientemente, àqueles que são
atingidos em seus interesses pelas decisões que ele toma. Implícito na criatividade existe, portanto, um elemento
de poder. O comportamento do agente que não exerce poder é simplesmente adaptativo” (FURTADO, 1987 apud
BOLAÑO, 2016). Seriam exemplos de rupturas no plano da racionalidade: a separação entre mente e corpo e
entre  trabalho  intelectual  e  trabalho  corporal  na  Grécia  antiga  escravista,  que  favoreceu  a  ‘tendência
abstracionista’ que sugeria a aparência de um mundo virtual descolado e até independente do mundo concreto; a
ruptura  efetuada  na  modernização  europeia,  dada  em  parte  pela  união  entre  burguesia  e  Estado-nação  no
processo de expansão marítima e de criação do mercado mundial, e em parte pelo desenvolvimento teórico-
cultural  do  Renascimento  italiano  e  o  desenvolvimento  técnico  português;  e  a  ruptura  efetuada  pela
industrialização, que exerceu uma interferência direta e essencial nos processos produtivos. Algo que, por sua
vez,  seria  impossível  sem o  advento  da  Ciência  Moderna  e  a  acumulação  primitiva  do  conhecimento  dos
trabalhadores por parte dos donos dos meios de produção.
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demanda e se aplica) a tecnologia no sistema produtivo. Quadro que, segundo Bolaño, se

agrava  no  século  XX com a  passagem do  capitalismo  concorrencial  para  o  capitalismo

monopolista e com a “estabilização da hegemonia americana e da cultura americana, com seu

big business, sua big science, suas broadways e hollywoods” (p.234). São as “indústrias da

consciência”  que  entram  em  cena  reforçando  a  hegemonia  cultural  estadunidense  e,

consequentemente,  os  laços  de   dependência  (cultural,  política,  econômica)  dos  países

periféricos. É no sentido de compreender a atuação dessas indústrias – e especificamente da

Indústria Cultural – que Bolaño retoma o conceito de mediação dos estudos culturais latino-

americanos,  mas  por  um  viés  marxista,  ampliando  seu  significado  e  “entendendo-o  na

perspectiva  da  contradição  entre  controle  e  câmbio,  dominação  e  apropriação  social,

subsunção e resistência, manipulação e práxis social liberadora” (p.114). Com isso, o autor

busca preencher a lacuna deixada pelos estudos culturais latino-americanos, posto que estes,

em sua opinião, teriam centrado seus esforços na análise da mediação a partir de formatos,

gêneros  e  espaços,  deixando  encoberto  o  aspecto  do  “trabalho  cultural”  presente  nos

processos de mediação. De maneira mais direta, Bolaño aborda as mediações da cultura sob a

perspectiva do trabalho, 

O autor parte, então, de dois pressupostos básicos (embora pouco ou nada evidentes à

primeira vista). O primeiro tem a ver com a ideia de que as transformações ocorridas por

conta  da  crise  econômica  dos  anos  1970  e  as  respostas  dos  EUA para  defender  sua

hegemonia (cultural, política, econômica) estariam relacionadas a uma nova ruptura no plano

da racionalidade. Tal ruptura seria caracterizada pela reorganização dos sistemas de ciência e

tecnologia  a  partir  da  chamada  Terceira  Revolução  Industrial,  ou  Revolução  Tecno-

Científica.  Um  processo  que  contaria  com  a  “subsunção  do  trabalho  intelectual”  como

elemento essencial, isto é, com a apropriação (por parte do capital) do conhecimento (valor)

produzido pelo trabalhador por intermédio de sistemas gerenciais baseados em tecnologias de

informação e comunicação. O autor destaca que, embora se tratem de processos produtivos

que envolvem inovação e diversificação tanto no aspecto tecnológico como no âmbito da

formação profissional e das relações trabalhistas, tais processos são ainda regidos por “uma

lógica essencialmente financeira, especulativa e rentista” (p.148).

O segundo pressuposto – que, como o primeiro, é resultado de pesquisas anteriores do

autor – assenta-se sobre a compreensão de que: 

A Indústria Cultural é a instância de mediação característica do capitalismo
monopolista, a forma especificamente capitalista de produção e difusão dos
bens culturais, que se estrutura a partir da apropriação pelo capital cultural
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(no  sentido  de  Marx,  não  de  Bourdieu),  da  cultura  popular,  através  do
trabalho cultural que ela emprega. (p.167)

Cruzando os dois argumentos,  o autor propõe, então,  que o problema da mediação,

devidamente atualizado, não se limita (ou não deveria ser limitado) à esfera da recepção, mas

atravessa todo o processo comunicacional.  Mais que isso, ele verifica que a atuação (e o

sucesso) da Indústria Cultural está diretamente vinculado a um duplo processo de subsunção:

a subsunção do trabalho ao capital e a subsunção da cultura popular à economia. Dito de

outro modo, a eficiência da Indústria Cultural como instrumento ideológico e de manutenção

da hegemonia capitalista, e também como empresa regida pela necessidade de gerar lucro,

não é garantida pelo simples fato de que dispõe dos meios para realizar comunicação massiva

– embora isto jamais possa ser ignorado –, mas pela apropriação cultural que promove, pelo

modo como absorve e transfigura tanto a cultura erudita como a cultura popular (sobretudo

esta),  transformando-as em cultura de massa e  encobrindo seus contornos de culturas de

classe. Algo que seria impossível sem a exploração (por vias contratuais e tecnológicas) do

trabalho  intelectual  de  artistas,  produtores,  editores,  técnicos,  pesquisadores  e  demais

profissionais envolvidos com os processos capitalistas de produção (mediação) cultural.

Assim,  vemos  que  se  é  por  meio  do  trabalho  de  mediação  que  a  cultura  popular

reinterpreta e se apropria da cultura de massas – como dizia Martín-Barbero –, é também pelo

trabalho de mediação que a cultura de massas (a cultura capitalista) exerce hegemonia sobre o

popular. Sendo que, no segundo caso, trata-se de um trabalho racionalmente explorado por

empresas  midiáticas.  E  é  a  tecnologia  (os  meios,  as  mídias)  que,  cada  dia  mais  –  e

especialmente com a popularização da Internet desde os anos 1990 –, viabiliza os processos

de dupla subsunção aos quais nos referimos.18 Nesse sentido, Bolaño (2016) comenta que:

Com  a  internet,  a  ideologia  burguesa  de  individualismo  extremo,  de
concorrência generalizada, assim como os padrões de consumo e a máquina
de produção de desejos da velha Indústria Cultural atingiram os seus mais
altos  píncaros  com  a  criação  de  um  sistema  de  comunicação  interativo,
totalmente  fragmentado  do  ponto  de  vista  de  uma  audiência  que,  não
obstante,  se  massifica  em  nível  global (massificação  segmentada,  ou
“personalização em massa”, nos termos de Castells, apreciado por Moragas,
2011,  p.  251  e  seg.),  permitindo  uma  extrema  concentração  do  capital
investido nos campos da cultura, da informação e da comunicação. (p.182)

Vale  ponderar  que  a  crítica  de  Bolaño  não  nos  autoriza  a  assumir  aqui  um  tom

pessimista e apocalíptico, pois como o próprio autor observa: “a subsunção será sempre de

alguma forma limitada e é isso o que explica as especificidades da economia da comunicação

18. Uma outra abordagem sobre o mesmo tema pode ser vista em: DANTAS, M. Trabalho material sígnico e
mais-valia  2.0  nas  condições  do  capital-informação.  In:  SIERRA CABALLERO,  F.  (coord.),  Capitalismo
cognitivo y economia social del conocimiento. Quito: Ediciones Ciespal, 2016. 
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e da cultura” (p.169). Se o autor enfatiza os aspectos de controle, dominação, subsunção e

manipulação presentes na dinâmica de mediação cultural efetuada pela Indústria Cultural, é

com  o  intuito  de  apontar  e  abordar  os  elementos  desconsiderados  (ou  casualmente

esquecidos) pelos estudos culturais latino-americanos, e não por crer que não exista espaço

para a resistência, apropriação e transformação mediante a práxis social. Inclusive, refletindo

sobre as contradições da conjuntura atual, ele admite que:

Encontramo-nos, portanto, em plena sociedade de controle e, não obstante,
novas contradições,  novos atores  contra  hegemônicos,  novos movimentos
sociais seguem aparecendo. Novas formas de luta são encontradas, usando
inclusive  as  novas  tecnologias,  como  as  redes  sociais,  mecanismo  de
interesse da publicidade e do controle social, mas passível também de ser
usadas pelos movimentos sociais. (p.183)

Cabe, portanto, ao campo crítico da Comunicação o trabalho de decifrar os mecanismos

pelos quais as mídias (“o conjunto do sistema de mediação”) garantem, contraditoriamente,

“a colonização do mundo da vida19 e a autonomia relativa dos sujeitos, indivíduos e classes

sociais” (p.184). Algo que só será possível através de uma análise ampla e rigorosa que tome

os  processos  de  mediação  em  sua  totalidade,  isto  é,  em  nível  macro  (os  grandes

conglomerados de mídia, os interesses transnacionais e do capital especulativo e financeiro),

micro (o cotidiano dos grupos sociais, a cultura popular local) e nas articulações entre ambos.

E é justamente refletindo sobre essas articulações que a pesquisa sobre a relação dialética

entre  mídia  e  cotidiano  tem  a  acrescentar  ao  pensamento  crítico  latino-americano  de

comunicação. Ou pelo menos é nisso que este estudo aposta. 

19. Bolaño utiliza o conceito de “mundo da vida” no sentido conferido por Habermas em sua “Teoria da Ação
Comunicativa”, de 1981. Habermas pensa a sociedade moderna em dois níveis: o do Sistema (esfera regida pela
razão instrumental e por mecanismos como o mercado e o poder administrativo); e o Mundo da Vida (esfera
contrastante com o Sistema e marcada por processos comunicativos que visam o entendimento entre atores
sociais por meio da linguagem). De maneira resumida, o “mundo da vida” pode ser compreendido como um
contexto não problematizado (ou não problematizável) compartilhado por um grupo ou comunidade e que serve
de pano de fundo (de referência) para os processos comunicativos pelos quais este mesmo grupo ou comunidade
busca chegar a um entendimento mútuo. Uma espécie de saber implícito estruturado basicamente pela cultura,
pela sociedade (pelas “regras” sociais) e pela personalidade de cada indivíduo.
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2. MÍDIA E COTIDIANO

Como vimos no primeiro capítulo deste trabalho, o campo científico da Comunicação é

formado por diversas correntes teóricas (subcampos) que dialogam e disputam entre si pela

posição  de  autoridade  científica  dentro  do campo.  Vimos  também que é  por  meio  desse

processo  que  mistura  partilha  e  concorrência  que  se  estabelecem  a  dinâmica  e  o

amadurecimento do campo no sentido da construção teórica do objeto de investigação e da

elaboração de metodologias que contribuam para o conhecimento mais apurado do objeto em

questão. Assim, acompanhando algumas das teorias fundantes do campo – e a relação entre

estas  e  o  contexto  histórico-social  em  que  surgiram  –,  percebemos  que  o  campo  da

Comunicação é  caracterizado,  a  grosso modo,  por  uma abordagem inter/transdisciplinar20

sobre  os  meios  de  comunicação  social  (as  mídias).  E  que  essa  abordagem  acaba

privilegiando,  em  boa  parte  dos  casos,  uma  visão  instrumental  dos  processos

comunicacionais:  a  comunicação como meio para atingir  um fim – seja  ele  a  integração

social, o progresso (modernização, desenvolvimento), a difusão de ideologias, ou mesmo a

justiça social.

Dos diversos projetos teóricos que compõem o grande campo da Comunicação,  foi

destacada a corrente crítica latino-americana e o modo como se constrói a partir da ênfase

que confere ao aspecto cultural da comunicação – a “reivindicação da diferença” que faz

através  de  sua  crítica  epistemológica  –  e  do  compromisso  que  assume de  que  o  debate

comunicacional seja orientado para a transformação da realidade, compreendendo a pesquisa

de comunicação como “um saber para a ação” (CABALLERO, 2016). Do pensamento crítico

latino-americano,  repassamos  algumas  das  contribuições  teóricas  e  metodológicas  das

Teorias da Dependência Cultural,  dos Estudos Culturais latino-americanos e da Economia

Política  da  Comunicação.  Tudo  isso  para  contextualizar  (‘preparar  o  terreno’  para)  a

discussão a  que passamos agora:  a  da pesquisa (crítica)  em Mídia e  Cotidiano,  isto  é,  a

pesquisa sobre a relação dialética (de interdeterminação) entre mídia e vida cotidiana. Pois se

esse tipo de pesquisa se apresenta como uma espécie de tendência, ou novo projeto teórico,

não o faz de forma avulsa e isolada,  mas sim a partir  do acúmulo histórico gerado pelo

campo, do qual se se nutre, com o qual dialoga, e com o qual também contribui.

Como último destaque antes de avançar, vale explicar que a aproximação que aqui se

20.  Sobre  as  diferenças  entre  interdisciplinaridade,  transdisciplinaridade  e  multidisciplinaridade,  ver:
MARTINO,  L.  S.  A disciplina  interdisciplinar:  ambivalências  epistemológicas  no  ensino  de  Teoria(s)  da
Comunicação. In: Logos: Comunicação e Universidade, vol.19, n.02, 2012, Rio de Janeiro: UERJ, Faculdade de
Comunicação Social, 2012
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coloca dos estudos sobre mídia e cotidiano com a tradição crítica latino-americana é mais

uma exploração e  uma sugestão  do que uma confirmação.  Ou melhor,  não  é  a  intenção

afirmar neste trabalho que a pesquisa em mídia e cotidiano surge como resultado exclusivo

da reflexão crítica latino-americana sobre comunicação – embora, como se defende aqui, esta

seja  abundante  de  subsídios  teóricos  e  metodológicos  para  este  tipo  de pesquisa  –,  nem

mesmo determinar que em sua construção epistemológica a pesquisa em mídia e cotidiano

deva  se  restringir  a  buscar  referências  no  pensamento  regional  –  pois  isso  seria  de  um

bairrismo incompatível com o fazer científico. A intenção é simplesmente refletir sobre a

possibilidade e o valor (a importância) de que o estudo sobre mídia e cotidiano incorpore os

princípios básicos do pensamento crítico latino-americano, ou seja, que se constitua como

uma pesquisa crítica (eticamente comprometida) e de perspectiva cultural.

Feitas essas observações, chega então o momento de pensar sobre o que é e do que trata

uma pesquisa em Mídia e Cotidiano? Como trata, partindo de que teorias e valendo-se de que

estratégias  metodológicas?  E  qual  sua  relevância  como  conhecimento  científico?  Tais

questões (e outras tantas que delas derivam) conduzem a discussão ao longo deste capítulo, e

para  respondê-las  este  trabalho opta  por  recorrer  à  bibliografia  apresentada  na  disciplina

“Mídia e Cotidiano” do PPGMC/UFF21. E como o primeiro capítulo deste trabalho adiantou

em parte o debate sobre um dos termos da relação – a mídia –, comecemos pelo outro: o

cotidiano, a vida de todos os dias.

2.1 O cotidiano e a (re)produção da vida

Segundo Lefebvre (1991), o cotidiano, se tomado como conceito teórico, seria uma

espécie de fio condutor que permitiria conhecer a realidade social de uma dada época, pois é

no cotidiano que 'abstrações' como o Estado, a técnica, a cultura, as contradições sociais, se

manifestam de forma concreta. De acordo com o autor:

O estudo da vida cotidiana oferece um ponto de encontro para as ciências
parcelares  e  alguma coisa  a  mais.  Mostra  o lugar dos conflitos  entre o
racional e o irracional na nossa sociedade e na nossa época.  Determina
assim o lugar em que se formulam os problemas concretos da produção
em sentido amplo: a maneira como é produzida a existência social dos seres
humanos, com as transições da escassez para a abundância e do precioso
para  a  depreciação.  Essa  análise  crítica  seria  estudo  das  opressões,  dos
determinismos parciais. Ela visa virar pelo avesso esse mundo em que os

21. A disciplina “Mídia e Cotidiano” é a disciplina-chave do programa. A revisão bibliográfica apresentada neste
capítulo parte da bibliografia trabalhada pelas professoras Denise Tavares e Ana Paula Bragaglia ao longo das
aulas do primeiro semestre de 2016 – período em que se realizou a coleta de dados para este trabalho. Também
foram observadas e incorporadas referências teóricas recomendadas pelo professor Marco Schneider, orientador
desta pesquisa e primeiro professor a ministrar a disciplina “Mídia e Cotidiano” no PPGMC/UFF.
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determinismos e as opressões passam por racionais, ao passo que a razão
sempre  teve  como  sentido  e  fim  o  domínio  dos  determinismos.  Tornar
patentes as virtualidades do cotidiano não é restabelecer os direitos da
apropriação, esse traço característico da atividade criadora, pela qual o que
vem da natureza e da necessidade se transforma em obra, em um “bem” para
e pela atividade humana, e em liberdade? O conhecimento racional sempre
incidiu  sobre  as  condições  existentes,  mas  nem  por  isso  as  aceitou  ou
ratificou,  concedendo-lhes  um  atestado  de  cientificidade!  (p.30,  grifo  do
autor)

Pode-se  dizer,  assim,  que  estudar  a  vida  cotidiana  não  implica  simplesmente  em

observar o cotidiano, em reparar as práticas diárias (rotinas) de um indivíduo ou grupo social

e  descrevê-las  (interpretá-las)  atentando  para  características  particulares,  ou  para

comportamentos típicos. Mais do que tornar o cotidiano objeto de análise, como ambiente a

ser observado, o estudo da vida cotidiana implica em tornar o cotidiano um conceito teórico

dotado de sentido próprio e capaz de ser articulado com outros conceitos e teorias.

Lefebvre  comenta  que  a  pesquisa  sobre  a  vida  cotidiana  se  constitui  como  “uma

pesquisa vasta sobre os fatos desdenhados pelos filósofos ou separados arbitrariamente pelas

ciências sociais” (p.33). Para ele, o objetivo de estudar o cotidiano seria o de “reconduzir

esses fatos aparentemente informes ao conhecimento e reagrupá-los não arbitrariamente, mas

segundo conceitos e segundo uma teoria” (p.33). Pois, como arremata o autor na introdução

de seu estudo: “É na vida cotidiana que se situa o núcleo racional, o centro real da práxis.

Essa é a afirmação fundamental ou, se prefere, o postulado teórico dessa Introdução” (p.38).

Para nos situar, vale dizer que os primeiros estudos de Lefebvre sobre a vida cotidiana

datam de 1946 – ano de publicação do livro “La  Critique  la  Vie  Quotidienne” –, momento

em que, com a derrota da Alemanha nazista, o autor francês assistia o fim da ocupação alemã

e a reconstituição da vida econômica e social em seu país. Imerso nesse contexto – e movido

pelo sentimento de reconstrução da sociedade francesa (um sentimento provido de certa dose

de ingenuidade, como o próprio autor reconheceu posteriormente) –, Lefebvre propunha o

tema do cotidiano como um problema de análise sociológica,  e o fazia tendo como base

teórica o pensamento marxista, do qual aproveitava, em especial, o conceito de produção.

Com uma interpretação mais aberta do conceito, que o alargava para tratar não apenas da

fabricação de produtos, mas também da criação de obras, da produção 'espiritual' e, assim, da

produção do ser humano por si mesmo, o autor defendia que a pesquisa (sociológica) sobre a

vida cotidiana fosse desenvolvida como uma investigação sobre a lógica de reprodução da

vida social  (LACOMBE, 2008),  e a crítica da vida cotidiana,  consequentemente,  como a

crítica  a  essa  lógica.  Partindo  da  observação  das  práticas  sociais  cotidianas,  do  que  o
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cotidiano revela,  a pesquisa sobre o cotidiano descobriria o 'espírito'  que o anima, o que

através dele se manifesta: as suas relações essenciais.

Estamos falando de um ato epistemológico – no sentido bachelardiano de uma ação

(um “ímpeto do gênio científico”) que visa prover conhecimento – que rompe com o senso

comum de interpretar o cotidiano como espaço desprovido de valor, do banal, da repetição,

da rotina, para interpretá-lo como “centro real da práxis” ou, como diz Heller (2008): “centro

do acontecer  histórico”  (p.31).  Isso não significa que  tais  autores  desprezem a alienação

presente  e  típica  da  regularidade  e  automatismo  (a  pouca  reflexão)  do  cotidiano.  Pelo

contrário. É justamente a tipicidade da alienação na vida cotidiana o alvo de questionamento

da pesquisa crítica. Em outros termos, a questão seria: por que a vida cotidiana é tipicamente

alienada e vista como insignificante se é no cotidiano que indivíduos (e sociedades inteiras)

produzem (e reproduzem) suas vidas?

A pesquisa crítica sobre a vida cotidiana, desse modo, não se resume a analisar o que é

(do que é feita) e como é (como se organiza e como se apresenta) a vida cotidiana, mas

também  –  e  principalmente  –  por  que  é  assim,  desde  quando,  a  quem  (ou  a  quê)

interessa/convém que seja assim e como poderia ser diferente. O que leva a concluir que

refletir criticamente sobre o cotidiano passa por uma compreensão histórica do cotidiano que

não só entende o cotidiano como parte da história, como também o reconhece como a história

em si, isto é: o cotidiano é histórico e é também a história. 

Neste sentido, Heller (2008) lembra que “a história é a substância da sociedade” (p.12).

Segundo a autora, a sociedade se forma a partir da atuação de indivíduos que, envolvidos em

suas  relações  sociais,  constroem,  compartilham  e  transmitem  estruturas  sociais.  Essas

estruturas  sociais  seriam as  objetivações  humanas,  ou  seja,  as  criações  do  homem,  seus

valores – entendendo como valor tudo que “faz parte do ser genérico do homem e contribui,

direta  ou  mediatamente,  para  a  explicação  desse  ser  genérico”  (p.15).  Assim,  seriam

estruturas sociais tanto as criações materiais – ferramentas, máquinas, casas, cidades etc., –

quanto  os  valores  (supostamente  abstratos,  mas  efetivamente  concretos)  como liberdade,

igualdade, democracia, verdade etc. Desse modo, a história seria, de acordo a autora, o meio

pelo qual se pode observar a continuidade da existência humana e das estruturas sociais.

Dizer, portanto, que a história é a substância da sociedade é o mesmo que reconhecer que a

história é (a) produto da ação humana, (b) a matéria com a qual se forma qualquer sociedade

e (c) a matéria sobre a qual toda sociedade age e que é, nesse processo, também  recriada pela

sociedade.
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2.1.1 – Cotidiano, alienação e pseudoconcreticidade

Retomando: se para Heller a história é a substância da sociedade, e o cotidiano é o

centro do acontecer histórico ou ainda “a verdadeira essência da substância social” (p.31),

fica  claro  que,  para  a  autora  (e  também  para  este  estudo),  o  cotidiano  é  um  espaço

privilegiado de manifestação de valores e objetivações humanas, que não apenas está contido

na história como também a contém. Isto permite dizer que a vida cotidiana aponta tanto para

o passado – no sentido de que a assimilação do cotidiano de uma dada época corresponde à

assimilação das estruturas sociais historicamente desenvolvidas – quanto para o futuro – pois

é na vida cotidiana que a história é gestada através da reprodução e/ou transformação das

estruturas sociais (ibid.).

Contudo,  como  foi  brevemente  assinalado,  a  relevância  histórica  da  atuação  dos

indivíduos na vida cotidiana não significa que toda atuação dos indivíduos seja orientada

conscientemente para fins histórica e socialmente relevantes. Aliás, é mais comum que ocorra

o contrário. Que a atuação dos indivíduos no cotidiano se dê de maneira pouco refletida e até

impensada. Embora não seja a vida cotidiana sempre alienada, é preciso admitir que, de todas

as diferentes esferas da realidade, a vida cotidiana é a que mais se presta à alienação e às

relações sociais vividas de modo reificado (ibid.), ou seja, como algo dado e naturalizado. E

para compreender as causas da alienação e reificação na vida cotidiana é preciso analisar

antes algumas das características ou propriedades básicas do que tratamos aqui por cotidiano

ou vida cotidiana.

Para começar, uma boa maneira de se chegar ao que é o cotidiano, é pensar sobre o que

ele não é. E partindo do senso comum de que a cotidianidade consistiria na organização e

distribuição da vida segundo um ritmo regular e repetitivo, o contrário da cotidianidade seria

justamente os episódios que perturbam e rompem com essa regularidade. O 'não-cotidiano'

seria  então  os  momentos  de conflito,  as  revoluções,  as  guerras.  Nesse  sentido,  Lefebvre

(1991) sugere que o cotidiano seja interpretado inicialmente como uma espécie de intervalo

entre  os  períodos  revolucionários.  Contudo,  não  um intervalo  a-histórico  em que todo  e

qualquer  tipo de conflito  é suspenso e  nada acontece,  mas um período de transição.  Um

período de organização e acomodação dos valores revolucionários, mas também de conflito e

disputa  entre  estes  mesmos  valores  e  outros  de  ordem  reacionária.22 Assim,  tomando  a

22. Sobre esse assunto, recomenda-se a leitura do texto “Problemas de la vida cotidiana”, escrito por Leon
Trotsky  e  publicado  em  1923.  Nele  o  autor  trata  de  diversas  questões  de  ordem  prática  suscitadas  pela
necessidade  de  pensar  o  cotidiano  da  sociedade  russa  pós-revolução.  Como  deveria  (e  como  poderia)  se
constituir uma vida cotidiana baseada em valores e princípios socialistas. Ao longo do texto Trotsky fala sobre a
necessidade de uma reformulação cultural que passa, por exemplo, pela linguagem e pelo trabalho, mas também
pela transformação de costumes e da relação cotidiana dos cidadãos com a imprensa, a igreja, a família, o cinema
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história  como  uma  linha  temporal  progressiva,  o  autor  observa  que  os  períodos

revolucionários recusam e dissolvem o cotidiano para em seguida reorganizá-lo e transformá-

lo. Aliás, na visão do autor, o fato de uma revolução (e aí ele se refere especificamente à

revolução  burguesa)  ter  se  dissolvido  em  uma  nova  forma  de  cotidiano  –  baseada  na

instituição, na burocracia e na organização da economia segundo a racionalidade produtivista

– representa uma traição ao espírito revolucionário. Pois, para ele, o espírito revolucionário

além de romper com a cotidianidade,  teria como intento principal criar  condições para a

existência de uma forma não controlada e não burocratizada de vida. Frente os resultados da

revolução  burguesa  –  e  sobretudo afetado  pelo  contexto  de  barbárie  da  Segunda Guerra

Mundial  –  o  autor  chega  a  questionar:  “Diante  desses  fatos,  perguntamos  se  o  termo

'revolução' não perdeu o sentido” (ibid., p.44).

Sobre essa mesma questão, Kosik (1963) vê a relação entre cotidiano e revolução (ou

entre cotidiano e guerra) como uma relação de complementaridade. Segundo ele, cotidiano e

revolução  se  interpenetram,  de  modo  que  no  vácuo  entre  a  cotidianidade  destruída  pela

revolução e a instalação de uma nova cotidianidade é possível descobrir o caráter histórico de

ambas as partes da relação. Nos termos do próprio Kosik: “O choque destes dois mundos

manifesta a verdade de cada um deles” (p.80). O que não significa, vale explicar, que o autor

compartilhe  da  visão  (do  senso  comum)  que  opõe o  cotidiano  à  história.  Ele,  inclusive,

defende que essa divisão consiste em uma mistificação que “corta de um só golpe a realidade

em historicidade da História e a-historicidade do cotidiano” (p.82). Repetindo, para Kosik, a

relação entre cotidiano e os períodos revolucionários é de complementaridade, sendo a guerra

um período que representa a acentuação extrema das contradições, e consequentemente, dos

conflitos que permeiam, de maneira encoberta, a vida de todos os dias. E se tais contradições

não afloram com a  mesma intensidade  no  cotidiano,  isto  se  deve  ao modo como este  é

oportunamente organizado para camuflar tais contradições. 

O aspecto fragmentado da vida cotidiana, por exemplo, pode ser considerado como um

fator  que  favorece  o  ocultamento  das  contradições  sociais.  Lefebvre  (1991)  defende

vigorosamente que tal característica – assim como a cotidianidade de um modo geral – seria

fruto  das  transformações  (sociais,  culturais,  políticas,  econômicas  e  epistemológicas)  da

Idade Moderna e sobretudo das revoluções burguesas e da Revolução Industrial. Segundo ele:

Evidentemente sempre foi preciso alimentar-se, vestir-se, habitar, produzir
objetos, reproduzir o que o consumo devora. No entanto, até o século XIX,
até o capitalismo de concorrência, até o desdobramento desse “mundo da

e até mesmo com o álcool (com as bebidas alcoólicas).  
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mercadoria”, não tinha chegado o reino da cotidianidade, insistamos sobre
esse ponto decisivo. Está aí um paradoxo da história. (p.45)

Para Lefebvre, a instalação da cotidianidade estaria relacionada ao que ele chama de

“fim dos estilos”, isto é, “o fim da inserção dos objetos, dos atos, dos gestos no estilo como

um todo”23 (p.46). A modernidade seria então um período histórico marcado pela cisão, ou

melhor, pela segmentação da vida. Algo que, segundo o autor, pode ser representado pela

separação  homem-natureza,  pela  dissolução  das  comunidades  e  a  ascensão  do

individualismo, pela instituição das ciências 'parcelares' (em oposição à filosofia como um

saber amplo e geral), pela autonomização da cultura (a arte pela arte, e não mais ligada a um

estilo de vida) e pela “acentuação da divisão do trabalho, levada ao parcelamento extremo,

com nostalgia da unidade e compensação do fragmentário pela tecnologia” (p.47). Em outro

trecho, ele argumenta que:

O “total” captado e definido exatamente há um século por Marx esgotou-se,
por falta de uma revolução que mantivesse  e promovesse uma totalidade
“humana”.  Tanto  na  escala  de  cada  país  como  na  escala  mundial,  não
percebemos nada mais que fragmentos: fragmentos de cultura, fragmentos
de ciências parcelares, sistemas ou “subsistemas” fragmentários. (p.79)

Também pensando sobre a questão da fragmentação da vida no cotidiano, porém sem

atribuir a criação do cotidiano à modernidade, Heller (2008) explica que a vida cotidiana é

heterogênea em seus conteúdos e significados, sendo dividida em partes orgânicas como, por

exemplo: “a organização do trabalho e da vida privada, os lazeres e o descanso, a atividade

social sistematizada, o intercâmbio e a purificação” (p.32). Segundo ela, essas várias esferas

da vida cotidiana demandam do indivíduo o envolvimento de todos os seus sentidos, toda sua

personalidade e todas as suas capacidades de realização. O que, por sua vez, dificulta que

indivíduo se concentre em uma única questão, nela empregue sua inteira individualidade e

desenvolva  suas  capacidades  em  toda  intensidade  a  ponto  de  se  elevar  acima  da

cotidianidade.  Quando  o  indivíduo  consegue  realizar  essa  elevação,  a  esse  processo  de

23. Para Lefebvre (1991) um “estilo” seria constituído de “apropriação” e de “certa unidade de forma, função e
estrutura” (p.37). Segundo ele, a apropriação consistia na captação das pressões sociais e sua transformação em
obras (objetos, gestos, palavras, etc.) voltadas não apenas para uma “necessidade classificada, isolada como tal,
mas para o conjunto da vida social” (p.99). Como apropriações das condições históricas, os estilos podiam variar
conforme as  regiões  geográficas  e  as  camadas  sociais  ocupadas pelos  grupos sociais  que os  desenvolviam.
Segundo o autor: “entre os incas ou astecas, na Grécia ou em Roma, um estilo caracterizava os mínimos detalhes
de gestos, palavras, instrumentos, objetos familiares, vestimentas, etc.” (p.36). 
Ainda de  acordo  com o  autor,  a  generalização  da  economia  mercantil  e  monetária  (e  das  relações  de  tipo
capitalista) a partir do século XIX teria contribuído decisivamente para o fim dos estilos e para a consolidação da
cotidianidade (moderna) caracterizada pela “nostalgia do estilo” (p.36), isto é, pela substituição da apropriação
pelo consumo “por correspondência prescrita, termo a termo, entre necessidades e bens” (p.99), das obras pelos
produtos. A vida cotidiana (moderna e capitalista) seria, assim, um tempo do homem desencontrado consigo
mesmo, produto de seu produto, reduzido de sujeito a objeto.
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suspensão  da  cotidianidade  a  autora  chama  “homogeneização”.  Um  processo  que,  vale

sublinhar,  não se pode realizar  arbitrariamente,  mas somente por meio da dissolução dos

interesses particulares do indivíduo na atividade (práxis) com a qual se envolve de forma

consciente e autônoma.

Essa suspensão da cotidianidade (ou homogeneização) é fundamental para a reflexão

crítica sobre o cotidiano, devido à aparência de naturalidade de que goza a realidade da vida

cotidiana  –  uma  outra  característica  típica  do  cotidiano  que  aqui  se  destaca.  Berger  e

Luckmann (1999), na elaboração de sua sociologia do conhecimento, atentam para o fato de

que: “A realidade da vida quotidiana é admitida como sendo a realidade. Não exige qualquer

outra verificação, para além da sua simples presença. Está aí, como factualidade evidente e

compulsiva”  (p.35).  De  forma  semelhante,  Lefebvre  (1991)  comenta  sobre  o  sujeito  da

cotidianidade e sua relação com a realidade aparente do cotidiano: 

O que  ele  verifica,  o  que  ele  percebe,  o  que  ele  vive,  para  ele  é  muito
normal.  Acontece  aqui  e  agora.  Para  ele  talvez não  seja  nem justo,  nem
justificável,  mas é assim. As coisas são o que elas são.  […] Esse ser  da
cotidianidade vive numa dupla ilusão: a da transparência e da evidência (“é
assim”) e a da realidade substancial (“não poderia ser diferente”). Assim se
define a ilusão do imediato no cotidiano. (p.198)

Também atento à aparência de realidade da vida cotidiana, Kosik (1963) complementa

que “a práxis utilitária imediata e o senso comum a ela correspondente colocam o homem em

condições de orientar-se no mundo, de familiarizar-se com as coisas e manejá-las, mas não

proporcionam  a  compreensão  das  coisas  da  realidade”  (p.14).  Assim,  a  vida  cotidiana

corresponderia em parte ao que o autor chama de “mundo da pseudoconcreticidade”. Um

“claro-escuro de verdade e engano” ao qual pertencem:

- O mundo dos fenômenos externos, que se desenvolvem à superfície dos
processos realmente essenciais;
- O mundo do tráfico e da manipulação, isto é, da práxis fetichizada dos
homens  (a  qual  não  coincide  com  a  práxis  crítica  revolucionária  da
humanidade);
- O mundo das representações comuns, que são projeções dos fenômenos
externos na consciência dos homens, produto da práxis fetichizada, formas
ideológicas e seu movimento;
-  O  mundo  dos  objetos  fixados,  que  dão  a  impressão  de  ser  condições
naturais e não são imediatamente reconhecíveis como resultados da atividade
social dos homens; (KOSIK, 1963, p.15)

Partindo da ideia de que “a realidade é a unidade do fenômeno e essência” (p.16),

Kosik  observa  que na  vida  cotidiana  os  fenômenos  – o momento  aparente  da  realidade,

aquilo  que,  diferente  da  essência,  se  manifesta  imediatamente  –  ao  mesmo  tempo  que

indicam  a  existência  de  uma  essência  da  realidade,  a  ocultam  na  medida  em  que
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cotidianamente são reafirmados como realidade última. Em outras palavras, a questão que

desponta da identificação da pseudoconcreticidade típica do cotidiano é a de que relações,

concepções e modos de vida historicamente determinados, quando diariamente reiterados por

sistemas de reprodução ideológica – dos quais as mídias seriam hoje o exemplo mais nítido

ao lado de  instituições como escolas, igrejas, partidos políticos, associações –, tendem a se

cristalizar  como uma realidade para a qual  não existiriam alternativas  viáveis ou mesmo

desejáveis.  De  acordo  com o  autor:  “O indivíduo  se  move  em um sistema  formado  de

aparelhos e equipamentos que ele próprio determinou e pelos quais é determinado, mas já há

muito  perdeu a  consciência  de  que  esse  mundo  é  criação do homem” (p.71).  Assim,  as

pessoas lidam cotidianamente com uma espécie de realidade pronta e acabada, como se esta

fosse um conjunto de aparelhos (um sistema) passível de ser manejado (operado) por elas,

mas  cuja  dinâmica  de  funcionamento  elas  desconhecem.  Ou  mesmo  quando  conhecem,

parece ser impossível de ser por elas desmontado ou reconstruído de maneira diferente. Daí a

sensação de desencanto e passividade, como se em relação ao mundo existente coubesse ao

indivíduo apenas adaptar-se.

Nesse  sentido,  Heller  (2008)  ajuda  a  pensar  sobre  o  modo  como esse  mundo  dos

fenômenos externos e fetichizados acaba sendo absorvido e assimilado pelos indivíduos em

seu cotidiano. Segundo a autora, tal assimilação estaria ligada a um certo tipo de pensamento,

uma racionalidade tipicamente cotidiana. Tal forma de pensar seria composta basicamente

pelas  seguintes  características:  espontaneidade,  probabilidade,  economicismo,  unidade

imediata  entre  pensamento  e  ação,  pragmatismo,  juízos  provisórios  e  ultrageneralização,

imitação e entonação. 

De maneira resumida – pois não caberia reproduzir minuciosamente aqui a extensa e

detalhada  análise  da  autora  –  pode-se  dizer  que  a  “espontaneidade”  é  a  característica

dominante  da  vida  cotidiana.  Posto  que  é  praticamente  impossível  ao  indivíduo  prever,

programar e refletir profundamente sobre cada forma de atividade que exerce no dia-a-dia,

seus  pensamentos  e  atitudes  costumam  se  dar  de  maneira  espontânea.  O  que,

consequentemente,  o  leva  a  agir  com  base  na  “probabilidade”  ao  invés  da  certeza.

Dificilmente o indivíduo realiza cálculos elaborados para verificar as consequências de uma

ação  cotidiana  como  atravessar  a  rua  ou  pegar  um ônibus.  A ele  basta  um mínimo  de

informação que lhe permita cumprir seu objetivo (chegar ao outro lado da rua, chegar ao

local  de  trabalho  etc.).  Ou  seja,  basta-lhe  saber  o  suficiente.  O  que  aponta  para  o

“economicismo” da vida cotidiana. 

Aliando o economicismo à espontaneidade,  prevalece  na vida cotidiana  a  “unidade
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imediata entre pensamento e ação”. Unidade esta que implica na associação da noção de

“verdadeiro”  à  noção  de  “correto”,  o  que,  por  sua  vez,  denuncia  o  “pragmatismo”  do

pensamento cotidiano. Neste ponto, surge como problema o fato de que a ideia de “correto”

está intimamente ligada ao contexto histórico e social e, mais ainda, à orientação social e

moral dos indivíduos. Nem sempre ações e juízos considerados corretos por determinados

grupos sociais também o são para outros – sem contar o fato de que a ordem do que é ou não

correto costuma mudar também de um período histórico para outro. Além desse problema, da

relatividade histórica e social da noção de correto, existe o problema ético-epistemológico,

isto é, não são raras as situações em que o que é tido como correto passa longe do que é

objetivamente verdadeiro. A autora acrescenta que, por ser impossível ao indivíduo conhecer

tudo  do  mundo  em que  vive,  e  dado  o  caráter  pragmático  do  pensamento  cotidiano,  as

atividades cotidianas se baseiam nos afetos da fé e da confiança. Sendo a fé o afeto ligado ao

“individual-particular”  –  aos  interesses  e  necessidades  particulares  do  indivíduo  –  e  a

confiança  ao  indivíduo  “inteiro”  –  porque  a  confiança  estaria  acessível,  por  exemplo,  à

experiência, à comprovação, à teoria e à moral. Assim, uma opinião ou atividade (ou as duas,

dada a unidade entre pensamento e ação no cotidiano) baseada puramente no afeto da fé

resistiria inabalável, por interesses e necessidades particulares do indivíduo, mesmo que a

experiência  e  a  prática  comprovem  o  equívoco  de  tal  opinião,  ao  passo  que  a

opinião/atividade baseada na confiança estaria sujeita a reflexões e reformulações caso fosse

verificada  como  enganosa.  Desse  modo,  o  afeto  da  fé,  por  estar  mais  ligado  a  atender

interesses particulares do que a comprovar a veracidade de uma dada concepção de mundo,

seria mais aderente a ideologias que o afeto da confiança – embora este também não esteja

livre do risco de aderir a teorias ou normas de conduta ideologicamente comprometidas, isto

é, que ao invés de esclarecer,  privilegiam a mistificação das relações e o ocultamento da

verdade.

Heller ainda problematiza o fato de que nas diferentes esferas da vida cotidiana, os

indivíduos  agem e  respondem a  estímulos  singulares.  Todavia,  como não costuma haver

tempo para se examinar as especificidades de cada situação, associa-se uma situação nova a

outras  já  experimentadas  e  tipificadas  pelo  afeto  da  fé  ou  da  confiança.  Generalizada  a

questão específica, é possível, então, lidar com ela – ainda que assumindo inconscientemente

os riscos de imprecisão e superficialidade que toda generalização implica. Destaca-se, então,

uma  importante  característica  do  pensamento  cotidiano:  a  “ultrageneralização”.  Segundo

Heller, os juízos ultrageneralizadores são “juízos provisórios que a prática confirma ou, pelo

menos, não refuta, durante o tempo em que, baseados neles, formos capazes de atuar e de nos



 67

orientar”  (p.53).  No  entanto,  quando  ocorre  de  um  juízo  provisório  ser  refutado  pela

experiência e ainda assim permanecer intocado pelo/no indivíduo (geralmente por meio do

afeto da fé, por atender a interesses particulares do indivíduo), vê-se a cristalização de um

preconceito. E segundo Heller (2008):

O preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento cotidianos.
Os preconceitos sempre desempenharam uma função importante também em
esferas que, por sua universalidade, encontram-se acima da cotidianidade;
mas  não  procedem  essencialmente  dessas  esferas,  nem  aumentam  sua
eficácia;  ao  contrário,  não  só  a  diminuem  como  obstaculizam  o
aproveitamento das possibilidades que elas comportam. Quem não se liberta
de  seus  preconceitos  artísticos,  científicos  e  políticos  acaba  fracassando,
inclusive pessoalmente. (p.63)

A autora ainda fala sobre a “imitação” (mimese) e a “entonação” na vida cotidiana. A

primeira seria responsável pela assimilação do sistema social por parte dos indivíduos, pois o

aprendizado e a socialização do indivíduo passaria sempre por um processo de imitação, seja

de gestos, comportamentos, atitudes, ou mesmo de formas de pensar e ver o mundo. Já a

entonação  seria  responsável  pela  atribuição  de  valor  a  discursos  e  ações  de  indivíduos

conforme a posição (social, política, econômica, etc.) que ocupam. Ou seja, a entonação é o

que explica, por exemplo, porque a opinião de determinados atores sociais pode valer mais

que a de outros em determinadas situações. 

É importante não perder de vista que todas essas características (ou propriedades) do

pensamento cotidiano estão relacionadas com o objetivo de cada indivíduo de conhecer a

realidade social em que está inserido e, a partir desse conhecimento, orientar suas ações em

relação a essa mesma realidade. Lembrando que estamos falando – pelo menos por enquanto

– da realidade aparente da vida cotidiana, isto é, do mundo dos fenômenos, que é apenas uma

parte da realidade total, ou melhor, da realidade concreta, que, como vimos com Kosik, é

formada pela unidade de fenômeno e essência. Assim, estamos falando de um conhecimento

superficial da realidade, que embora permita ao indivíduo mover-se e resolver (ainda que

provisoriamente) boa parte dos problemas imediatos da vida cotidiana,  não permite a ele

conhecer as causas reais destes problemas nem as razões pelas quais a sociedade (a realidade

social) se organiza e se apresenta a ele desse modo e não de outros.

Considerando que essa realidade aparente da vida cotidiana é a única realidade com a

qual boa parte dos indivíduos interagem ao longo de suas vidas, Berger e Luckmann (1999) a

tomam como a “realidade por excelência” ou “realidade predominante” (p.33) para elaborar

seu estudo sociológico sobre como se forma o conhecimento das pessoas sobre o mundo e a

sociedade em que vivem. Articulando a perspectiva marxista com o arcabouço teórico do
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interacionismo simbólico,  os autores argumentam que o conhecimento da realidade se dá

através da interação social, e ressaltam que essa interação é sempre determinada (mesmo que

parcialmente) pelas condições materiais e sociais de existência. Em termos mais precisos,

pelas condições de classe.

Da afirmação de que o conhecimento se constitui a partir da interação social, os autores

observam que é  impossível  a  um indivíduo conhecer  todos os  aspectos  e  elementos  que

compõem a realidade. E mais, que o conhecimento acerca do mundo e das coisas costuma ser

dividido entre inúmeros grupos sociais, que, por sua vez, dispõem de diversos sistemas de

conhecimento.  Assim,  os  autores  argumentam  que  “o  conhecimento  do  modo  como  é

distribuído o patrimônio disponível de conhecimentos, pelo menos nas suas linhas gerais, é

um importante elemento desse próprio patrimônio” (BERGER e LUCKMANN, 1999, p.57).

Ou seja, para se compreender o conhecimento que as pessoas têm da realidade, é necessário

compreender antes a “divisão social do conhecimento” que acaba refletindo e reforçando a

divisão social do trabalho no mundo moderno.

Os autores passam a analisar, então, as maneiras pelas quais a sociedade apresenta-se

aos indivíduos e é, ao mesmo tempo, por eles conhecida. Segundo Berger e Luckmann, a

sociedade apresenta-se como realidade objetiva e como realidade subjetiva. Como realidade

objetiva,  os  autores  destacam  os  processos  de  “institucionalização”  e  “legitimação”.  No

primeiro caso, analisam como as instituições são criadas pelos homens e a eles retornam

reificadas, de modo que a ordem social  por elas exposta (e defendida) é entendida como

ordem natural das coisas. Nas palavras dos próprios autores: “A institucionalização ocorre

sempre que há uma tipificação recíproca, por tipos de atores, de ações tornadas hábitos. Dito

de maneira diferente, qualquer uma dessas tipificações é uma instituição” (p.66). Seguindo,

eles explicam que as instituições – essas tipificações das ações tornadas hábitos – costumam

ser socialmente partilhadas e visam se prolongarem no tempo como práticas sociais. Para

tanto, o “mundo institucional” demanda recursos de legitimação, ou seja, meios que não só o

expliquem, como justifiquem e sedimentem sua existência como algo permanente. 

Trata-se, portanto, de uma espécie de processo educacional pelo qual os indivíduos se

familiarizam com ações institucionalizadas e com os significados a elas atribuídos de modo

que não apenas o tempo presente, mas também o passado da sociedade em questão possa ser

reinterpretado sem ter que subverter a ordem das instituições. O que leva a perceber que o

conceito de institucionalização envolve questões de historicidade e controle. Historicidade

porque a institucionalização de uma prática corresponde a um processo social, uma produção

humana historicamente determinada, que tem como objetivo estender-se ao longo dos anos e,
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assim, compor a história de diversas gerações. E controle porque a institucionalização tende a

limitar  as  possibilidades  (os  variados  modos)  de  interação  humana  e  até  mesmo  de

interpretação da realidade social na medida em que, através da produção do que os autores

chamam de “equipamento social” (p.81) – hábitos, tradições, rituais e papéis sociais –, cria a

ideia de que determinadas práticas têm funções e significados restritos e específicos. 

De acordo com os autores, os indivíduos incorporam as instituições a eles apresentadas

e são por elas incorporados de acordo com os papéis sociais que assumem ao longo da vida.

E  nisto  manifesta-se  o  problema da  divisão  social  do  conhecimento.  Pois  “aprender  um

papel”  não  significa  apenas  adquirir  hábitos  e  desempenhar  rotinas,  mas  também  “ser

iniciado nas várias camadas cognitivas, e até afetivas, do corpo de conhecimentos que, de

modo direto e indireto, são adequados a este papel” (p.87). Logo, se, no contexto global, o

conhecimento  de  papéis  específicos  tende  a  crescer  mais  aceleradamente  que  o  do

conhecimento geral acessível, os indivíduos, geralmente imersos na cotidianidade, tendem a

saber muito mais sobre os seus papéis do que sobre a sociedade como um todo. Sem falar que

os papéis sociais, se entendidos como formas de relações sociais estereotipadas em clichês,

são  sempre  limitantes  (e  também  limitados)  no  sentido  de  que  jamais  esgotam  as

possibilidades humanas de interpretação da realidade e de ação no mundo (HELLER, 2008).

Por isso a insistência dos autores em destacar a relação dialética entre o conhecimento e sua

base social.

Tratando de papéis sociais, é importante ponderar que devido a heterogeneidade da

vida cotidiana, ou, em outras palavras, devido à existência de diversas esferas sociais que se

articulam no cotidiano, é  comum que um mesmo indivíduo assuma e acumule diferentes

papéis sociais ao longo da vida ou mesmo ao longo de um único dia. Se o simples fato de

acumular  diferentes  papéis  pode  provocar  alguma  confusão  ao  indivíduo,  a  situação  se

complica ainda mais quando tais papéis estão ligados a processos institucionais díspares ou

que pelo menos se chocam em algum ponto, como é o caso dos exemplos citados por Berger

e Luckmann (1999): “do chefe e do sacerdote, do pai e do comandante militar ou até, no caso

de um mesmo individuo, de um pai que é também comandante militar do filho” (p.101).

Nesses casos, os autores verificam a necessidade da “legitimação”, isto é, da produção de

significados de segunda ordem – “universos simbólicos” – que visam integrar os significados

já ligados aos processos institucionais em conflito. Segundo eles, esses universos simbólicos

são elaborados de forma que, além de resolver conflitos de ordem institucional, servem para

reordenar (reinterpretar) a história, localizando os acontecimentos coletivos em uma unidade

coerente  que  inclui  passado,  presente  e  futuro.  Cria-se,  assim,  a  impressão  de  que (a)  a
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história é constituída por um processo linear e progressivo, (b) que a realidade presente não é

nada mais  que resultado da evolução natural  do passado histórico e  (c)  que,  seguindo o

mesmo curso, existiria um futuro previsto e reservado, como uma meta a ser alcançada.

Todavia,  assim  como  as  instituições,  os  universos  simbólicos  também carecem de

legitimação, ou melhor, de “mecanismos conceituais de manutenção do universo” (p.114),

dentre os quais os mais notórios seriam a mitologia, a teologia, a filosofia e a ciência. Nesse

ponto os autores destacam que:

Ao contrário da mitologia, as outras três formas de mecanismos conceituais
dominantes  na história  [a  teologia,  a  filosofia  e  a  ciência],  passam a ser
propriedade de elites de especialistas, cujos corpos de conhecimento foram
sendo afastados do conhecimento comum da sociedade em geral. (p.120)

Ou seja, historicamente, desde pelo menos da Idade Média até hoje, o conhecimento e a

elaboração de como e, principalmente, por que as sociedades se organizam da maneira como

se  organizam,  são  restringidos  a  pequenas  parcelas  da  população.  Geralmente  as  mais

poderosas em termos políticos e econômicos.24 E como os autores apontam: “Quando uma

definição da realidade em especial se consegue ligar a um interesse concreto de poder, pode

ser chamada uma ideologia” (p.130).

Portanto,  sugerindo  a  possibilidade  de  que  esses  mecanismos  tenham  sido

historicamente utilizados (não apenas, mas também) como instrumentos de dominação25 e de

manutenção (de legitimação) do status quo, Berger e Luckmann observam que eles servem a

duas maneiras de explicar a realidade social: a terapia (ou terapêutica) e a aniquilação. A

primeira  se  ocupa  dos  desvios  (as  contradições)  das  definições  oficiais  da  realidade,

explicando-os e conservando as realidades ameaçadas. Para os autores é preciso que haja uma

“teoria  do  desvio”  (uma  patologia),  um  “corpo  de  conceitos  diagnósticos”  (p.121)  que

explique os conflitos e os comportamentos “desviados” e que preveja (receite) um processo

curativo (um tratamento) para tais males.

E  se  a  terapêutica  usa  o  mecanismo  conceitual  para  conservar  os  indivíduos

“problemáticos” dentro do universo simbólico em questão, a aniquilação se vale do mesmo

mecanismo para excluir tudo o que foge a esse universo. Segundo os autores: “A aplicação

aniquiladora  do mecanismo conceitual  é  em geral  mais  usada com indivíduos  ou grupos

24.  Diz-se  “geralmente”  pois  se  entende que  nem todos os  “especialistas”  que  se  encarregam de conhecer
(pesquisar, estudar) a realidade social pertencem à classe dominante ou estão a serviço dela. 
25. É importante frisar que não se considera aqui que a filosofia e a ciência, por exemplo, são exclusivamente
instrumentos de dominação. Pois seria um enorme erro ignorar todos os avanços no sentido de compreensão e
melhoramento das condições de vida proporcionados por ambas. Contudo, há que se refletir criticamente, como
os autores fazem, sobre os modos como podem, sim, ser distorcidas e utilizadas para fins de opressão dominação
social. 
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estranhos à sociedade em questão e por isso inelegíveis para a terapêutica” (p.122). Ou seja,

enquanto a terapia serviria para remediar e manter integrados os indivíduos de um grupo

social, a aniquilação serviria para excluir toda e qualquer possibilidade de “contágio” do que

vem de fora do grupo. Como se a terapia se dirigisse a “nós” e a aniquilação a “eles”. De

forma que em ambos os casos, reforça-se o caráter de controle sobre o conhecimento que os

indivíduos  têm  de  sua  própria  realidade,  mantendo-os  em  uma  espécie  de  redoma  de

cotidianidade  em  que  tudo  lhes  é  comum  e  em  que,  como  criticavam  os  teóricos

frankfurtianos,  o  conhecimento  da  realidade  que  se  apresenta  apenas  a  confirma  como

irrefutável.

Berger  e Luckmann abordam ainda os  modos pelos  quais a  sociedade se apresenta

como realidade subjetiva,  isto  é,  como a  ordem social  é  interiorizada  pelos  indivíduos  e

orienta a maneira como estes conhecem a realidade ou o que tomam por realidade. Para tanto,

apresentam os conceitos de “socialização primária” e “socialização secundária”. Sobre esses

conceitos, basta dizer neste estudo que o primeiro corresponde à socialização na infância,

quando o indivíduo experimenta os primeiros contatos com a sociedade através das relações

familiares, de bairro ou escolares. Já o segundo, a socialização secundária, tem a ver com a

aquisição do conhecimento de funções sociais específicas – profissionais, políticas, culturais

– que tem raiz direta ou indireta na divisão do trabalho. Ambos servem para explicar as

formas pelas quais os indivíduos assumem como parte de sua identidade os valores e juízos

da sociedade (dos grupos sociais) com que se relacionam e interagem. Enfim, os autores mais

uma  vez  relacionam  o  conhecimento  cotidiano  com  a  divisão  social  do  trabalho  e  a

consequente divisão social do conhecimento.

Ainda sobre a assimilação da realidade aparente e das normas vigentes da sociedade, é

válido reparar também ao conceito de “terrorismo” proposto por Lefebvre (1991). Segundo o

autor, no mundo pré-moderno, o medo dominava invisivelmente: havia medo da escassez, da

doença, das forças ocultas, da sexualidade, enfim, do desconhecido e do que não se podia

dominar.  Para  contornar  ou  pelo  menos  amenizar  esses  medos,  as  pessoas  recorriam ao

misticismo, à magia e aos encantamentos. Com o passar dos séculos, os medos teriam, na

opinião do autor,  se  atenuado conforme a razão (o racionalismo) “iluminava” os  “cantos

sombrios da realidade”. Contudo, Lefebvre argumenta que os medos não desapareceram, mas

foram deslocados e substituídos pelo “terror”. O terror diante dos perigos da guerra atômica e

das ameaças de crise econômica são apenas alguns dos exemplos citados pelo autor. Segundo

ele:

O  terror  não  suprime  os  medos  mas  sobrepõe-se  a  eles.  As  pequenas
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supertições  da cotidianidade são então não precisamente  suprimidas,  mas
“superdeterminadas”,  suplantadas  por  grandes  elaborações  ideológicas,
inverso  de  racionalidade:  horóscopos,  revivências  de  religião.  Isso  não
impede,  mas,  ao  contrário,  estimula  uma necessidade de “segurança”,  de
moralismo e de ordem (moral). (ibid., p.51)

Para Lefebvre o terrorismo é um mal característico de sociedades repressivas, que afeta

principalmente as classes dominadas – que internalizam (em parte) a ideologia e a moral da

classe  dominante  –  mas  também afeta,  embora  em menor  grau,  a  classe  dominante,  na

medida  em que seus  valores  e  estratégias  de  dominação se  voltam contra  eles  mesmos,

exigindo-lhes disciplinas e impondo-lhes receios que lhes oprimem. É o caso, por exemplo,

das  necessidades  de  sucesso e  de vigília  pelo controle  da  propriedade e  das  relações  de

produção próprias da luta concorrencial capitalista. Segundo Lefebvre, na democracia (liberal

e  capitalista)  as  opressões  são administradas  e  justificadas  como condições  de liberdade,

segundo o  princípio  de  que  para  que  se constitua  uma sociedade livre  é  preciso  que os

indivíduos se sujeitem a normas gerais e, assim, abram mão de certos direitos – não é preciso

dizer a essa altura que nesse jogo alguns indivíduos (os da classe dominada) perdem mais

direitos  que  outros  (da  classe  dominante).  Essa  auto-repressão  –  que  corresponde  ao

“terrorismo”, nos termos de Lefebvre – se encarrega do problema do controle e da opressão.

Nisto é interessante notar  que,  para o autor,  o terrorismo tem como suporte e objetivo a

organização da cotidianidade. Ou seja, segundo Lefebvre, é a organização da vida cotidiana

(e a assimilação dela) que faz reinar o terror.

Assim, o autor conclui que o cotidiano no mundo moderno “deixou de ser 'sujeito' (rico

de subjetividade possível) para se tornar 'objeto' (objeto da organização social)” (p.67). Mais

que isso, Lefebvre afirma que o caráter de objeto (de organização) do cotidiano é reforçado e

consolidado devido a uma estratégia  não de qualquer tipo de organização social,  mas da

organização social de tipo capitalista. A organização social que se baseia essencialmente em

relações  de  propriedade  e  de  acumulação  de  riqueza,  embora  aparentemente

(ideologicamente e contraditoriamente) defenda a liberdade e a igualdade entre os indivíduos.

Nesse sentido, segundo o autor, as forças políticas e as relações sociais (as estruturas sociais)

típicas  das  sociedades  capitalistas  convergem  na  orientação  de  consolidar  o  cotidiano,

estruturá-lo e torná-lo funcional, não para o conjunto total da sociedade, mas para a classe

dominante. Classe esta que, movida pelos objetivos do lucro e da acumulação – e também

pelo terror da miséria e opressão que ela mesmo produz –, empreende esforços para que a

vida cotidiana se confirme cada vez mais como uma espécie de sistema rígido e programado

de consumo de mercadorias, isto é, para que o cotidiano seja cada vez mais esvaziado de
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possibilidades  de liberdade  e  emancipação,  e  preenchido pelos  valores  de  acomodação e

consumo.  Importa  menos  a  garantia  de  realização das  possibilidades  humanas,  e  mais  a

garantia de que a máquina capitalista gire e gere acumulação de riqueza. Trata-se, portanto,

do cotidiano como base de sustentação do modelo de produção capitalista. Ou, nos termos de

Lefebvre  (1991),  da  “cibernetização  da  sociedade  pelo  caminho  do  cotidiano”  e  da

consolidação da chamada “sociedade burocrática de consumo dirigido” (p.72).

Resumindo parte da discussão feita até aqui, o autor pontua:  

Assim  se  estabelece,  se  consolida,  se  programa  a  cotidianidade,  espaço
social  e  solo  do  consumo  organizado,  da  passividade  mantida  pelo
terrorismo. Esse espaço social pode ser descrito. A análise descobre nele uma
irracionalidade latente sob o racionalismo manifesto, uma incoerência sob a
ideologia  da  coerência.  E  mostra  subsistemas,  espaços  disjuntos,  porém
reatados pelo discurso. (p.208)

Ao que acrescenta:

[a  cotidianidade]  resulta  de  uma  estratégia  global  (econômica,  política,
cultural)  de  classe.  É nesse nível  que é preciso combater,  lançando-se as
palavras de ordem de uma revolução cultural com implicações econômicas e
políticas. (p.208)

Chegamos assim a um ponto da discussão em que, antes de prosseguir (e também para

prosseguir), é oportuno fazer uma breve pausa e recapitular/organizar algumas das questões

que foram discutidas até agora neste capítulo, afim de esclarecer sobre o percurso teórico que

este estudo se esforça por traçar.

Começamos analisando a íntima relação entre cotidiano e história, contrapondo à ideia

de que o cotidiano seria uma espécie de refluxo da história, a compreensão de que ele estaria

no centro do acontecer histórico como espaço social de produção e reprodução da vida. Em

seguida,  passamos  a  tratar  de  algumas  das  características  típicas  do  cotidiano,  como  a

fragmentação  e  a  heterogeneidade,  a  aparência  de  realidade  (pseudoconcreticidade)  e  a

programação  e  administração  (o  controle)  da  vida  cotidiana.  Vimos  também  que  tais

características  são  reforçadas  por  uma  espécie  de  pensamento-atitude  cotidiano  que  é

marcado por juízos ultrageneralizadores, por preconceitos e por hábitos e valores tipificados

(institucionalizados) a partir de uma dada divisão social do conhecimento. Tudo isso para

entendermos, ainda que minimamente, o porquê de o cotidiano ser um espaço propenso mais

à alienação e assimilação da ordem vigente do que à contestação e formulação de projetos

revolucionários.  Por  fim,  chegamos  ao  ponto  em  que  nos  encontramos  agora,  em  que

percebemos que a alienação típica do cotidiano não deve ser entendida como algo natural da

vida cotidiana, mas como resultado de uma espécie de projeto de cotidianidade. Em outras
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palavras, a alienação presente no cotidiano não é natural e nem casual, mas premeditada e de

certa  forma  até  produzida  e  racionalizada  através  de  estruturas  sociais  ligadas  a  um

determinado sistema de relações sociais: o capitalismo. E se são necessários processos de

fragmentação, de legitimação ideológica e de opressão administrada, é justamente pelo fato

de ser o capitalismo um sistema social contraditório, cheio de fissuras e cuja coesão social

está – mesmo nos períodos de aparente estabilidade – sob constante ameaça.

A constituição do cotidiano como um ambiente em que os indivíduos pensam e agem

de forma alienada poderia ser então interpretada como o processo de aperfeiçoamento do

aparato ideológico e das estratégias de opressão e alienação por parte dos setores dominantes

das sociedades capitalistas. O que não significa que os setores dominados não contribuam em

certa medida para a própria alienação, ou que não exista resistência por parte deles. Não

significa  também que  os  dominantes  gozem de  inteligência  e  perspicácia  superiores  que

justifique sua posição de dominantes – longe disso. Mas, sim, que a manutenção da alienação

cotidiana está intimamente relacionada à manutenção e ao desenvolvimento das estruturas

sociais e dos tipos de relação que servem de suporte ao modo de vida capitalista.

Nesse ponto, é importante lembrar com Agnes Heller (2008), que “alienação é sempre

alienação  em  face  de  alguma  coisa  e,  mais  precisamente,  em  face  das  possibilidades

concretas de desenvolvimento genérico da humanidade” (p.57). Sendo assim:

Quanto maior for a alienação produzida pela estrutura econômica de uma
sociedade dada, tanto mais a vida cotidiana irradiará sua própria alienação
para as demais esferas. Existe alienação quando ocorre um abismo entre o
desenvolvimento humano-genérico e as possibilidades de desenvolvimento
dos indivíduos humanos, entre a produção humano-genérica e a participação
consciente do indivíduo nessa produção (p.58).

A intepretação que Heller propõe do conceito de alienação e a relação que estabelece

com  o  cotidiano  articula-se  facilmente  com  as  categorias  do  “vivido”,  do  “viver”  e  da

“ambiguidade”  que  Lefebvre  utiliza  em seus  estudos  sobre  o  cotidiano.  De acordo  com

Lacombe (2008), por “vivido”, o autor francês se refere ao “conjunto de experiências sociais

dadas e realizadas no correr da cotidianidade” (p.26), enquanto que, por “viver”, se refere à

virtualidade e às possibilidades de vida do indivíduo. Assim, o descompasso entre o viver e o

vivido  corresponde  justamente  à  alienação  experimentada  (geralmente  de  forma

inconsciente) pelo indivíduo. E para complementar, com a noção de ambiguidade Lefebvre

atenta para as interações e experiências sociais do cotidiano que dissimulam e ocultam as

contradições entre as possibilidades do viver e a concretude do vivido. Ou seja, o caráter
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ambíguo da realidade cotidiana reside no mascaramento da realidade, na possibilidade (e no

fato mesmo) dela muitas vezes representar algo que ela mesma não é. 

Se, portanto, até aqui este trabalho enfatizou a questão da alienação na vida cotidiana,

o fez precisamente com o objetivo de, partindo do senso comum e da análise da aparência (da

realidade fenomênica) da vida cotidiana, abordar os modos pelos quais a organização social

de tipo capitalista – a essência da realidade cotidiana – oculta (ou pelo menos tenta ocultar)

suas próprias contradições no seio da cotidianidade. E se até o momento falamos do cotidiano

como ambiente de alienação e controle, cabe agora observá-lo como espaço da crítica, da

“destruição da pseudoconcreticidade” (KOSIK, 1963) e da “condução da vida” (HELLER,

2008, p.60).

2.1.2 Suspensão da cotidianidade e destruição da pseudoconcreticidade

Retomemos, então, a ideia de suspensão da cotidianidade proposta por Heller (2008).

Segundo a autora, a vida cotidiana está carregada de alternativas e escolhas. Algumas delas

praticamente indiferentes do ponto de vista moral (como a escolha entre tomar um suco de

laranja  ou  uma  limonada),  e  outras  que  tendem  a  envolver  motivações  morais  (como

alimentar ou não uma pessoa em situação de rua, ou ceder ou não o lugar a um idoso). Toda

escolha implica, em alguma medida, uma pausa (mesmo que irrisória) para reflexão. Assim,

pode-se dizer – ainda que idealmente e de modo generalizado – que toda escolha (moral ou

não)  carrega em si  a  possibilidade de interrupção da vida cotidiana.  Acontece que,  como

Heller observa, a questão moral confere um peso especial a determinadas escolhas. Para a

autora:

Quanto maior é a importância da moralidade, do compromisso pessoal, da
individualidade e do risco (que vão sempre juntos) na decisão acerca de uma
alternativa  dada,  tanto  mais  facilmente  essa  decisão  eleva-se  acima  da
cotidianidade e tanto menos se pode falar de uma decisão cotidiana. Quanto
mais  intensa é  a motivação do homem pela  moral,  isto  é,  pelo humano-
genérico,  tanto mais facilmente sua particularidade se elevará (através da
moral) à esfera da genericidade. (ibid., p.39)

Vê-se  então  que  a  motivação  moral  do  indivíduo  pode  servir  como  um  elemento

mediador que o retira da cotidianidade – do mundo dos problemas e motivações pessoais –

para  colocá-lo  em contato  com o universo  de  valores  historicamente  desenvolvidos  pela

humanidade – nos limites do que for a ele acessível conforme suas condições materiais de

existência.  As  questões  de  ordem  moral,  portanto,  por  demandarem  do  indivíduo  uma

reflexão minimamente ponderada e  moralmente comprometida,  abrem possibilidades para

que ele rompa com o pensamento disperso e espontâneo típico do cotidiano, concentre sua
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atenção  sobre  uma  única  questão,  empregue  na  solução  dessa  questão  sua  “inteira

individualidade  humana”  e,  assim,   de  maneira  consciente  e  autônoma,  transcenda  sua

particularidade  individual  em  direção  ao  “humano-genérico”  –  isto  é,  dissolva

temporariamente seus interesses, questões e valores pessoais,  elevando-se a (e assumindo

compromisso  com)  uma  prática  reflexiva  que  tome  por  base  o  conjunto  dos  valores

historicamente acumulados pela humanidade.

Sobre esse  processo  de  suspensão da  cotidianidade  (“homogeneização”)  vale  dizer,

com base  em Heller  (2008),  que:  a)  ele  é  sempre  temporário  –  ou  seja,  é  impossível  a

qualquer  indivíduo  elevar-se  permanentemente  acima  da  cotidianidade  ou  desligar-se

completamente  dela;  b)  trata-se  de  uma ação  excepcional  para  a  maioria  das  pessoas  –

segundo Heller “a vida de muitos homens chega ao fim sem que se tenha produzido nem um

só ponto crítico semelhante” (p.45); e c) que ele pode se dar de diferentes formas, sendo duas

delas especialmente capazes de produzir objetivações duradouras: a ciência e a arte – o que

não  significa  que  cientistas  e  artistas  não  tenham  cotidiano  ou  que  exista  uma  linha

fronteiriça rígida separando a vida e o pensamento cotidianos da ciência e da arte.

Sobre este último ponto, a autora explica que a arte, além de provocar a suspensão do

cotidiano, poderia gerar objetivações duradouras, pois teria por essência a autoconsciência e a

memória  da  humanidade.  Ao  passo  que  a  ciência,  lidando  com  as  relações  entre  a

universalidade,  particularidade  e  singularidade  dos  seres  (sociais  e  da  natureza),  seria

responsável  por  fazer  com  que  os  indivíduos  questionassem  o  aspecto  fenomênico  da

realidade cotidiana e refletissem sobre sua inserção e participação no mundo (físico e social)

como seres singulares (únicos), particulares (que partilham de características e propriedades

semelhantes a outros seres – humanos ou não) e sujeitos a leis universais (sejam elas de

ordem  social  ou  da  natureza).  Para  usar  os  termos  da   autora,  a  ciência  social

“desantropocentriza”  a  realidade  cotidiana  na  medida  em  que  demonstra  que  o  homem

singular (o indivíduo) é apenas parte (e não o centro) de um conjunto maior – a sociedade –,

enquanto  a  ciência  natural  “desantropomorfiza”  a  realidade  cotidiana  na  medida  em que

prova que o ser humano é apenas uma parte do grande conjunto de seres (animados ou não)

da natureza e que, portanto, em nenhum dos casos, deve ser tomado como única e última

referência para pensar a realidade.

Se  Heller  fala  da  importância  da  ciência  como  forma  de  homogeneização  e  de

suspensão da cotidianidade que problematiza a realidade fenomênica (aparente) do cotidiano,

Kosik  (1963)  faz  praticamente  o  mesmo  através  da  ideia  de  “destruição  da

pseudoconcreticidade”. Segundo o autor, para que a realidade da vida cotidiana seja revelada
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para além do aspecto fenomênico – para além de sua “pseudoconcreticidade” –, o homem

“deve dela se desligar, liberá-la da familiaridade, exercer sobre ela uma ‘violência’” (p.89). E

no caso do autor, essa “violência” corresponderia a submeter o conhecimento que se tem da

realidade  ao  método  científico  e,  mais  especificamente,  ao  método  dialético.  Que  ele

descreve da seguinte forma:

Da vital, caótica, imediata representação do todo, o pensamento chega aos
conceitos, às abstratas determinações conceituais, mediante cuja formação se
opera o retorno ao ponto de partida; desta vez, porém, não mais como ao
vivo mas incompreendido todo da percepção imediata, mas ao conceito do
todo  ricamente  articulado  e  compreendido.  O  caminho  entre  a  “caótica
representação  do  todo”  e  a  “rica  totalidade  da  multiplicidade  das
determinações e das relações” coincide com a compreensão da realidade.
(p.36)

De  maneira  mais  didática,  Kosik  explica  que  o  método  dialético  de  investigação

compreende três fases:

1) minuciosa apreciação da matéria, pleno domínio do material, nele 
incluídos todos os detalhes históricos aplicáveis disponíveis; 
2) análise de cada forma de desenvolvimento do próprio material; 
3) investigação da coerência interna, isto é, determinação da unidade de 
várias formas de desenvolvimento. (p.37)

Assim, Kosik esclarece que a destruição da pseudoconcreticidade não nega a existência

dos fenômenos cotidianos, porém destrói a ideia de que tais fenômenos sejam independentes,

e aponta para o caráter mediato e derivado desses fenômenos. Explica porque eles não devem

ser interpretados como realidade em si, mas como momentos (singulares e particulares) de

um todo. De forma mais precisa,  a destruição da pseuconcreticidade dissolve as criações

fetichizadas do mundo cotidiano (mundo das relações e práticas reificadas), e aponta para a

totalidade concreta, isto é, para a “realidade como um todo estruturado, dialético, no qual ou

do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente

compreendido” (p.44).

A destruição da pseudoconcreticidade pode ser então interpretada como um método

revolucionário para o conhecimento e transformação da realidade, pois ao indagar o que é e

como é criada a realidade social, ela traz implícita a ideia de que é possível a transformação

social  dessa  mesma  realidade  por  meio  da  práxis  revolucionária.  Se  entendemos  que  a

realidade social é fruto da criação humana e está em permanente reconstrução, entendemos

também que, a partir dela, é possível apropriar-se dela e intervir sobre ela. É nesse sentido de

(re)apropriação (da vida cotidiana) que Heller (2008) propõe a ideia de “condução da vida”. 

Segundo a autora, a vida cotidiana tem sempre uma hierarquia (de valores e atividades)



 78

espontânea e historicamente determinada – pela produção, pela cultura, pela sociedade, pelos

papéis sociais assumidos pelo indivíduo etc. Nesse sentido, o advento da modernidade e o

rompimento com várias das estruturas sociais das eras anteriores teria aberto aos indivíduos a

possibilidade de escolher “livremente” em que acreditar, como se comportar e como conduzir

suas  vidas.  Embora  tenhamos  visto  até  aqui  que  essa  liberdade  de escolha  sempre  foi  e

permanece sendo um tanto limitada e, portanto, relativa – mais ideal que real –, o simples

fato dela existir como possibilidade (e como valor) proporciona uma certa flexibilidade para

que os indivíduos construam suas próprias hierarquias – a partir dos valores dispostos pela e

na sociedade – e, assim, assumam algum controle na produção de suas vidas. 

É a esse processo de construção consciente da hierarquia da cotidianidade que Heller

chama de “condução da vida”. Nas palavras da própria autora:

“Condução  da  vida”,  portanto,  não  significa  abolição  da  hierarquia
espontânea da cotidianidade, mas tão-somente que a “muda” coexistência da
particularidade e da genericidade é substituída pela relação consciente do
indivíduo com o humano-genérico e que essa atitude – que é, ao mesmo
tempo um “engagement” moral, de concepção do mundo, e uma aspiração à
auto-realização e à autofruição da personalidade que “ordena” as várias e
heterogêneas atividades da vida. A condução da vida supõe, para cada um,
uma vida própria,  embora mantendo-se a estrutura da cotidianidade;  cada
qual deverá apropriar-se a seu modo da realidade e impor a ela a marca de
sua personalidade. (p.60)

Nesse ponto, é interessante notar que a ideia de Heller de uma “condução da vida”

como forma de agir criticamente, de uma práxis individual que visa devolver ao indivíduo a

autonomia e o controle sobre sua própria vida, seu cotidiano e suas ideias, casa perfeitamente

com a ideia de Lefebvre (1991) de transformar o cotidiano em obra. Já na conclusão de seu

estudo sobre a vida cotidiana, o autor não só propõe como conclama:

Que  o  cotidiano  se  torne  obra!  Que  toda  técnica  esteja  a  serviço  dessa
transformação do cotidiano! Mentalmente, o termo “obra” não designa mais
um objeto de arte, mas uma atividade que se conhece, que se concebe, que
re-produz suas próprias condições, que se apropria dessas condições e de sua
natureza (corpo, desejo, tempo, espaço) que se torna sua obra. Socialmente,
o termo designa a atividade de um grupo que toma em suas mãos e a seu
cargo seu papel e seu destino social, ou seja, uma autogestão. (p.214 e 215)

Finalizando essa parte da pesquisa, portanto, é importante ponderar que tanto a noção

de condução da vida (Heller) como a de transformação do cotidiano em obra (Lefebvre) se

referem a uma atitude de transformação parcial (limitada), de ordem pessoal e individual ou,

no  máximo,  de  grupos  específicos.  Desse  modo,  configura-se  mais  uma  modificação

existencial  (um  drama  individual)  do  que  uma  transformação  revolucionária  do  mundo.

Como Heller  (2008)  mesmo reconhece:  “a  condução da  vida  não pode  se  converter  em
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possibilidade social universal a não ser quando for abolida e superada a alienação” (p.60).

Todavia, a própria autora complementa o raciocínio, argumentando que: 

[…] não é impossível empenhar-se na condução da vida mesmo enquanto as 
condições gerais econômico-sociais ainda favorecem a alienação. Nesse 
caso, a condução da vida torna-se representativa, significa um desafio à 
desumanização, como ocorreu no estoicismo e no epicurismo. Nesse caso, a 
“ordenação” da cotidianidade é um fenômeno nada cotidiano: o caráter 
representativo, “provocador”, excepcional, transforma a própria ordenação 
da cotidianidade numa ação moral e política. (p.60 e 61)

Desse argumento, é importante perceber que ao sublinhar o caráter representativo da

condução da vida, Heller está sugerindo que a atuação singular e particular dos indivíduos no

cotidiano, apesar de sobredeterminada pelas grandes estruturas sociais, pode gerar efeitos de

transformação  no  todo  da  realidade  concreta  pelo  simples  fato  de  representar  uma

possibilidade, isto é, por demonstrar ser possível a transformação (por menor que seja) da

vida cotidiana. Em outras palavras, estamos tratando, com Heller, da dialética entre as partes

(o individual-particular) e o todo (o universal), entre o micro e o macro, entre os indivíduos e

a sociedade, entre a vida cotidiana e a história. Isso reforça a ideia de que o cotidiano é, por

essência, um espaço de mediação entre o singular e o universal e, desse modo, um espaço

marcado pela ambiguidade entre o fenômeno e a essência da realidade. Que embora seja

constituído como espaço de controle e dominação, de manifestação das históricas estruturas

sociais  de  poder,  é  também  palco  de  manifestação  das  singularidades  e  especificidades

individuais,  e,  com  isso,  ambiente  também  de  crítica,  de  reivindicação  e  expressão  das

possibilidades de realização humana e de apropriação das estruturas sociais.  

Reconhecer, portanto, que o cotidiano é um espaço de mediação entre o singular e o

universal, e entre o fenômeno e a essência da realidade, implica em reconhecê-lo como um

espaço de significação (e ressignificação) da vida, isto é, de atribuição de significados, de

produção simbólica, e de criação de um (ou vários) sentido(s) para a vida. E é nesse ponto –

na mediação – que cotidiano e mídia se abraçam.

2.2 Mídia, cotidiano e capitalismo

Como boa parte da discussão sobre a mídia foi adiantada no primeiro capítulo deste

trabalho – quando tratamos dos  debates do campo da Comunicação e,  especialmente,  do

campo  crítico  latino-americano  da  Comunicação  –,  cabe  agora  compreender  como  essa

discussão  teórica  pode  ser  articulada  com  a  discussão  que  acabamos  de  fazer  sobre  o

cotidiano.  Mais que isso,  cabe agora observar  como os debates  sobre a  mídia e  sobre o
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cotidiano podem ser alinhados por (e sob) uma perspectiva crítica da realidade social. Em

que pontos se tocam, se complementam e que tipos de reflexão podem gerar. 

Do que foi visto até o momento, pode-se considerar que o ponto nodal da relação entre

mídia e cotidiano está no papel (na função) de mediação desempenhado por ambas as partes.

O  que  leva  a  supor  que  mídia  e  cotidiano,  além  de  representarem  (ressignificarem,

traduzirem, conferirem sentido [à]) a realidade social, também se representam mutuamente a

si  mesmos.  Isto  é,  a  mídia  ressignifica  o cotidiano através  de representações  simbólicas,

discursivas e tecnológicas, e, em contrapartida (e ao mesmo tempo), o cotidiano ressignifica a

mídia através das práticas sociais  e culturais dos indivíduos e grupos sociais  – dos usos,

costumes,  tradições  e  apropriações.  Contudo,  é  importante  não  perder  de  vista  que  os

processos  de  mediação  efetuados  tanto  pelas  mídias  como  pelo  cotidiano  não  flutuam

autonomamente, mas são historicamente vinculados a um contexto (uma realidade) social.

Em outras palavras, é importante ter em mente que esses processos de mediação, embora

contem  com  uma  enorme  diversidade  de  formas  e  dinâmicas,  condicionam  e  são

condicionados  pelas  estruturas  sociais  que  determinam – ainda  que  em maior  ou  menor

medida – as condições sociais de existência humana (de produção e reprodução da vida).

Assim, a análise sobre a relação dialética entre mídia e cotidiano, se pretende ser, de fato,

crítica – capaz de esclarecer sobre a realidade e incidir sobre ela de maneira a transformá-la

–, deve passar também pela análise da ordem social (das estruturas sociais) historicamente

constituída que contextualiza e serve de solo (base) a essa relação. E como foi visto até aqui,

a ordem social em que historicamente despontaram e se consolidaram tanto as mídias como o

cotidiano tal como conhecemos, é a ordem social capitalista.

Por isso, na abordagem que segue, este estudo procura aproximar não só as questões de

mídia  e  cotidiano,  mas  de  mídia,  cotidiano  e  contexto  social.  Ou:  mídia,  cotidiano  e

capitalismo. Para tanto – e sem perder de vista seu objetivo geral –, este trabalho continua

com a estratégia metodológica de basear sua reflexão na revisão da bibliografia apresentada

na disciplina “Mídia e Cotidiano”, do PPGMC/UFF, acessando, conforme necessário e/ou

oportuno, algumas referências teóricas do campo latino-americano de comunicação.

Seguindo os textos trabalhados ao longo da disciplina, discutir as questões da mídia sob

a  perspectiva  crítica  envolve  revisitar  temas  tradicionais  do  pensamento  crítico  de

Comunicação, como a indústria cultural e os meios de comunicação de massa, a ideologia e a

hegemonia, assim como o conceito de esfera pública e a sua relação com a opinião pública.

Por  serem  conceitos  deveras  conhecidos  e  trabalhados  no  campo  da  Comunicação,  não

interessa  aqui  apresentá-los  (introduzi-los),  mas  refletir  sobre  possíveis  atualizações,
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complexificações  e  reconfigurações  desses  conceitos  através  de sua aproximação com os

conceitos de mídia e de cotidiano.

Para começar,  é preciso esclarecer que ao falar  sobre mídia,  este trabalho trata  das

estruturas  de  tecnológicas  de  alcance  local,  regional  ou  global,  através  das  quais  são

veiculados  conteúdos  simbólicos  produtores  de  sentidos  e  fomentadores  de  opiniões  e

práticas  sociais.  Falar  de  mídia  é  falar  sobre  aparatos  técnicos  e  institucionalizados  que

permitem aos indivíduos e grupos sociais superar a relação face-a-face e criar relações de

interação mediada, ou – no caso das mídias de massa tradicionais como, por exemplo, os

jornais impressos, a televisão e o rádio – de uma “quase-interação mediada” (THOMPSON,

2002,  p.182).  Sobre esse  ponto,  é  interessante  destacar  o  fato  de  que  as  mídias  e  a  sua

inserção  cada  vez  maior  na  vida  cotidiana  não  só  facilita  o  estabelecimento  de  relações

sociais no sentido de permitir acelerar o tempo ao encurtar distâncias, como também (e talvez

principalmente) produz novos tipos de relação que sequer seriam imagináveis não fosse o

intenso desenvolvimento tecnológico dos últimos séculos (e das últimas décadas, sobretudo).

E quando falamos da produção de novos tipos de relações sociais, falamos do papel das

mídias não só como veículos de difusão e circulação de cultura, mas como estruturas básicas

para a criação de uma nova cultura, de uma nova forma de interagir com a sociedade e com o

mundo, uma cultura tecnologicamente mediada, uma “cultura da mídia” (KELLNER, 2001).

Todavia, antes que se veja nisso o estabelecimento de uma nova era histórica, de um

tempo de  transformações  e  de  revolução  tecno-social,  é  válido  perceber  que  essa  “nova

cultura”, ainda que estabeleça novas dinâmicas e novas formas de conhecer e agir sobre a

realidade, não tem se mostrado capaz – pelo menos até o momento – de romper com algumas

pesadas estruturas sociais da sociedade moderna e subverter por completo a ordem social

vigente (liberal-capitalista). Ao contrário, desde seus primeiros indícios e cada vez mais ela

tem se integrado e sido moldada à lógica capitalista, de maneira que ao invés de uma nova

cultura, ela tem se configurado como uma nova roupagem (tecnológica) da cultura capitalista.

Isso fica mais claro quando se vê, por exemplo, com Kellner (2001), que:

A cultura da mídia é industrial; organiza-se com base no modelo de produção
de massa e é produzida para a massa de acordo com tipos (gêneros), segundo
fórmulas,  códigos  e  normas  convencionais.  É,  portanto,  uma  forma  de
cultura comercial, e seus produtos são mercadorias que tentam atrair o lucro
privado  produzido  por  empresas  gigantescas  que  estão  interessadas  na
acumulação de capital (p.9)

Mais que isso:

[…] a  cultura  da  mídia  é  também uma cultura  high-tech,  que  explora  a
tecnologia mais avançada. É um setor vibrante da economia, um dos mais
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lucrativos,  e  está  atingindo  dimensões  globais.  Por  isso,  é  um modo  de
tecnocultura  que  mescla  cultura  e  tecnologia  em  novas  formas  e
configurações,  produzindo  novos  tipos  de  sociedade  em  que  mídia  e
tecnologia se tornam princípios organizadores. (p.10)

Isso não significa, de maneira alguma, que a cultura midiaticamente veiculada deva ser

de todo rejeitada por representar a expressão máxima da ideologia dominante – embora em

parte  corresponda  a  isso  mesmo  –,  mas  implica  em  que  tal  cultura  seja  “interpretada  e

contextualizada  de  modos  diferentes  dentro  da  matriz  dos  discursos  e  das  forças  sociais

concorrentes que a constituem” (p.27). Pois a leitura da cultura da mídia pode abrir vias de

compreensão  da  vida  cotidiana  e  da  conjuntura  histórica  e  política  na  medida  em que  a

apreciação dos discursos midiáticos torne possível observar os pontos fortes e vulneráveis das

forças políticas em disputa, bem como as esperanças e os temores – o “terror”, para lembrar

Lefebvre (1991) – das sociedades em questão.

Em um momento mais avançado de seu estudo, Kellner (2001) explica que: 

Dessa  perspectiva,  os  textos  da  cultura  da  mídia  propiciam  uma  boa
compreensão da constituição psicológica, sociopolítica e ideológica de uma
sociedade em dado momento da história.  Sua leitura  diagnóstica  também
permite  detectar  as  soluções  ideológicas  que  estão  sendo  oferecidas  aos
vários problemas,  sendo então possível  prever certas tendências,  entender
problemas e conflitos sociais e aquilatar as ideologias dominantes e as forças
contestadoras  emergentes.  Por  conseguinte,  a  crítica  política  diagnóstica
possibilita  entender  as  limitações  das  ideologias  políticas  conservadora  e
liberal  predominantes,  além de  ajudar  a  decifrar  a  atração  constante  que
exercem.  Possibilita  apreender  os  anseios  utópicos  de  dada  sociedade,
desafiando  os  progressistas  a  desenvolverem  representações  culturais,
alternativas  políticas  e  práticas  e  movimentos  que  lidem  com  essas
predisposições. (p.153)

O que está em jogo, portanto, na investigação da cultura da mídia é o conhecimento (a

interpretação) dos valores e estruturas sociais  das sociedades contemporâneas  através das

formas  como  são  midiatizados  em discursos,  símbolos,  imagens.  Como  uma  espécie  de

arqueologia do tempo presente em que a representação midiática da realidade,  se tomada

como um fragmento (um enquadramento), tende a revelar o todo da realidade social não só

pelo que esses fragmentos representam, mas pelo como representam e como são acolhidos

(que efeitos  geram e que apropriações/ressignificações  toleram) por  diferentes  segmentos

sociais. Assim, o que aparece na mídia, o modo como aparece, como é interpretado e o(s)

porquê(s) disso tudo – por que aparece, por que aparece de tal modo, e por que permite tais

interpretações – tendem a revelar as forças sociais em disputa, (os diversos projetos de poder,

de dominação, mas também de resistência e subversão) e as complexas dinâmicas de disputa

(o tensionamento) entre essas forças pela significação do mundo e da vida (da realidade). E
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por  isso,  ao  tratar  da  pesquisa  sobre  mídia  e  cotidiano,  ainda  é,  no  mínimo,  coerente  e

necessário abordar a questão da ideologia.

Terry Eagleton (1997), após minuciosa exposição sobre “a confusa história conceitual

da noção de ideologia” (p.11), sugere um significado do termo “cuja ênfase recai sobre as

crenças falsas ou ilusórias, considerando-as porém oriundas não dos interesses de uma classe

dominante, mas da estrutura material do conjunto da sociedade como um todo” (p.40). Desse

modo, a efetividade da ideologia depende menos da astúcia intelectual da classe dominante –

ainda que esta seja indispensável em certo grau – que das condições materiais de existência –

entendendo-se por  condições  materiais  não  só elementos  tecnicamente constituídos  como

máquinas, fábricas e estradas, mas também (e principalmente) as relações sociais (ou os tipos

de relação social) que servem de suporte à produção e reprodução da vida em sociedade. O

que leva a concluir que lutar contra uma ideologia (ou contra a doutrinação ideológica) não

implica lutar (apenas) contra a classe dominante, no sentido de lutar contra os indivíduos que

ocupam esse lugar de poder e impedir a difusão de suas ideias. Mas sim (e principalmente)

lutar pela transformação das condições materiais – os tipos de relação social – que garantem

a existência de uma classe dominante e a eficiência de um conjunto de ideologias que a ela

serve, isto é, que contribuem para manutenção da desigualdade, da opressão social e para

assimilação, por parte das massas, dos discursos ideológicos aproveitados e reverberados pela

classe dominante.

Nesse sentido, é interessante reparar algumas características da ideologia e do discurso

ideológico  que  Eagleton  e  outros  autores  apresentam  como  condições  básicas  para  sua

eficácia  em  dar  sentido  e  legitimar  determinados  comportamentos  sociais.  A  primeira

característica seria “o fundo de verdade”, ou seja, o mínimo de lógica e evidência que todo

discurso ideológico deve ter. Segundo Eagleton, uma teoria em completo desajuste com a

vida cotidiana (com a realidade aparente) dos indivíduos e inteiramente absurda dificilmente

seria absorvida pelos mesmos como verdadeira.  Seguindo pelo mesmo caminho, Douglas

Kellner  (2001) argumenta que a aderência de uma ideologia depende diretamente de seu

caráter  utópico,  ou  seja,  das  (falsas)  promessas  e  possibilidades  de  emancipação  que

apresenta aos indivíduos que a ela aderem – o que nos faz recordar da questão posta por

Heller (2008) sobre os afetos da fé e da confiança e a disposição do pensamento cotidiano a

aderir  (principalmente  pelo  afeto  da  fé)  a  ideias  que  estejam  ligadas  aos  interesses  e

motivações pessoais dos indivíduos em questão. Kellner ainda destaca como característica do

discurso  ideológico  sua  capacidade  de  universalizar  contextos.  De  tornar  universais

impressões, situações e normas específicas de um determinado grupo social, de modo que “o
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que é  cultural  e  historicamente  contingente  aparece  como natural  e  eterno”  (KELLNER,

2001, p.147) – ou seja, o potencial ultrageneralizador da ideologia. O interessante de tais

características e atributos da ideologia é o modo como corroboram para a criação de um

“senso de realidade absoluta [...] além da qual é muito difícil para a maioria dos membros da

sociedade movimentar-se na maioria das áreas de sua vida” (GRAMSCI apud. MORAES,

2009, p.39). Ou seja, como contribuem para a construção e manutenção da hegemonia.

Devido ao uso indiscriminado do termo hegemonia, vale resgatar aqui, com base nos

estudos  de  Gruppi  (1978),  que,  originalmente,  as  noções  de  hegemonia  e  de  disputa

hegemônica estão ligadas a um contexto de disputa de classes. Inclusive, quando Gramsci

fala de hegemonia, ele se refere principalmente à “capacidade de direção, de conquista de

alianças, capacidade de fornecer uma base social ao Estado proletário” (GRUPPI, 1978, p.5).

Isso permite dizer que a hegemonia – seja no contexto político, militar ou mesmo cultural –

consiste em uma espécie de consenso e, portanto, é, por condição, algo poroso, dinâmico e

cheio de fissuras. Nas palavras de Kellner (2001): “A hegemonia é negociada e renegociada,

é  vulnerável  a  ataques  e  subversão”  (p.153).  Por  isso  pode ser  vista  como um processo

contínuo, cumulativo e prolongado (cotidiano talvez) de acúmulo de posições e mudança na

correlação de forças (MORAES, 2009), seja no contexto político global ou nos contextos

mais específicos da cultura e da mídia. Voltando a Gruppi (1978), vê-se ainda que a disputa

por hegemonia só é possível a partir de uma práxis, da unidade de teoria e prática. Pois assim

como a teoria sem a prática é vazia, é imprescindível que haja uma consciência teórica e

cultural que torne possível a coerência da ação.

Além disso, considerando que as disputas por hegemonia, em maior ou menor escala,

envolvem sempre processos de mobilização de grupos sociais, é importante reconhecer de

que formas se constroem esses processos e em que espaços (físicos e/ou virtuais). Nesse

sentido é de grande valor a problematização que Habermas (2003) faz da “mudança estrutural

da  esfera  pública”,  a  maneira  que  observa  e  demonstra  como,  historicamente,  uma  das

categorias centrais da sociedade moderna (burguesa) – a esfera pública – vem se modificando

(e desaparecendo) sob as novas formas mediadas de interação social e participação política

que atravessam e borram qualquer distinção entre as noções de público e privado. Habermas

chama  a  atenção  para  o  fato  de  que  embora  a  troca  de  informações  tenha  se  elevado

exponencialmente  (em  termos  quantitativos  especialmente)  desde  os  primeiros  jornais

impressos, o debate público entre pessoas privadas foi se esvaziando de potência e função

social na medida em que assumia a forma de mercadoria. Se o acesso ao debate político-

cultural é hoje, com o avanço da tecnologias de informação e comunicação (TICs), maior do
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que no período de formação dos Estados Nacionais, a efetiva participação de grande parte da

sociedade civil nesse debate praticamente se esgota na forma do consumo – da escolha entre

opções previamente disponíveis e geralmente fechadas (acabadas). De acordo com o autor, a

passagem  do  “público  pensador  de  cultura  ao  público  consumidor  de  cultura”  (p.190)

acelerou o processo de decadência da esfera pública burguesa como espaço de debate social e

político.  Pois,  com esse  movimento,  ao  invés  de  um ambiente  de  discussão  de  ideias  e

formulação de propostas, a esfera pública se reduziu a um espaço de propaganda. E, assim,

ficou  a  cargo  de  setores  específicos  da  sociedade  (intelectuais,  'especialistas'  e,

especialmente, as empresas de mídia) a produção da chamada “opinião pública”.

Sobre a existência de uma opinião pública, Walter Lippmann (2008) explica que ela é

sempre  uma  imagem  (ou  um  conjunto  delas),  uma  representação.  As  imagens  que  os

indivíduos  constroem  sobre  si  próprios,  sobre  aspectos  do  mundo  exterior  e  sobre  o

comportamento de outros indivíduos – na medida em que estes lhes são importantes (por

mera curiosidade ou pela possibilidade de interferirem diretamente em suas vidas) –, podem

ser chamadas de opinião pública (com letras minúsculas). Já “aquelas imagens que são feitas

por grupos de pessoas, ou por indivíduos agindo em nome dos grupos, é Opinião Pública com

letras maiúsculas” (p.40). Da diferenciação proposta pelo autor decorrem duas questões: a

primeira é a de que a opinião pública (com maiúsculas ou não) é sempre baseada em um

conhecimento parcial da realidade, é sempre uma imagem acerca de algo, uma representação;

a segunda é que a “Opinião Pública”, tomada como opinião geral – quase oficial – de uma

sociedade  acerca  de  um  assunto,  pode  (e  costuma)  não  ser  a  “opinião  de”  uma  ampla

coletividade e que é “motivada por” interesses comuns, mas uma opinião “produzida para”

um público. Portanto, se da primeira questão deriva o risco dos indivíduos agirem sobre o

mundo  real  com  base  em  um  pseudo-conhecimento  sobre  a  realidade  das  coisas  e  em

representações generalizadas da vida e do outro (do que lhe é estranho),  da segunda derivam

os perigos de: a) admitir como questão pública algo que talvez nem seja de interesse geral da

sociedade, mas de um grupo social específico; b) limitar as questões de interesse público a

somente o que é projetado midiaticamente como questão pública; e c) admitir que a opinião

referida como “pública” é, de fato, uma opinião majoritária na sociedade e, mais, que é uma

opinião consciente e verdadeira – pois mesmo que seja da maioria, não é raro que o juízo e a

vontade da maioria quando experimentados e confrontados com a realidade se revelem falsos

e até desastrosos.

Há que se ressaltar aqui que o texto de Lippmann data de 1922, de quando a ideia de

mídia (mass media) remetia a nada mais que jornais impressos, estações de rádio e salas de
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cinema. Já nesse período o jornalista chamava a atenção para a veridicidade atribuída ao

discurso midiaticamente  construído,  para  a  legitimidade adquirida  pelas  mídias  perante  a

sociedade como meios de conhecimento objetivo da realidade. Também já nesse período o

autor atentava para as limitações dessa realidade midiaticamente produzida e para os riscos

de orientar-se no mundo segundo os discursos e representações da mídia. Embora Lippmann

não explicite textualmente – talvez porque sequer se preocupasse com isso –, percebe-se na

sua  argumentação  uma  noção  (ainda  que  incipiente)  das  mídias  como  instrumentos  (ou

mesmo ambientes)  de  formação  de  cultura  no  sentido  de  meios  de  circulação  de  ideias

(opiniões),  sentidos  e  valores,  e  de  formação  de  identidades,  comportamentos  e  práticas

sociais.

Nesse ponto, é interessante observar como, de lá pra cá, o intenso desenvolvimento

tecnológico  das  mídias  e  a  proporcionalmente  intensa  integração  delas  ao  cotidiano  das

sociedades  (sobretudo as urbanas)  fizeram com que fosse possível,  hoje,  falar  não só de

midiatização da cultura, mas também de uma cultura da mídia que caminha paralela a um

cenário de “midiatização social”, isto é, de constituição de uma “ambiência sociocultural”

(QUIROGA, 2013) em que as mídias não servem apenas de veículos de ideias e opiniões

(públicas e privadas), mas constituem uma espécie de “revestimento histórico”. Em outros

termos,  fala-se de uma de uma sociedade ambientada pela mídia – mas estruturada,  pelo

Capital, vale lembrar –, na qual, segundo Quiroga (2013), o fenômeno comunicacional “já

não  se  apresenta  numa  perspectiva  meramente  instrumental  porque  constitui  a  própria

tessitura em torno da qual se desenvolve a trama das interações humanas” (p.382).

Todavia, como o próprio autor – baseando-se em Sodré (2002) – cuidadosamente avisa:

“antes de mais nada, é preciso lembrar àqueles que costumam reverenciar em demasia a era

da comunicação, que se deve atentar para o fato de que não se vive uma revolução e sim uma

mutação  tecnológica”  (QUIROGA,  2013,  p.386).  Para  Quiroga,  o  que  se  vê

contemporaneamente  é  a  consolidação  de  uma  (para  usar  outra  expressão  de  Sodré)

“fetichização do real histórico”: “uma modalidade comunicacional que passa a ser não só

realidade, ainda que virtual, mas que se afirma, principalmente, como referência das relações

individuais  e  coletivas  na  sociedade  contemporânea”  (p.391). Ou seja,  as  mídias não só

informam sobre a realidade, mas a prescrevem (a organizam) na medida em que ordenam a

dinâmica social – do cotidiano, inclusive (e sobretudo). Desse modo, para Quiroga, pensar

hoje sobre a mídia seria o mesmo que “pensar o acontecimento tecnologia como signo de

uma experiência histórica da razão” (p.397).

Encontramo-nos a essa altura diante de dois significados ou dois aspectos (distintos,
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porém  complementares)  da  “cultura  da  mídia”.  O  primeiro  mais  ligado  ao  conteúdo

veiculado pelas mídias e ao modo como este conteúdo é veiculado (produzido e interpretado),

ou  seja,  ao  conjunto  de  valores  simbolicamente  representados  nos  discursos  e  imagens

midiáticos; e o segundo mais ligado à ideia de mídia como suporte tecnológico de mediação,

como meio de conhecer e interagir (relacionar-se) com o mundo. Ambos os significados se

reforçam mutuamente e apontam para a responsabilidade (o papel) das mídias na constituição

de uma cultura global, de um modo de vida que ao mesmo tempo que é inovador – pois

implica na reforma de comportamentos e na criação de novos tipos de relações sociais – tem

sido também extremamente conservador – pois se recusa a romper com estruturas sociais

típicas do capitalismo (como, por exemplo, as relações de produção baseadas na propriedade

privada e no lucro) e, inclusive, as reforça na medida em que as reforma (atualiza) por meio

de novas estratégias e formas de dominação e alienação.

Temos, portanto, um cenário complexo de luta entre forças sociais (classes) em cujo

centro estão as mídias, como uma espécie de artefato de poder em disputa. Se por um lado, de

uma perspectiva micro (das ações singulares de indivíduos e particulares de grupos sociais

populares), vemos a ressignificação dos conteúdos midiáticos, a apropriação social (política e

cultural)  das  mídias,  a  instituição  de  novas  práticas  e  formas  de  conscientização  e

organização popular  e até  mesmo a imposição de pautas  identitárias  e representativas  da

classe dominada ao mainstream da Indústria Cultural; por outro, de uma perspectiva macro

(dos  grandes  monopólios  de  poder,  dos  governos  e  órgãos  internacionais,  das  empresas

transnacionais de informação e comunicação) vemos a programação da vida (das rotinas,

desejos,  opiniões),  a  difusão  ideológica,  o  esvaziamento  do  debate  político  e  cultural,  a

captura da cultura popular (dos gostos, afetos, representações, comportamentos e tradições) e

sua distorção (redução) por parte das empresas de mídia na consolidação de uma cultura

universal  capitalista  (do  consumo)  que  tem  como  objetivo  último  acelerar  e  reduzir  ao

máximo o ciclo do capital e, assim, aumentar a taxa de acumulação (de lucro) dos grandes

conglomerados empresariais.

Diante  deste  cenário,  conclui-se  que  a  discussão  atual  sobre  a  mídia  não pode ser

reduzida a uma discussão dicotômica e meramente instrumental sobre a quem a mídia serve –

se ao capital  ou à classe trabalhadora,  se à alienação ou a emancipação. Assim como na

discussão sobre o cotidiano, interessa observar justamente a “zona cinzenta”, a mídia como

instrumento,  mas  também  como  espaço  de  disputa,  de  afirmação,  consolidação  e

reformulação  de  projetos  (culturais,  políticos,  econômicos),  de  construção,  embate  e

negociação da hegemonia. Interessa analisar o caráter ambíguo da mídia e o modo como
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acumula funções conforme os setores sociais com que se relaciona (e que determinam em

maior ou menor grau sua atuação, a maneira como opera). Isto é, como as mídias servem

tanto  à  manutenção  da  ordem  vigente  –  difundindo  ideologias  da  classe  dominante,

determinando  comportamentos  e  identidades,  subsumindo  a  cultura  popular,  reordenando

(tecnologicamente)  a  realidade  social  (através  de  seus  dispositivos  e  representações)  e

assumindo a posição de referência principal (e universal) de conhecimento do mundo – como

à sua subversão – pelos fatores que já foram aqui citados e outros tantos que extrapolam os

limites deste estudo. Interessa compreender as formas pelas quais se estabelece essa dinâmica

híbrida  de  opressão/alienação  e  emancipação/mobilização;  como uma coisa  condiciona  a

outra,  e  como  (e  principalmente  por  que),  no  final  das  contas,  essa  “nova  ambiência

sociocultural” ainda não pode transformar-se em uma forma realmente nova (revolucionária)

de relacionar-se com as pessoas e o mundo como um todo.

 

2.3 Possíveis cruzamentos teóricos para a composição da pesquisa em Mídia e Cotidiano

Analisadas as partes que compõem a pesquisa em Mídia e Cotidiano, é chegado, enfim,

o momento de “juntar as peças”, de traçar as linhas gerais do que pode vir a ser essa pesquisa.

Não se trata de uma tarefa simples, de um quebra-cabeça em que os conceitos se encaixam

perfeitamente ou de uma receita de bolo em que basta adicionar um punhado de indústria

cultural  a  três  medidas  de  senso  comum  e  ultrageneralização  para  ver  crescerem  o

preconceito e a alienação. Ironias à parte, por mais que seja impossível a este trabalho esgotar

todas as características e potencialidades da pesquisa em mídia em cotidiano, arrisca-se aqui,

com base na revisão exposta acima, destacar alguns pontos centrais que fundamentam esse

tipo de pesquisa bem como apontar questões que por ela podem ser respondidas ou pelo

menos abordadas.

Para começar, pode-se apresentar a pesquisa em mídia e cotidiano como o estudo da

história aliado ao estudo sobre o desenvolvimento das formas (tecnologicamente) mediadas

de  interação  social,  mas  com  uma  abordagem  muito  além  do  “ideologismo”  e  do

“informacionismo” (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.278). Entender a relação dialética entre

mídia e cotidiano é compreender, através de uma perspectiva histórica, o papel das mídias no

desenvolvimento das sociedades modernas e do capitalismo. O que não significa reduzir essa

relação  à  mera  questão  de  causa  e  efeito,  de  estímulo  e  resposta.  Mas  assumir  que  a

compreensão do papel das mídias no desenvolvimento da sociedade passa pela observação e

o reconhecimento dos processos pelos quais a mídia é incorporada ao cotidiano das pessoas e

se configura como sujeito de transformações sociais. Ao mesmo tempo, é preciso também
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observar como as pessoas e a vida cotidiana delas, ao serem incorporadas pela mídia, se

tornam objetos (signos) midiáticos – um filme, uma reportagem, um personagem, um cenário

etc. –, cuja representação (significação), não custa dizer, é sempre sujeita a edições, ênfases,

recortes e enquadramentos.

Como  vimos,  mídia  e  cotidiano  têm  em  comum  o  fato  de  ambos  serem

instrumentos/ambientes de mediação da realidade social. Ou seja, é por meio tanto da mídia –

entendida como os aparatos tecnológicos de comunicação quanto do cotidiano – entendido

como o plano histórico e social sobre o qual discursos e práticas se consolidam em hábitos,

tradições e rotinas – que os indivíduos conhecem (são apresentados a) o mundo (à realidade

histórica e social) e, consequentemente, é com base na realidade cotidiana e nas imagens

midiaticamente transmitidas – e  no modo como uma coisa confirma a outra  – que esses

mesmos indivíduos se orientam e agem sobre esse mundo. Assim, mídia e cotidiano servem

de referências sobre o que vem a ser a realidade, são responsáveis por relacionar o pequeno

conjunto das experiências singulares e individuais de cada pessoa ao grande conjunto de

fenômenos e “leis” universais da sociedade como um todo. Situando a parte (singular) no

todo (universal), os discursos midiáticos e as rotinas cotidianas tendem a contextualizar (e,

logo, ordenar, organizar, conferir sentido) a existência de indivíduos e massas. O que não

seria um problema – e, ao contrário, seria de grande importância para o avanço da autonomia

e liberdade dos indivíduos, bem como da compreensão de sua individualidade em relação à

humanidade como um todo –, não fossem as contradições próprias da organização social de

tipo capitalista.  Em outras palavras, a dupla  mediação efetuada pelas mídias e pela vida

cotidiana  não  seria  tão  problemática  se,  ao  contrário  de  naturalizar  o  modo  de  vida  da

sociedade  capitalista  –  e  com  ele  a  alienação  como  algo  estrutural  (e  estruturante)  da

sociedade, a mercantilização da vida (redução das relações sociais à lógica da mercadoria) e a

liberdade de consumo como expressão (talvez máxima ou única) de liberdade e autonomia –,

ela permitisse (criasse condições para) o questionamento e a transformação (a crítica) das

estruturas sociais que alicerçam a maneira como essa sociedade se organiza. Nesse sentido,

cabe à pesquisa crítica em Mídia e Cotidiano questionar justamente por que as mediações

socioculturais da mídia e da vida cotidiana ao invés de favorecerem a crítica da realidade

existente e a abertura (a construção) de vias de emancipação, corroboram para a consolidação

de uma cultura capitalista de alcance global que legitima e naturaliza processos e relações de

alienação, exploração e a dominação social. 

Partindo-se, então, do problema da mediação, sugere-se neste estudo que a pesquisa

crítica em Mídia e Cotidiano se constitua a partir de, basicamente, três eixos temáticos: o
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primeiro diria respeito à busca pelo real – por ele se verificariam as contradições da realidade

(aparente e  fragmentada)  projetada pela/na  mídia e  pela/na  vida cotidiana;  decorrente  do

primeiro, o segundo apontaria para a questão da totalidade concreta e das formas como ela

pode  ser  pensada  e/ou  bloqueada  pela  relação  entre  mídia  e  cotidiano;  e,  por  último,

complementando os dois primeiros, a pesquisa sobre Mídia e Cotidiano poderia refletir sobre

as possibilidades de transformação da vida (nos âmbitos individual, local, regional e global) a

partir  da relação entre mídia e cotidiano, isto é,  de que maneiras a relação entre mídia e

cotidiano contribui (ou pode contribuir) para a transformação social da realidade, ou ainda,

por outras palavras, de que formas uma revolução de valores e estruturas sociais pode ser

pensada a partir da relação entre mídia e cotidiano.

Diante dessas questões, e com base no que foi discutido até aqui, é importante destacar

alguns  desafios  fundamentais  que  surgem  para  o  trabalho  de  composição  teórica  e

metodológica da pesquisa em Mídia e Cotidiano. O primeiro deles reside sobre a dificuldade

de que tal composição ser capaz de abarcar toda a complexidade (diversidade, especificidade

e profundidade) dos fenômenos midiáticos e cotidianos. Pois se ao falarmos da relação entre

mídia e cotidiano estamos falando de uma relação de dupla mediação da realidade, é preciso

que  a  pesquisa  sobre  essa  relação:  a)  tenha  nítido  que  se  tratam  de  dois  processos  de

mediação  complementares,  porém  diversos  entre  si;  b)  conte  com  um  referencial  que

contemple as propriedades e dinâmicas específicas de ambos os processos; c)  identifique

pontos  de  convergência  entre  esses  dois  processos  afim de  permitir  relacioná-los;  d)  ao

relacioná-los observe de que maneira interagem, isto é, se eles se confirmam e se reforçam –

se mídia e vida cotidiana seguem a mesma orientação e apontam para a mesma direção – ou

se um nega o outro e assim  se anulam mutuamente, ou mesmo as duas coisas (o que é mais

provável) – se confirmam em algumas questões e conflitam em outras – sendo, neste caso,

especialmente interessante compreender como e por que isso ocorre.

Dito de outra  forma,  o  primeiro  desafio da  pesquisa  em mídia  e  cotidiano está  na

escolha das teorias e metodologias que servirão de referência a esse tipo de pesquisa. Pois se,

como  vimos  no  primeiro  capítulo  deste  estudo,  a  pesquisa  sobre  mídia  demanda

necessariamente – devido à complexidade do objeto de estudo – a interdisciplinaridade como

recurso metodológico, com a pesquisa sobre o cotidiano não é diferente. Da mesma forma que

o estudo da comunicação social,  o  estudo sobre  o cotidiano,  pelas  questões  que  reserva,

envolve uma série de variáveis sociológicas, antropológicas, políticas, econômicas, culturais,

linguísticas, geográficas, psicológicas, estéticas, éticas etc. O que traz basicamente dois riscos

à pesquisa: o de que ela chegue a conclusões precipitadas por desconsiderar algumas variáveis
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específicas no todo da análise ou mesmo por hipervalorizá-las; e o de que na tentativa de

abarcar toda a gama de fatores que influenciam os fenômenos midiáticos e cotidianos – algo

praticamente inviável, vale dizer, pois sempre existirá algum fator que escapa à análise –, ela

perca o foco e resulte em uma análise dispersa sobre temas variados.

Nesse sentido não se deve perder de vista que o estudo sobre mídia e cotidiano tem

sido aqui  analisado como um desdobramento (um subcampo) do campo da Comunicação

Social e, mais especificamente, da tradição crítica latino-americana de comunicação. Portanto,

seria, de certa forma, herdeiro dos princípios teóricos que distinguem essa tradição das demais

e herdeiro também, ainda que indiretamente, dos conceitos e metodologias das correntes e

projetos teóricos com os quais essa tradição dialoga.  Por isso ressalta-se neste  trabalho a

relevância de que a pesquisa em Mídia e Cotidiano assuma uma postura crítica frente a seu

objeto de pesquisa e se constitua como uma pesquisa de viés cultural em que a cultura e os

processos culturais sejam interpretados não como questões de uma esfera social isolada, mas

como questões imbricadas às questões de ordem política,  econômica e,  inclusive,  éticas e

epistemológicas.

E como estamos falando de um processo cultural de mediação que tem como função

produzir a partir da experiência singular dos indivíduos o conhecimento do contexto universal

em que vivem, é fundamental que a composição teórica e metodológica da pesquisa sobre

mídia e cotidiano possibilite cumprir com a tarefa que José Machado Pais (2002) descreve

como a de “estabelecer uma ligação entre os grandes dispositivos sociais e os dispositivos

microssociais que regulam ou informam a vida social” (p.84). Inspirando-se no pensamento

do autor, este trabalho propõe, portanto, que a pesquisa em Mídia e Cotidiano se mova (em

termos metodológicos) sobre dois eixos: um eixo do “micro”, capaz de perceber a sociedade

ao nível dos indivíduos; e outro do “macro”, que proporcione um entendimento de como a

sociedade  se  traduz  na  vida  deles.  Trançando  esses  dois  eixos,  a  pesquisa  em  Mídia  e

Cotidiano trabalharia como “uma espécie de lançadeira de tear, de um lado para o outro, num

movimento pendular, cerzindo no universo social as micro e macroestruturas” (PAIS, 2002,

p.114).

Nesse sentido, pode-se considerar que ao invés de uma “superteoria”, melhor seria uma

grande síntese de teorias existentes sobre mídia e sobre cotidiano, de modo que a pesquisa em

Mídia  e  Cotidiano  se  aproximaria  do  que  Kellner  (2001)  chama  de  “teoria  social

multiperspectívica” (p.40).  Isto  é,  diante  dos inúmeros  fenômenos observáveis  a  partir  da

relação entre mídia e cotidiano, a pesquisa em Mídia e Cotidiano deveria “escolher as teorias

que serão desenvolvidas, segundo as tarefas que devam ser cumpridas” (ibid., p.40). Mais que
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isso. Como explica Schneider (2015) – no esboço que elabora de “uma perspectiva totalizante

de análise da informação midiatizada” (p.108) –, a articulação epistemológica necessária ao

estudo  dos  fenômenos  da  comunicação  não  deve  apenas  reunir  saberes  específicos  e

dispersos, mas também organizá-los de acordo com o alcance de suas teorias. Alcance que é

posto, em grande parte, pelo limite de seus próprios objetos. 

O argumento de Schneider faz pensar então que na composição teórica e metodológica

da  pesquisa  em  Mídia  e  Cotidiano  existe  um  segundo  desafio:  o  de  estabelecer  uma

hierarquia  entre  as  teorias  e  metodologias  escolhidas.  Pois  uma  articulação  totalmente

horizontal das epistemes, além de ser algo difícil de se por em prática, poderia inviabilizar a

pesquisa,  na  medida  em que  os  conflitos  entre  tais  teorias  e  metodologias  produzissem

resultados  auto-excludentes  e  contraditórios  em si  mesmos.  Não  só  isso.  Além do  fator

operacional, a construção de uma hierarquia lógica entre as teorias é necessária também pelo

simples fato de haver uma hierarquia entre as esferas da própria realidade social. Vimos, por

exemplo,  com  Berger  e  Luckmann  (1999)  que  as  formas  como  os  indivíduos  lidam

(conhecem e interagem) com a sociedade em que vivem dependem, direta ou indiretamente,

da posição que eles ocupam na divisão social  do trabalho. No mesmo sentido,  Schneider

(2015) explica que a posição de classe de um indivíduo, ao mediar a relação entre realidade e

representação, estabelece tanto o campo de possibilidades objetivas de ação desse indivíduo,

quanto o campo de disposições  subjetivas para a ação.  De acordo com o autor,  isso não

significa que a posição de classe determina diretamente o ato subjetivo e singular da escolha

–  como  se  todos  os  indivíduos  de  uma  mesma  classe  tivessem  as  mesmas  convicções,

comportamentos, e tomassem as mesmas escolhas diante dos problemas da vida. A condição

de classe apenas  limita  a  opção a  um conjunto  limitado de  ações  singulares.  Em outras

palavras,  não  é  a  posição  de  classe  de  um indivíduo  que  faz  com que  ele  escolha,  por

exemplo, um produto A, B ou C. Mas é por ela que se pode explicar, ainda que de forma um

tanto generalizada, porque ao escolher A, B ou C, o indivíduo sequer considere X, Y ou Z

como opções.

Estamos falando, portanto, de uma hierarquia lógica e teórica que deve responder a

uma  espécie  de  hierarquia  das  mediações  presentes  na  relação  entre  mídia  e  cotidiano.

Utilizou-se aqui como exemplo de mediação da realidade a condição de classe, mas poder-se-

ia ter falado da condição de gênero, de etnia, do lugar em que se mora, da religião que se

professa, enfim, de uma série de outras mediações que em maior ou menor grau influenciam

no modo como as pessoas humanas veem e agem no mundo. Cabe à pesquisa em Mídia e

Cotidiano  observar  os  diferentes  graus  com  que  cada  uma  delas  influenciam  os
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comportamentos dos indivíduos, grupos sociais e da humanidade como um todo e, assim,

estabelecer  sua  própria  hierarquia  lógica  e  teórica  –  que  pode,  inclusive,  gozar  de  certa

flexibilidade (nunca total) para atender a diferentes objetivos de pesquisa.

Em termos práticos, estabelecer uma hierarquia entre teorias e metodologias implica

em reconhecer, por exemplo, que se os estudos culturais (latino-americanos e/ou britânicos),

bem como a antropologia, a linguística e a etnometodologia são ótimos exemplos de recursos

teóricos e metodológicos para se conhecer a realidade ao nível “micro” dos indivíduos, as

singularidades das práticas cotidianas e os modos como se dão as apropriações (a recepção)

dos  discursos   midiáticos  por  pequenos  grupos  locais,  não  são  tão  bons  (tão  eficientes)

quando se trata de analisar as grandes estruturas sociais que agem sobre esse contexto. Para a

análise em um nível “macro” seria mais conveniente recorrer, por exemplo, ao pensamento

marxista, ao método da crítica da economia política e ao arsenal teórico do estruturalismo e

das teorias da dependência.  E articulando essas diversas teorias e metodologias, estaria o

método dialético – como foi apresentado neste capítulo com Kosik (1963) –, por conta de sua

capacidade em estabelecer nexos entre as esferas isoladas do cotidiano, da mídia (da cultura)

e da sociedade como um todo. 

Compreendidos esses desafios, voltemos, enfim, aos três eixos temáticos que aqui se

propõe para a pesquisa em Mídia e Cotidiano e vejamos algumas possibilidades (sugestões)

de desenvolvimento.

Na busca pelo real e na verificação das contradições da realidade midiática e cotidiana,

a  pesquisa  pode esclarecer  sobre os  processos  que criam na  vida  cotidiana  o  hiato  e  as

contradições  entre  o  viver  e  o  vivido  (LEFEBVRE,  1991),  entre  o  mundo  da

pseudoconcreticidade e a relidade concreta (KOSIK, 1963) ou, nos termos de Lippmannn

(2008), entre a opinião pública e o mundo real. Trata-se de entender como as imagens e os

discursos midiáticos afetam a “realidade” da vida cotidiana a ponto de incidirem sobre a

maneira como se desenvolvem as práticas sociais. Nesse ponto, surgem algumas questões

como:  a  realidade  midiática  (realidade  representada)  e  o  pensamento  economicista  e

ultrageneralizador do cotidiano (HELLER, 2008); a entonação (o status social) dos discursos

midiáticos  e  os  afetos  de  fé  e  confiança  neles  depositados  (HELLER,  2008);  o  espaço

ocupado pela mídia nos processos de socialização dos indivíduos (BERGER e LUCKMANN,

1999); a “quase-interação mediada” e o processo de formação da identidade dos indivíduos

(THOMPSON, 2002); em suma, as formas pelas quais a realidade projetada midiaticamente e

a realidade experimentada na vida cotidiana podem convergir e se reforçar mutuamente, ou
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divergir  e  provocar  tanto  a  suspensão  do  cotidiano  quanto  uma  espécie  de  crise

esquizofrênica em que não se sabe qual das realidades é a verdadeira. 

Já  sobre a  questão da totalidade,  pode ser interessante analisar  como as imagens e

discursos  midiáticos  sobre  determinados  eventos  (cotidianos  ou  não)  fragmentam  e

desarticulam as  relações  que  compõem o  todo  da  realidade  cotidiana  para,  em seguida,

recompô-lo e reordená-lo conforme os interesses dos grupos dominantes. Ou seja, como a

mídia  serve  à  alienação  dos  indivíduos  quando  obscurece  ou  disfarça  a  percepção  da

totalidade heterogênea e hierarquizada que compõe a sociedade. E aqui é válido investigar,

por  exemplo:  o  conteúdo ideológico  dos  discursos  midiáticos,  as  “visões  de mundo” (as

teorias)  que estão por trás  desses discursos,  e os reflexos que geram nas práticas sociais

cotidianas; a relação entre mídia e papéis sociais (HELLER, 2008); a relação entre mídia e os

processos de legitimação e de manutenção de universos simbólicos no cotidiano (BERGER e

LUCKMANN, 1999); a representação midiática da realidade, a imitação, a união imediata

entre  pensamento  e  ação  na  vida  cotidiana  e  a  reprodução  dos  valores  hegemônicos  na

sociedade (HELLER, 2008); e a reificação da ordem social através do apelo dos discursos

midiáticos aos processos de ultrageneralização próprios da vida cotidiana.

Por fim, a pesquisa em Mídia e Cotidiano pode reconhecer também nessa relação a

capacidade para produzir transformações positivas em âmbito local, regional e global. Pois,

como visto,  o cotidiano não é apenas espaço de alienação, mas também de formulação e

experimentação de alternativas e de disputa por hegemonia – e, pela mesma lógica, nem todo

conteúdo  midiático  é  obrigatoriamente  ideológico  e  reprodutor  de  valores  hegemônicos.

Assim como a história e o cotidiano, a mídia também é fruto da intervenção humana na

realidade e,  por isso,  também está sujeita  à ação transformadora.  Nessa perspectiva mais

otimista – porém não menos rigorosa – da pesquisa, podem somar as análises: das táticas

empregadas pelos indivíduos na resignificação dos conteúdos midiáticos que lhes chegam e

dos modos como a cultura popular interpela os discursos midiáticos hegemônicos (MARTÍN-

BARBERO, 1997); de como o uso (a apropriação) das mídias pode fomentar processos de

homogeneização e de suspensão do cotidiano pelo indivíduo, de forma que lhe seja possível

desmontar juízos ultrageneralizados e quebrar preconceitos (HELLER, 2008); e de como as

mídias podem servir  (como instrumento,  mas também como palco/ambiente)  ao processo

prolongado  e  cotidiano  de  disputa  hegemônica,  de  acúmulo  de  posições  e  mudança  na

correlação de forças  sociais (MORAES, 2009).

Enfim, estas são apenas algumas sugestões que surgiram do cruzamento da revisão da

bibliografia da disciplina Mídia e Cotidiano. Outras tantas seriam possíveis e relevantes, e de



 95

maneira alguma este estudo tem a intenção de esgotá-las. Pois o que se pretende aqui é mais

uma introdução do que um ponto final;  uma análise  que,  ao apontar  desafios,  visa  mais

vislumbrar  possibilidades  e abrir  caminhos do que estabelecer  metas  e  avaliar  processos.

Nesse sentido, vale conhecer como tem se estruturado a pesquisa em Mídia e Cotidiano pelo

Programa de  Pós-Graduação  em Mídia  e  Cotidiano da  Universidade  Federal  Fluminense

(PPGMC/UFF)  e  que  tipos  de  desafio  tem  surgido  e  sido  enfrentados  ao  longo  desse

processo.
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3. O PPGMC: UM ESBOÇO DE AUTOANÁLISE (OU TEORIZANDO A PRÁTICA

DE TEORIZAR)

Até este  momento do estudo discutimos como a pesquisa da relação entre  mídia e

cotidiano,  entendida  como  um  novo  (ou  um possível)  desdobramento  do  campo  latino-

americano  da  Comunicação,  pode  contribuir  com  a  tradição  crítica  latino-americana  de

Comunicação – articulando, através de uma abordagem abrangente e de perspectiva cultural,

os fatores de nível macro (das grandes estruturas de poder, do mercado global, do Estado, dos

monopólios  de  comunicação,  das  massas)  e  micro  (das  culturas  locais,  das  práticas

cotidianas, dos pequenos grupos e comunidades) que determinam em maior ou menor grau o

modo como se  estabelecem os  fenômenos  comunicacionais.  Vimos  também,  partindo  do

conteúdo  trabalhado  pelo  Programa  de  Pós-Graduação  em  Mídia  e  Cotidiano  da

Universidade  Federal  Fluminense  (PPGMC/UFF),  algumas  possibilidades  de  estruturação

teórica desse tipo de pesquisa num programa geral. Assim, pode-se dizer que até o momento

este estudo tem tratado dos desafios teóricos da composição de uma perspectiva crítica e

latino-americana sobre a relação entre mídia e cotidiano.

Contudo, como vimos no primeiro capítulo, a construção de um projeto teórico (ou um

programa de investigação) – seja ele sobre mídia e cotidiano, comunicação, cultura, ou o que

for  –  envolve  uma  série  de  questões  e  ações  que  vão  além  da  discussão  teórica  e

epistemológica, isto é, excede o trabalho de seleção e articulação de um referencial teórico e

metodológico em torno de um objeto de estudo, proposição de problemas de investigação e

estabelecimento de linhas de pesquisa. Pois o próprio trabalho de construção teórica de um

objeto de pesquisa (Mídia e Cotidiano, no caso) demanda análises e responde a motivações e

critérios que extrapolam a discussão epistemológica. Assim, o objetivo da análise que traz

este capítulo é refletir sobre a ideia de que as formas como uma determinada tradição ou uma

nova corrente teórica elege os temas com os quais vai trabalhar e as maneiras com que decide

abordar esses temas estão direta e indiretamente ligadas às condições objetivas de atuação

(em nível local, regional e global) dessas tradições ou correntes. Condições que são postas

em boa parte pelos campos científicos em que tais correntes e tradições se inserem, mas

também por fatores como, por exemplo, políticas de fomento ao ensino superior e à ciência,

tecnologia e inovação, desenvolvimento sócio-econômico regional e nacional, e até mesmo

políticas e relações de âmbito institucional e universitário.  Em suma, estamos falando da

relação dialética entre realidade social e (produção do) conhecimento científico. De como o

contexto político, histórico, socioeconômico e institucional tende a tensionar a produção de
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conhecimento científico, e de como essa produção, dispondo de um mínimo de autonomia

que seja, pode refletir e incidir sobre esse mesmo contexto de maneira a transformá-lo ou, no

mínimo, abalá-lo.

Nesse  sentido,  além  de  entender  como  o  PPGMC  tem  abordado  –  em  termos

epistemológicos – a relação entre mídia e cotidiano, convém compreender, neste capítulo,

o(s) porquê(s) de fazer de tal modo. Interessa observar não apenas o que se apresenta como

tendência  nos  títulos  e  palavras-chave  de  disciplinas,  publicações  e  dissertações  (ou  nas

referências  bibliográficas  de  tais  trabalhos),  mas  também  a  relação  entre  a  produção

intelectual e a curta porém complexa trajetória de formação e consolidação do Programa.

Interessa  observar  os  processos  de  “negociação”  (de  crítica  e  embate,  mas  também  de

conciliação)  interna  –  entre  os  membros  do  Programa  –  e  externa  –  com  as  instâncias

políticas, institucionais e acadêmico-científicas – na luta por adquirir (conquistar) condições

de  materializar  um  corpo  consistente  de  estudos  e  reflexões  capaz  de  problematizar  a

realidade  e  orientar  ações  e  práticas  transformadoras  dentro  e  fora  do  campo científico.

Resumindo, trata-se de analisar as formas pelas quais a dinâmica de criação de um programa

de pós-graduação atravessa e é atravessada por outras tantas dinâmicas do campo científico,

da universidade, da região e da sociedade como um todo. Parafraseando um princípio da

educação popular, trata-se de compreender que “a cabeça pensa onde os pés pisam” (BETTO,

2013).

Para tanto, a análise deste capítulo começa com a apresentação do PPGMC, seguida de

uma revisão da história do Programa para, enfim, pontuar algumas questões que auxiliam a

refletir sobre as formas com que o Programa tem abordado a relação entre mídia e cotidiano.

O que, no fim das contas, influencia na formação de sua identidade, isto é, na maneira pela

qual é (ou pretende ser) reconhecido dentro e fora do campo da Comunicação. 

Vale  dizer  que  a  análise  aqui  empreendida  se  pauta  nos  documentos  internos  do

Programa –  relatórios,  regimento,  currículos, ementas, etc.  –, na apuração de entrevistas

semi-estruturadas  que  foram  realizadas  com alguns  de  seus  professores26 e  também  nas

informações  disponibilizadas  por  órgãos  governamentais  como  a  Coordenação  de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) – fundação ligada ao Ministério da

Educação (MEC) e responsável pelas políticas de expansão e consolidação da pós-graduação

stricto sensu (mestrado e doutorado) no Brasil.

26. Por conta do tempo limitado, ao longo do processo de pesquisa pôde-se entrevistar apenas quatro professores
do  Programa.  Os  dois  primeiros  coordenadores  do  PPGMC,  Alexandre  Farbiarz  e  Denise  Tavares.  E  os
professores João Batista de Abreu e Adilson Cabral, que, junto aos outros dois, acompanharam o processo de
criação do Programa desde as primeiras reuniões de planejamento.
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Convém também explicar que por ter esta pesquisa se iniciado no ano de 2016, a maior

parte dos dados aqui analisados é referente aos anos anteriores de atuação do Programa (de

2012 a 2015). O que não chega a comprometer a validade deste estudo, pois para responder

às perguntas que norteiam este capítulo – o que é o PPGMC? Por que a escolha da relação

entre  mídia  e  cotidiano  como  objeto  de  investigação?  E  como  desenvolve  (com  que

obstáculos e desafios lida) esse tipo de pesquisa? –, a análise das informações referentes a

esses  primeiros  anos  é  suficiente.  Além disso,  pelo  acompanhamento  (assistemático)  das

atividades do PPGMC em 2016 e 2017, pode-se dizer que o Programa seguiu basicamente a

mesma  linha  de  trabalho,  havendo  poucas  mudanças  significativas  tanto  no  interior  do

Programa quanto no contexto do campo.

Feitas essas considerações, passemos à apresentação do PPGMC/UFF e ao ‘estudo de

como se estuda’ a relação entre mídia e cotidiano.

3.1 Apresentação e histórico do Programa

Com sede na cidade de Niterói, região metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, e

vinculado ao Departamento de Comunicação Social da UFF – que, por sua vez, pertence ao

Instituto de Arte e Comunicação Social (IACS-UFF) –, o PPGMC/UFF integra a grande área

de Comunicação e Informação,27 pertencendo à área básica de Comunicação e tendo como

área de concentração os “discursos midiáticos e práticas sociais”. Por discursos midiáticos e

práticas sociais o Programa:

Compreende  dialeticamente  as  relações  entre  mídia  e  vida  cotidiana,
analisando as contradições e potencialidades dos discursos midiáticos, sua
influência  ideológica,  seus  referenciais  culturais  e  sua
incorporação/transformação  pelas  práticas  sociais.  O  PPGMC  abrange
estudos  articulados  de  suportes,  produtos  e  processos  nas  áreas  de
jornalismo, publicidade,  meios audiovisuais,  design e tecnologias digitais,
que instrumentalizam práticas sócio-discursivas. (UFF, 2017).28

O corpo docente do Programa – que até a produção deste trabalho contava com treze

professores-pesquisadores (onze permanentes e dois colaboradores), mas que já chegou a ser

27. Até 2016 o programa pertencia à grande área das Ciências Sociais Aplicadas I. Em 2016 a Capes aprovou a
alteração do nome da grande área para “Comunicação e Informação”.   Segundo relatório da própria Capes
(BRASIL,  2017),  a  criação de uma “nova”  grande área formada pelas  áreas  de Comunicação,  Ciências  da
Informação e Museologia “colabora para uma melhor apreciação da área no que tem de específico, bem como
compreende  adequadamente  a  diversidade  dos  programas  que  a  integram”  (p.2).  Ainda  de  acordo  com  o
relatório, tal mudança teria sido motivada pela forte expansão, nas últimas décadas, das áreas básicas ( sobretudo
as de Comunicação e Ciência da Informação) que  integram a grande área.
28. O documento citado foi  acessado através da Plataforma Sucupira – plataforma digital  que centraliza as
informações sobre as Avaliações Quadrienais da Capes. Por se tratar de um texto corrido em meio digital, não se
pôde precisar a paginação.
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formado por quinze membros (em 2015) – divide-se em duas linhas de pesquisa. A primeira –

“Linguagens, representações e produção de sentidos”: 

Trata  das  formas  de  produção  de  sentido  e  construção  de  identidade  e
memória social, decorrentes da relação entre os diferentes agentes sociais e
os  discursos  midiáticos  em  distintos  suportes.  Organiza-se  em  torno  de
pesquisas sobre linguagem, discurso, representação e consumo no cotidiano
das práticas midiáticas com ênfase em questões culturais, sociabilidades e
estéticas. (ibid.)

Já a segunda – “Políticas, discursos e sociedade”: 

Analisa as construções discursivas e os processos midiáticos no contexto das
relações de poder observáveis em diversas práticas sociais da vida cotidiana.
Organiza-se em torno de pesquisas sobre os processos hegemônicos, contra-
hegemônicos e não-hegemônicos da comunicação midiatizada, com ênfase
nas questões social, cultural e nas interfaces da comunicação com o local, o
regional e o global. (ibid.)

Cada uma das linhas de pesquisa apresenta um grupo de disciplinas relacionadas às

“principais temáticas e questões que configuram as matrizes conceituais que lhes garantem

especificidade, além de delimitarem os campos de interesse e saberes do grupo de docentes

envolvidos” (ibid.). Para se ter uma ideia de quais são esses campos de interesse e saberes do

grupo de docentes, convém observar (na tabela a seguir) os nove grupos de pesquisas que

participam do programa e os temas (linhas) de pesquisa que desenvolvem.

Grupo de Pesquisa Linhas de Pesquisa

educ@midia.com – educação para as mídias em
comunicação.

1. Estudos de Cibercultura e Comunicação em 
Meios Digitais;
2.  Estudos em Mídia e Educação;

EMERGE - Centro de Pesquisas e Produção em
Comunicação e Emergência.

1. Política e Regulação da Comunicação; 
2. Processos Comunicacionais Emergentes;

ESC – Ética na sociedade de consumo: estudos
críticos sobre consumo, publicidade e marketing

em geral.

1. Estudos críticos sobre comportamentos de 
consumo;
2. Publicidade e marketing sob o enfoque ético-
social;

LACCOPS – Laboratório de Investigação em
Comunicação Comunitária e Publicidade Social.

1. Comunicação Comunitária e construção da 
Cidadania;
2. Investigação de métodos quali-quanti aplicados 
à Publicidade Social e Consumo Cotidiano;
3. Produção de resistência através de recursos 
audiovisuais e de imagens móveis;
4. Publicidade Social e Publicidade Comunitária. 

MEDIALUDENS – Laboratório de Pesquisa em
Jogos Eletrônicos, Cognição e Mídias Interativas

1. Arqueologia das Mídias Digitais
2. Experiências Videolúdicas

Mídias, Redes e Jovens: usos e apropriações em
contextos digitais

1. Jornalismo e Mobilidade
2. Mídia e Representação
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MULTIS – Núcleo de Estudos e Experimentações
do Audiovisual e Multimídia

1. Audiovisual de não-ficção: subgêneros e 
interdisciplinaridades
2. Audiovisual e Divulgação Científica
3. Audiovisual e Multimídia: memória e narrativas
em contextos ciberculturais

REC – Retórica do Consumo: afeto, discurso e
semiótica da publicidade

1. Semiótica e Análise do Discurso da Publicidade

Rádio e Memória 1. Práticas de Escuta dos Meios Audiovisuais

Tabela 1. Grupos de Pesquisa do PPGMC

Com o objetivo de abrigar todos esses grupos de pesquisa, ou seja, de propiciar um

espaço de interação e pesquisa aberto a professores e alunos, o Programa criou o Laboratório

de Pesquisas Aplicadas em Mídia e Cotidiano (LaPA). Além de ser um espaço de convivência

e de troca, o LaPA tem a função de promover atividades como eventos, publicações, produtos

e pesquisas que proporcionem visibilidade tanto do Programa quanto dos grupos de pesquisa a

ele vinculados. Dentre as principais atividades promovidas pelo LaPA, pode-se destacar o

“LaPA  Lê”,  um  círculo  de  estudos  voltado  para  a  discussão  de  textos  que  atenda  à

“consolidação da  base epistemológica que serve  de alicerce  teórico para a  estruturação e

correlação das duas linhas de pesquisa do Programa” (UFF, 2017); o “LaPA Convida”, evento

de  âmbito  interno,  mas  aberto  ao  público,  em que pesquisadores  convidados  apresentam

palestras,  minicursos  ou  oficinas  ligados  aos  temas  das  pesquisas  do  Programa;  e  o

“Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano”, evento aberto à toda comunidade científica

(inclusive às graduações da área e aos professores da rede básica pública) onde, por meio de

palestras e grupos de trabalho, são debatidas questões ligados ao tema central do Programa,

bem como à área de concentração, linhas e projetos de pesquisa que o compõem. 

Ainda  no  sentido  de  fomentar  o  diálogo  com  a  comunidade  científica  e,

consequentemente, ampliar a visibilidade do Programa em relação ao campo, o PPGMC é

responsável pela produção, desde 2013, da Revista Mídia e Cotidiano. Trata-se de uma revista

acadêmica de periodicidade quadrimestral – que já foi semestral (em 2014 e 2015) – e que

tem como foco e escopo basicamente os mesmos temas do Programa e de seus grupos de

pesquisas. Ou seja, privilegia a publicação de artigos que contemplem a discussão sobre:

[…] condições de recepção dos discursos midiáticos, estratégias de produção
de  sentido  e  representações  da  memória  social,  voltados  a  compreender
construções discursivas e processos midiáticos no contexto das relações de
poder  observáveis  em  diversas  práticas  sociais  da  vida  cotidiana,
organizando-se  também  em  torno  de  pesquisas  sobre  os  meios  de
comunicação hegemônicos,  contra  e  não-hegemônicos,  e  sobre  iniciativas
contradiscursivas  de  transformação  social.  Ela  enfoca  as  diferentes
possibilidades  de  apropriação  das  tecnologias  da  informação  e  da
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comunicação,  pela relação do jornalismo e da publicidade com a questão
social, a cultura e a memória histórica, e pelas interfaces da comunicação
com o local, o regional e o global. (MÍDIA E COTIDIANO, 2013)

Para  completar,  o  Programa ainda  edita  um boletim de  notícias  com as  principais

atividades realizadas e outros temas de interesse da comunidade acadêmica de Comunicação –

organização  de  eventos,  participação  de  docentes  e  discentes  em  eventos  acadêmicos,

prêmios,  editais  abertos,  chamadas  para  publicação,  palestras,  oficinas  etc.  –,  mantém

atualizado seu site (www.ppgmidiaecotidiano.uff.br) e administra uma página pública em rede

social.

Por último,  e encerrando essa apresentação, digamos, “institucional” do PPGMC, é

preciso falar sobre os objetivos (geral e específicos) do Programa. Segundo consta na minuta

de proposta de criação de programa, aprovada pela Capes em março de 2012, o PPGMC se

propõe a:

[…] desenvolver pesquisas, formar e capacitar pesquisadores, professores e
profissionais  que  explorem  as  diversas  relações  entre  mídia  e  cotidiano,
considerando "mídia" como todos os suportes e aparatos tecnológicos e
institucionais utilizados para mediações discursivas, e "cotidiano" como
o ambiente espaço-temporal em que se processam as representações, as
disputas e as transformações sociais. Do ponto de vista epistemológico, o
Programa  privilegia  as  perspectivas  crítica  e  dialética na  análise  das
interações midiatizadas dos sujeitos e das coletividades. A abordagem vai
além do senso comum e da aparente banalidade da vida cotidiana, que pode
ser compreendida e transformada.  Em seus diversos modos de apreensão,
toma como fio condutor  o  olhar  sobre  acontecimentos e  dinâmicas dos
processos  de  produção  midiática  em  suas  distintas  relações  com  a
sociedade e a cultura. (UFF, 2011, grifo do autor)

A partir desse objetivo geral, o PPGMC pauta como objetivos específicos: 

- Estimular e proporcionar condições objetivas para ampliar o envolvimento
de todos os docentes, discentes e demais participantes do Programa de Pós-
Graduação em Mídia e Cotidiano, valorizando os recortes e focos definidos
pela  área  de concentração e  linhas  de  pesquisa  do  PPGMC, de  modo a,
efetivamente, contribuir para a produção de conhecimento;
- Valorizar a interdisciplinaridade na perspectiva de diálogo com as outras
áreas  afins,  assumindo  tal  posicionamento  como  política  norteadora  dos
projetos de pesquisa e outras atividades do PPGMC;
- Criar condições objetivas para ampliar o diálogo com a comunidade interna
e  externa  à  universidade  de  modo  que  o  intercâmbio  e  as  parcerias  se
realizem, permitindo contínua e eficaz troca de informações, aprendizados e
também a atualização do corpo docente do PPGMC;
- Integrar-se à política de internacionalização e outras propostas oriundas da
universidade, particularmente às da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa
e Inovação (PROPPI);
- Atuar no sentido de manter em um horizonte próximo a possibilidade de
criar um curso de Doutorado;
- Ampliar a relação com o Ensino Fundamental e Médio, particularmente, o
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ensino público de Niterói e região, em uma perspectiva que consolide uma
linha específica de pesquisa desta relação da Comunicação e Educação;
-  Contribuir  para  o contínuo aprimoramento dos cursos  de graduação da
UFF, valorizando a atuação do seu corpo docente na graduação, nos diversos
espaços de relação: sala de aula, orientação de Iniciação Científica, Extensão
e  TCCs,  além  de  participação  em  gestão  e  atividades  específicas  da
graduação.  Também, manter-se  aberto,  sempre  que  possível,  a  projetos  e
propostas que permitam a integração objetiva entre a graduação e Pós. (UFF,
2011)

Essa simples apresentação institucional do PPGMC, se articulada com as discussões

feitas nos capítulos anteriores deste trabalho, já suscitaria uma série de questões, como por

exemplo: o que o PPGMC entende por “perspectivas crítica e dialética”?, ou ainda, o que

diferencia o PPGMC dos demais Programas de Pós-Graduação em Comunicação? Como, na

prática, o cotidiano (ou a relação entre mídia e cotidiano) serve de conceito referencial e

articulador de pesquisas tão diversas?

As respostas para essas questões,  ou pelo menos a  aproximação em relação a  elas,

demandam um aprofundamento deste estudo em relação a história de formação do Programa.

Poder-se-ia  voltar  a  2008,  quando  foi  realizado  o  primeiro  seminário  interno  do

Departamento de Comunicação Social da UFF com vistas a criar uma nova pós-graduação.

Mas talvez seja interessante voltar a 1968, quando o Instituto de Arte e Comunicação Social

(IACS-UFF) – criado pelo desmembramento da antiga Faculdade Fluminense de Filosofia –

se dividia em apenas dois departamentos: o de Comunicação e Artes (com as habilitações de

Jornalismo, Publicidade e propaganda, e Cinema); e o departamento de Documentação (com

os cursos de Biblioteconomia e Arquivologia). Não que as questões que motivaram a criação

do PPGMC estivessem postas desde o final da década de 1960. Todavia, voltar até a fundação

do IACS e do Departamento de Comunicação Social da UFF permite estabelecer aqui um

marco  inicial,  um  ponto  de  partida  para  se  observar  o  processo  de  especialização  do

conhecimento científico e autonomização dos campos (e, consequentemente, dos cursos) no

contexto (micro) da Universidade Federal Fluminense. Processo esse que, além de refletir

uma  dinâmica  típica  do  desenvolvimento  do  conhecimento  científico  (em  nível  macro)

(BACHELARD, 2006),  é responsável  por gerar as condições objetivas para a criação do

PPGMC na segunda década do século XXI. Vejamos, portanto, como isso ocorre.

Segundo  conta  o  professor  João  Batista  de  Abreu  (2017),29 o  primeiro  curso  a  se

“separar” e criar um departamento próprio foi o de Artes, ainda em meados da década de

1980. No início da década seguinte (em 1992), foi a vez do curso de Cinema – que até então

29.  Doutor  em Comunicação e Cultura pela  Universidade Federal  do Rio de Janeiro (UFRJ),  professor  do
PPGMC e professor do Departamento de Comunicação Social da UFF desde 1980.
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integrava o Departamento de Comunicação Social – passar a contar com um departamento

próprio (Departamento de Cinema e Vídeo). Dessa forma o IACS passava a ser composto não

mais  por  dois,  mas  quatro  departamentos:  Comunicação  Social,  Documentação  (que

posteriormente  passou  a  se  chamar  Departamento  de  Ciências  da  Informação),  Artes,  e

Cinema e Vídeo. Contudo, não contava ainda com nenhum programa de pós-graduação. Algo

que foi resolvido ainda na década de 1990 (em 1997, mais precisamente), pela criação do

Programa  de  Pós-Graduação  em  Comunicação  da  Universidade  Federal  Fluminense

(PPGCOM/UFF).  Um  programa  que  era  composto,  basicamente,  por  um  grupo  de

professores do Departamento de Comunicação Social  em parceria  com os professores do

então recente Departamento de Cinema e Vídeo.

O  processo  de  criação  do  PPGCOM/UFF,  embora  de  grande  valor  para  toda  a

comunidade acadêmica do IACS e da UFF, acarretou uma série de polêmicas internas ao

Departamento de Comunicação Social. Por remeterem a discussões e questões, por vezes, de

ordem pessoal e que pouco acrescentariam a este trabalho, optou-se por não abordá-las de

modo aprofundado neste estudo. Basta-nos conhecer algumas das razões objetivas para que

tais polêmicas despontassem. Nesse sentido, é importante compreender como funcionava o

Departamento de Comunicação Social até esse momento.

De acordo com Abreu (2017), os professores do departamento de Comunicação – após

a criação dos departamentos de Artes e de Cinema e Vídeo – eram divididos em três setores:

Jornalismo;  Publicidade  e  Propaganda;  e  Fundamentos.30 Os  setores  de  Jornalismo  e  de

Publicidade e Propaganda, como é de se imaginar, ficavam responsáveis pela parte prática da

formação dos alunos, ou seja, por ministrar as disciplinas referentes às técnicas e práticas de

produção jornalística e publicitária. Já o setor de Fundamentos funcionava como uma espécie

de tronco teórico, responsável pelas disciplinas de núcleo comum, cujos conteúdos serviam

de embasamento teórico a ambas as habilitações.  Nesse ponto,  Abreu comenta que até o

início da década de 1990 o departamento trabalhava ainda com a exigência de um “currículo

mínimo” por parte do Ministério da Educação (MEC). Segundo ele: “O currículo mínimo

correspondia a 75% do currículo pleno. Era um currículo bastante engessado. Herança da

ditadura” (p.172).

Assim,  a  divisão  dos  setores  dentro  do  departamento  e  das  disciplinas  que

correspondiam a  cada  um deles  refletia  uma visão  tradicional  sobre  a  ciência  e  sobre  a

formação profissional (propósito principal dos cursos de graduação), que identifica teoria e

30. Acredita-se que o nome correto seria “Fundamentos teóricos da Comunicação”. Todavia, por não ter acesso
durante a  pesquisa,  a  documentos que comprovassem o nome exato do setor,  segue-se nesse estudo com a
denominação abreviada.
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prática como duas esferas relacionáveis, porém independentes. Tal visão se materializava na

exigência  de  formação  “teórica”  (pós-graduação,  não  necessariamente  em Comunicação)

para os professores de Fundamentos, enquanto para os demais – dos setores de Jornalismo e

de Publicidade – se exigia a formação básica de graduação, cursos de especialização (em

alguns casos) e a chamada “prática de mercado”. Como explica Alexandre Farbiarz (2017),

professor do PPGMC e do departamento de Comunicação Social da UFF: “A universidade

ainda não tinha sofrido a pressão para formação e qualificação de seu corpo docente. Então a

gente  tinha  uma  área  dos  professores  teóricos  e  outros  mais  voltados  para  o  mercado”

(p.154). A carência de titulação em nível de pós-graduação por parte desse segundo grupo de

professores  e  a  sua  ainda  incipiente  participação  na  área  (no  campo  científico  de

Comunicação)  impunha-se,  portanto,  como  o  principal  obstáculo  a  sua  integração  no

PPGCOM. O fato de não participarem da pós e, logo, de pouco (ou nada) poderem contribuir

com as tarefas demandadas por ela, favoreceu a instauração (ou acirramento) de uma tensão

interna que culminou na cisão do departamento. Isto é, na saída dos professores do setor de

Fundamentos do Departamento de Comunicação e na criação, em 2003, do Departamento de

Estudos  Culturais  e  Mídias31 –  departamento  a  partir  de  então  responsável  pelo

PPGCOM/UFF e pela graduação em Estudos de Mídia.

Cria-se então um quadro curioso em que a UFF passa a dispor de um PPGCOM que

não  é  vinculado  ao  Departamento  de  Comunicação  Social  da  universidade,  mas  aos

departamentos de Estudos Culturais e Mídias, e de Cinema e Vídeo (ambos originados do

antigo  Departamento  de  Comunicação  e  Artes).  Embora  isso  não  represente  um grande

problema de um ponto de vista pragmático – afinal, independente dos departamentos a que

estava vinculado, o PPGCOM consolidava-se como um Programa de referência no campo de

Comunicação –, de um ponto de vista estrutural e institucional representou um problema no

sentido de que sem a pós-graduação, o departamento de Comunicação Social se enfraquecia

em termos de incentivos à pesquisa e prestígio acadêmico. Isso se traduzia, no fim das contas,

por um misto de causa e consequência, em uma menor capacidade para negociar recursos

materiais  e  financeiros  (bolsas  para  estudantes,  apoio  a  projetos,  salas,  equipamentos,

computadores, etc.) e, logo, menor capacidade para tocar projetos de pesquisa e de extensão.

A reversão desse quadro passava, então, pela elaboração de um projeto para uma nova pós-

graduação, como explica Abreu (2017):

A ideia era ter uma pós-graduação porque a gente entendia que da maneira
que  a  universidade  estava  se  encaminhando,  a  pós-graduação  era  um

31.  Por coincidência (ou não) a  criação do departamento de Estudos Culturais  e  Mídia é  aprovada no ano
seguinte à aprovação do curso de Doutorado do PPGCOM/UFF. 
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elemento fundamental para a gente poder crescer. Hoje eu diria para a gente
não  atrofiar.  Porque  a  gente  estava  percebendo  que  o  prestígio  da  área
passava pela  pós-graduação strictu-senso,  que os  recursos  passavam cada
vez mais, os equipamentos passavam cada vez mais, então foi muito mais
uma coisa assim. Era um anseio, de certa maneira. E a gente achava que
naquele momento era quase que um caminho “natural” – e essas aspas eu
destacaria! (p.171)

Nos  anos  seguintes,  alguns  professores  do  departamento  de  Comunicação  Social

começaram a se organizar em torno da criação de um novo programa de pós-graduação. De

acordo com o relatório enviado para a avaliação quadrienal da Capes (UFF, 2017), o evento

que  marca  essa  articulação  inicial  foi  um  seminário  interno  realizado  em  2008.  Nesse

seminário, além das tarefas de compartilhar e conhecer as pesquisas uns dos outros e alinhá-

las em torno de um tema e um referencial comum, havia como fator complicador o fato de já

existirem à  época  quatro  programas  de  pós-graduação em Comunicação consolidados  na

região  metropolitana  do  Rio  de  Janeiro,  sendo  um  deles,  inclusive,  dentro  da  própria

universidade: PPGCOM/UFRJ, PPGCOM/UERJ, PPGCOM/PUC-Rio e PPGCOM/UFF. 

É nesse momento, e diante desses desafios, que começa a se esboçar a ideia inicial do

PPGMC, como explica o professor Adilson Cabral (2017), pesquisador e membro do corpo

docente do PPGMC e do Departamento de Comunicação Social da UFF:

As nossas missões seriam [I] criar um outro curso e não dentro do nome, da
terminologia  “comunicação”.  Daí  veio  a  ideia  da  gente  trabalhar  com
“mídia”.  E  aí  a  gente  [II]  compreender  uma  dimensão  que  desse  a
materialidade  do que a  gente  queria  pesquisar  e  da  forma como a gente
sempre trabalhou com a comunicação – que é mais objetiva, mais concreta,
crítica, situada no processo de produção etc. (p.145)

Também relembrando esse primeiro momento de discussão e articulação das pesquisas,

Farbiarz (2017) – que era o então chefe do Departamento de Comunicação Social e veio a

ser, poucos anos depois, o primeiro coordenador do PPGMC – esclarece que: 

O primeiro seminário [de 2008] foi muito importante. O que eu propus nesse
seminário foi  a  construção de baixo para  cima do Programa.  Então cada
professor apresentava a sua pesquisa, o que estava pesquisando, o que dava
aula ou o que tinha interesse, seja o que for. A gente começou, um grupo
menor, a articular essas pesquisas em linhas próximas, e acabou descobrindo
que a gente tinha duas linhas de pesquisa. A gente apresentou essas duas
linhas de pesquisa, o pessoal encarou e a partir da junção das duas linhas é
que a gente criou a área de concentração. O programa foi uma consequência
direta do que os professores estavam pesquisando ali. (p.155)

Nota-se, portanto, que a proposta de criação de um programa que discutisse a relação

entre  mídia  e  cotidiano  pode  ser  interpretada  mais  como  uma  proposta  construída

coletivamente,  do que uma proposta  apresentada  e  “colocada sobre a  mesa”.  Aliás,  se  o
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consenso em torno do termo “mídia” foi conquistado com certa facilidade – afinal, como

professores  da  graduação em Comunicação Social  todos trabalhavam com o conceito  de

mídia  –,  o  mesmo  não  ocorreu  com  o  termo  “cotidiano”.  Cabral  (2017),  por  exemplo,

comenta que havia outras propostas em curso. Uma delas era a do termo “desenvolvimento”,

que, segundo ele, poderia abrir vias de diálogo com outros programas da América Latina que

trabalhavam com esse tema em suas linhas de pesquisa e áreas de concentração relacionando

criticamente as noções de comunicação e desenvolvimento. Contudo, como relatou o próprio

professor, “a crítica ao diálogo com essa terminologia foi muito forte e muito intensa, então a

gente ‘partiu para outra’ e encontrou um caminho próximo de se trabalhar com o cotidiano”

(p.145).

Acontece que para que o PPGMC fosse finalmente criado, não bastava definir as linhas

de pesquisa, a área de concentração, o tema central (e o nome) do Programa, bem como o

currículo de disciplinas obrigatórias e optativas. Nem mesmo justificar que poucos PPGs da

área se dedicam a investigar “a relação dos poderosos sistemas midiáticos e seus suportes

tecnológicos com as práticas sociais e sociopolíticas, com as representações sociais e com as

políticas públicas de comunicação” (UFF, 2017). Não bastava ter uma boa ideia ou um bom

plano de estudos, era preciso ter também – para usar os termos de Bourdieu (1976) – capital

científico acumulado. Ou pelo menos foi isso que se constatou quando a primeira proposta de

criação do Programa foi recusada pela Capes em primeira e segunda instância – ou melhor,

foi recusada, o Departamento entrou com recurso, e foi recusada novamente.

De  acordo  com  os  professores  entrevistados,  um dos  principais  motivos  (senão  o

principal) para os indeferimentos da proposta foi a pouca consolidação do corpo docente em

relação à àrea, isto é, em relação ao campo da Comunicação. O que pode ser traduzido, em

termos práticos, como o baixo nível de produção científica por parte do corpo docente –

entendendo-se  por  produção  científica  a  publicação  de  artigos  em  periódicos  científicos

qualificados,32 a participação em eventos da área com apresentação e publicação de trabalhos,

a publicação de trabalhos em livros, a criação de e/ou a participação em redes e associações

de  pesquisadores,  dentre  outras  atividades  voltadas  para  a  integração  e  visibilidade  em

relação ao campo da Comunicação. 

Sobre essa questão, é importante lembrar que estamos falando de um corpo docente

que, em 2008, era composto por basicamente dois grupos de professores: o primeiro grupo

era formado pelos professores “antigos” no departamento,  que não puderam participar do

32. Para não fugir aos objetivos deste estudo, não se aprofundará aqui a discussão sobre os critérios de avaliação
e  qualificação  das  revistas  acadêmicas.  Para  mais  informações  sobre  o  tema,  acessar:
http://capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual. 

http://capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual
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PPGCOM justamente porque não tinham (na década de 1990) a titulação exigida. Tratava-se

de um grupo de professores experientes (na graduação e no mercado) mas que eram, ao

mesmo tempo, doutores recém-formados e, portanto, com uma participação ainda discreta em

relação à área, salvo algumas exceções. O segundo grupo era formado por professores recém-

contratados pela Universidade e que, embora já contassem com a titulação, de maneira geral,

da  mesma forma que  o  primeiro  grupo,  ainda  não  gozavam de  sólida  inserção  e  ampla

participação no campo científico da Comunicação.

Nesse sentido, é interessante recordar também que se tratava de um período em que

corria (desde 2003) um processo de expansão da educação superior em nível nacional através

da implantação de ações e projetos como, por exemplo, o Programa de Apoio a Planos de

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). Embora existam diversas e

justas críticas às contradições políticas que tais ações e projetos continham e representavam –

críticas que, apesar de relevantes, não serão aqui analisadas para não fugirmos do foco deste

estudo –, fato é que eles causaram forte impacto no contexto universitário brasileiro de modo

geral (público e privado). No caso específico que tratamos aqui, isso se reflete, por exemplo,

na situação de que dos treze professores que hoje compõem o corpo docente do PPGMC,

apenas três – João Batista Abreu, Laura Martini Bedran e Alexandre Farbiarz – já lecionavam

na UFF antes de 2003. E além destes, apenas dois – Guilherme Nery e Adilson Cabral – já

pertenciam ao departamento quando se começou a elaborar a proposta de criação do curso em

2008. É claro que a abertura de concursos e a contratação de novos professores não pode ser

atribuída exclusivamente à vontade política de um determinado governo de expandir o ensino

superior no país. A abertura de vagas por aposentadoria ou desligamento de professores é, por

exemplo, o motivo mais evidente para a contratação de novos professores – sobretudo nesse

caso, em que setores inteiros (Artes, Cinema, Fundamentos) se desligaram do Departamento.

Todavia,  também  não  se  pode  ignorar  que  se  tratava  de  uma  conjuntura  minimamente

favorável para o crescimento da universidade como um todo – sobretudo se comparada com a

conjuntura anterior a esse período e com a conjuntura atual (pós 2013/14).

Enfim, deixando por ora o contexto político de lado, vale reparar que entre o seminário

interno do Departamento de Comunicação (em 2008) e o I Seminário em Mídia e Cotidiano

(em 2010),  quando  foi  discutida  e  reformulada  a  proposta  inicial  do  Programa,  o  corpo

docente do departamento foi consideravelmente reforçado. Ainda mais se se levar em conta

que os professores/pesquisadores que entraram nesse período já contavam, em sua maioria,

com  formação  qualificada  e,  consequentemente,  com  alguma  experiência  na  prática  de

pesquisa em Comunicação. Somando-se então o esforço coletivo de produção acadêmica (de
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inserção  na  área),  o  processo  de  discussão  e  amadurecimento  da  proposta  durante  o

Seminário realizado em 2010, e o fôlego revigorado, bem como a melhor distribuição de

tarefas proporcionada pela entrada de novos professores no departamento, o PPGMC teve sua

proposta de criação enfim aprovada pela Capes no início de 2012, e abriu as portas para sua

primeira turma em 2013.

A abertura  do  Programa,  contudo,  embora  representasse uma conquista  de  anos de

trabalho,  trazia  consigo  uma  série  de  novos  desafios.  Pois  como  curso  recém-criado

(portanto, nota 3),33 além da pouca experiência (institucional, organizacional, de pesquisa, de

relacionamento com outros Programas e instituições de fomento, etc.), sofria também com a

falta de recursos para realizar suas atividades. Essa situação foi ainda mais agravada pelo

período de  recessão econômica  que se inaugurava  em âmbito  regional  e  nacional,  e  que

acabou implicando em seguidos cortes de recursos por parte do Governo Federal brasileiro e

de instituições de fomento como a Capes e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do

Rio  de  Janeiro  (Faperj).  Quando  questionada  se  as  mudanças  no  contexto  econômico  e

político do país afetaram de alguma maneira o trabalho do PPGMC em seus primeiros anos, a

professora e pesquisadora Denise Tavares (2017) – atual coordenadora do Programa – foi

categórica:

Afetaram muito. O primeiro impacto foi no início do programa. Quando a
gente  teve  o  programa  aprovado  em  2012,  a  política  da  Capes  era  de
contemplar os programas novos com, no mínimo, seis ou sete bolsas. E aí
formalmente eles mudaram e reduziram para duas bolsas. Então, assim, se a
gente tivesse começado em 2012 a gente seria um programa com oito, nove
bolsas,  provavelmente.  Dez talvez.  Que aí  numa aprovação de 20 alunos
você tem metade com bolsa. Muda muito o envolvimento, a capacidade do
aluno.
Mas  não,  a  gente  já  entrou  em  2013  com o  gargalo  dessa  mudança  de
política da Capes que passou a dar duas bolsas para o mestrado e quatro para
o doutorado dos novos aprovados. Essa redução drástica impactou muito.
[…] No primeiro ano você não tem verba PROAP [do Programa de Apoio à
Pós-Graduação]  –  uma  verba  que  ajuda  os  alunos,  apoia  os  alunos  a
participar  de  eventos,  e  os  professores  também.  A gente  não  tinha  esse
dinheiro. A gente só estava com o dinheiro das inscrições. Foi um ano muito
apertado.  Porque os  alunos só  puderam circular  por  aqui.  Já  não  tinham
bolsa, e ainda não tinham apoio para participar em evento. É complicado.
Quando a gente começou a ganhar a verba PROAP já veio a verba PROAP
com novo corte, que foi a cada ano sendo cortado mais ainda. (p.167)

Dessa forma, além do desafio inicial de consolidar interna e externamente a proposta

do Programa, havia também o desafio de pensar uma estratégia que permitisse tocar esse

33. Os Programas de Pós-Graduação brasileiros são regularmente avaliados pela Capes e recebem notas que vão
de  3  a  7.  Mais  informações  sobre  a  avaliação  de  cursos  por  parte  da  CAPES,  ver  em:
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7421-sobre-
avaliacao-de-cursos . Acessado em novembro de 2017.

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7421-sobre-avaliacao-de-cursos
http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/perguntas-frequentes/avaliacao-da-pos-graduacao/7421-sobre-avaliacao-de-cursos
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processo mesmo com um nível  limitado de recursos  de pessoal  (poucos professores),  de

material  e  de verba.  De pensar  como,  dispondo dos  recursos  de um programa nota 3,  o

PPGMC  poderia  atuar  em  relação  à  área  (ao  campo)  de  modo  a  gerar  condições  que

viabilizassem sua consolidação interna (epistemológica) e externa (acadêmica). Em outras

palavras, tratava-se de refletir sobre como se organizar e onde investir o ainda pouco capital

científico que o Programa produzia e  do qual  dispunha de maneira  que esse esforço lhe

retornasse na forma de reconhecimento e recursos que lhe garantissem uma maior e melhor

capacidade para produzir suas pesquisas e, logo, para dialogar com o campo da Comunicação

e para amadurecer a proposta do Programa no sentido da construção teórica de seu objeto.

Estamos  falando,  portanto,  de  um  esforço  coletivo  e  organizado  de  produção  de

conhecimento científico e do esforço de se refletir sobre como é possível, dadas as “regras do

jogo” (a lógica e a dinâmica do campo, os critérios de avaliação da área), atuar de forma a

garantir as condições básicas para o desenvolvimento do Programa – e, por consequência, da

pesquisa sobre a relação entre mídia e cotidiano em geral. É justamente através desse esforço

coletivo que envolve pensar o Programa – suas condições objetivas de atuação, os temas e

objetos com que lida, as teorias e metodologias de que se vale –, pensar o campo – os espaços

de inserção,  as discussões próximas,  as articulações  possíveis  – e interagir  com ele  – na

medida  do  que  se  compreende como diálogos  e  parcerias  válidas  e  necessárias  –  que  a

identidade do PPGMC tem sido construída nesses primeiros anos.  Vejamos um pouco de

como tem se dado esse processo.

3.2 Construindo uma identidade: a unidade na diversidade

O processo  de  formação da  identidade  do  PPGMC tem se  caracterizado como um

processo de construção de baixo para cima, isto é, da prática constituída para sua teorização,

da observação das condições objetivas de atuação para a idealização de um projeto. O que

não significa, é claro, que não haja também um movimento recíproco da teoria para a prática.

A escolha por se trabalhar com a relação Mídia e Cotidiano como tema central de pesquisa é

talvez  o  exemplo  emblemático  desse  processo.  Primeiro  fez-se  um diagnóstico  da  área,

detectaram-se os espaços a serem preenchidos, verificou-se que tipos de pesquisas já vinham

sendo tocadas pelos professores do Departamento, e só então, como fruto dessas reflexões,

surge a ideia de trabalhar com Mídia e Cotidiano. Contudo, depois de tomada a decisão,

formalizado o projeto teórico,  chegou o momento de materializar a proposta,  ou seja,  de

construir  (da teoria  para a  prática),  a partir  de projetos e grupos de pesquisa a  princípio

dispersos,  o  conjunto  do  que  se  entende por  pesquisas  em Mídia  e  Cotidiano.  Partiu-se,
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portanto,  de uma prática de pesquisa já  existente  (em vigor,  em funcionamento)  para se

chegar à idealização de um projeto que pudesse, enfim, reunir e organizar essa prática de

pesquisa.  Sendo  que  “reunir  e  organizar”  não  significa  apenas  juntar  pesquisas  em

andamento, mas, sim, produzir a organização, isto é, trabalhar as próprias pesquisas para que

possam ser articuladas em torno de um eixo comum.

Ao analisar o processo de criação do Programa, percebe-se que sua identidade começa

a se formar por meio de um processo de diferenciação em relação aos demais Programas

existentes na região. Como novo programa, o PPGMC tinha como missão (e oportunidade)

preencher as lacunas deixadas pelos demais PPGCOMs. E o fato de já haver um PPGCOM

na própria UFF fazia com que a especialização – a ênfase na investigação de algum aspecto

específico dos processos e fenômenos comunicacionais, ou em alguma maneira específica de

abordá-los – fosse admitida como um recurso e um caminho necessário para a fundação do

novo curso.

Sobre  essa  questão,  a  professora  Denise  Tavares  (2017)  faz  uma  interessante

comparação: 

Nas  áreas  “duras”  você  tem  as  especificidades.  Então  você  tem  uma
graduação e tem cinco, seis programas de pós. Você tem uma graduação de
Química e tem cinco e seis programas de pós. Por que? Você vai estudar uma
pós  de  Química  Orgânica,  uma  pós  de  Química  Inorgânica…  Na
Comunicação, na área das humanas em geral, a gente faz o oposto. Às vezes
a gente tem duas, três graduações e uma pós só. A gente faz o inverso. Que é
uma das coisas complicadas da área de humanas aqui no Brasil e que a gente
[o PPGMC] acha que está contribuindo pra reverter isso até no campo da
Comunicação.  
É  uma  tradição  muito  ruim  nossa.  Porque  o  conhecimento  ocidental,  a
história  do  conhecimento  vem  com  uma  trajetória  de  especialização.  E
quando você vê que a Comunicação abriu um leque tão gigante de atuação
na sociedade, que na medida em que ela ampliou sua atuação na sociedade,
ela  passou  a  ser  quase  estrutural  –  eu  acho  que  a  comunicação  hoje  é
estrutural da sociedade – é óbvio que quanto mais você refinar as áreas, mais
você  tem  condição  de  fazer  estudos  que  realmente  contribuam  para  o
conhecimento. Que não sejam algo genérico.
É lógico que ainda há uma área gigante, mas existe isso. O caminho que a
Comunicação fez foi trabalhar com a ideia de área de concentração. Então
você tem programas de Comunicação,  mas que a área de concentração é
audiovisual,  estudos de jornalismo...  E tem uma resistência. Por exemplo,
um Programa lá em Santa Catarina que quis ser o primeiro Programa de Pós-
Graduação em Jornalismo. Houve uma resistência gigante. Por que? Porque
se compreende que a área é uma área interdisciplinar. E quando você começa
com um caminho muito específico, essa interdisciplinaridade meio que se
perde. (p.163)

Sobre  esse  suposto  dilema  entre  especialização  e  interdisciplinaridade,  é  curioso

observar como a crítica às especializações pode ser (e costuma ser) resultado de uma visão
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equivocada que desconsidera as contribuições da especialização à cultura geral científica e a

capacidade integradora desta. Bachelard (2006), por exemplo, em resposta aos opositores da

especialização científica, comenta que o que eles não se dão conta “é que a especialização é

muitas vezes a atualização de uma cultura científica geral. A especialização faz passar a ato

uma potência largamente acumulada” (p.137 e 138). Inclusive, para o autor, é na prática do

especialista que se observa a “fenomenologia da obstinação racionalista” (p.138), isto é, a

permanente insatisfação diante dos resultados obtidos e, logo, o aprimoramento constante dos

métodos  em busca  do  real.  A especialização,  assim  conotada,  exige  e  proporciona  uma

abertura do espírito científico ao invés do seu encerramento pois, como Bachelard explica:

“Em  ciência,  as  percepções  exatas  são  garantias  de  percepções  amplas”  (p.138).  Para

exemplificar, o autor recorre às descobertas da Física:

A comparação do movimento da Lua e do movimento da queda dos corpos
foi,  sem dúvida, a causa, quando as medidas se tornaram suficientemente
precisas, das grandes sínteses newtonianas. Mas, atualmente, o elétron, essa
lua dos prodigiosos mundos minúsculos, empenha-nos numa problemática
mais vasta. O estudo da mecânica do elétron solicita-nos pensamentos cada
vez mais gerais, cada vez mais englobantes. E em breve a mecânica da Lua
não será para nós mais do que uma mecânica clássica, a mecânica de um
elétron preguiçoso, um elétron monstruosamente entorpecido. E os sábios34

abandoná-lo-ão aos devaneios dos poetas, que reencontrarão assim uma das
suas especialidades. (p.138)

Assim, guardadas as proporções e respeitadas as diferenças entre o “modus operandi”

da Comunicação (e das demais ciências humanas) e o das ciências "exatas" como Física e

Química,  mas  ainda  seguindo  o  argumento  de  Tavares,  bem  como  o  pensamento  de

Bachelard, espera-se que o PPGMC, sendo um desdobramento (uma especialização ou sub-

área)  do  campo  da  Comunicação,  ao  enfatizar  os  processos  e  fenômenos  cotidianos  de

comunicação como objeto de análise, possa contribuir, através de suas pesquisas e fóruns

(seminários,  eventos,  espaços  de  debate),  para  a  atualização  epistemológica  do  próprio

campo.  Mas,  para  isso,  é  preciso  compreender  sobre  no  que,  exatamente,  reside  a

especificidade  do  PPGMC. Ou melhor,  como o  Programa tem trabalhado  no  sentido  de

demarcar  sua  especificidade,  de  tornar  patente  sua  perspectiva  sobre  os  processos

comunicacionais (midiáticos).

Tomando por base o argumento de Tavares (2007) – colocado no trecho citado acima –

de  que  o  fator  diferencial  entre  os  Programas  da  área  de  Comunicação  seria  a  área  de

concentração  com  que  cada  um  deles  trabalha,  pode  dizer  que  para  compreender  a

34.  Por  “sábio”,  o  autor  refere-se  aos  cientistas  ou,  melhor,  aos  especialistas  de  determinada  região
epistemológica como, por exemplo, a Física e a Química.
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especificidade do PPGMC bastaria olhar para sua área de concentração: Discursos Midiáticos

e  Práticas  Sociais.  Contudo,  há  de  se  convir  que  embora  seja  nítida  a  relação  entre  a

expressão “Discursos Midiáticos” e o termo/conceito “Mídia”, não é tão simples supor que a

expressão “Práticas Sociais” se refira direta e unicamente ao termo/conceito “Cotidiano”. Por

esse caminho o curso poderia se chamar, por exemplo, Mídia e Sociedade, Mídia e Cultura

(embora já existam Programas que trabalhem com a área de concentração em Comunicação e

Sociedade e Comunicação e Cultura), ou até mesmo Mídia e Práticas Sociais. Por que então o

“Cotidiano”? Haveria uma proposta teórica sólida em torno do conceito de cotidiano que

justificaria sua escolha em detrimento dos outros? Ou seria o cotidiano um conceito guarda-

chuva que apareceria de modo transversal nas pesquisas realizadas pelo Programa? 

Segundo Cabral (2017):

[…] existe como conjunto da obra, como marca do programa, uma coisa
que é mais relacionada aos processos produtivos cotidianos. As relações
sociais da sociedade com os meios,  da sociedade com os produtores  dos
meios, entre grupos sociais distintos, entre localidades e territórios distintos,
que são mais cotidianos, mais concretos, mais do dia a dia. São mais reais,
não são estratosféricos, não são delirantes e tal.  Elas são do mundo real.
A gente vê processos políticos concretos, mas políticos nesse sentido mais
amplo.  Tanto  político  relacionado  à  nossa  linha  [de  pesquisa]  que  é  de
Política, mas também de construção de narrativas a partir da apropriação da
linguagem, de modos de trabalhar a linguagem – que também é a cara da
Linha  1  –  que  falam  do,  e  refletem  o  nosso  cotidiano  a  partir  de  uma
compreensão  sobre  o  fenômeno  da  comunicação  e  dos  meios  de
comunicação. Isso aí acho que demarca um pouco do nosso espaço da nossa
ocupação desse território em relação a outros. (p.146, grifo do autor)

Seguindo uma linha próxima de argumentação, Farbiarz (2017) explica que:

Não existe um consenso sobre – em termos de referencial teórico – o que é o
cotidiano dentro do Programa. E acredito que em boa parte das nossas 
pesquisas. Não existe esse consenso, e é provável que você veja em muitas 
pesquisas que o cotidiano entra de forma transversal. Porque o cotidiano… A
base da presença dele no nosso Programa é a nossa prática. O que a gente 
pesquisa se reverte numa prática com o mundo e com a sociedade. Ou o 
inverso: a nossa pesquisa é sobre essa prática, sobre essa realidade, e a gente 
vem teorizá-la. Então o cotidiano é essa realidade. Que é o nosso objeto de
estudo, ou o nosso campo de teste. Isso é um conceito muito amplo de 
cotidiano. (p.155, grifo do autor)

Nota-se,  portanto,  que  pelo  menos  até  o  momento,  a  noção  de  cotidiano  tem sido

trabalhada pelo PPGMC como um determinado espaço e período – uma “fração” da realidade

– em que se manifestam tanto os discursos midiáticos como as práticas sociais. Isso leva a

concluir que o cotidiano tem sido acionado nas pesquisas mais como um “plano de fundo”,

um  campo  de  observação,  do  que  como  um  objeto  de  estudo  ou  um  conceito  teórico

propriamente.  Como  se  não  interessasse  –  pelo  menos  por  enquanto  –  tanto  conhecer,
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compreender e conceituar o cotidiano ou a cotidianidade, mas sim os fenômenos, processos e

práticas que ocorrem no (dentro do) espaço do cotidiano.

Aliás,  como argumenta  Tavares  (2017),  o  cotidiano  não  seria  –  pelo  menos  não  a

princípio – um objeto de estudo da Comunicação, mas das Ciências Sociais e especialmente

da  Sociologia.  Segundo  a  pesquisadora,  “a  gente  se  vale  dessa  visão  de  cotidiano  da

Sociologia para se localizar em algum lugar. Tanto que a maior parte dos textos que eu passo

na disciplina vem da Sociologia – o Lefebvre, o Kosik, o Pais, etc.” (p.165). Trata-se, mais

uma vez,  da reivindicação da  interdisciplinaridade para pensar  as  questões  do campo da

Comunicação – o que também é resultado da absorção de questões de outras disciplinas pelo

campo da Comunicação. Isso não representaria um problema para a compreensão e formação

da identidade do PPGMC se houvesse um mínimo de consenso em relação a esse referencial

a ser incorporado.

No  segundo  capítulo  deste  trabalho,  por  exemplo,  refletimos  sobre  algumas

possibilidades  de se pensar  a  pesquisa  em Mídia  e  Cotidiano tomando como referências

pensadores (da Sociologia, Filosofia, Comunicação) de tradição crítica e marxista em sua

maioria. Contudo, como relatou Farbiarz no trecho acima citado, não existe consenso por

parte  dos membros do Programa em relação a  uma abordagem específica do cotidiano –

tampouco a que aqui foi proposta. Inclusive, paralelo à concepção de cotidiano formulada a

partir de Heller, Lefebvre e Kosik, coexistem no interior do Programa outras mais alinhadas

ao pensamento de autores como Michel de Certeau (1998) e Michel Maffesoli (2010).35 Não

que  ao  optar-se  por  uma  linha  tenha-se  que  necessariamente  excluir  as  outras.  Aliás,  o

diálogo  (e  mesmo  a  contraposição)  entre  tais  concepções  e  perspectivas  poderia  gerar

análises mais complexas e refinadas sobre a realidade social e, no nosso caso, sobre a relação

entre mídia e cotidiano (ou entre discursos midiáticos e práticas sociais). Afinal não estamos

falando  de  um  grupo  de  pesquisa,  mas  de  um  programa  de  pós-graduação  em  que  a

pluralidade  de  pontos  de  vista  e  metodologias,  além  de  ser  bem-vinda,  tende  a  ser

enriquecedora, desde que passível de articulação com a proposta central do programa.

Percebe-se então que, se de um lado a identidade do programa passa pela compreensão

35. Por conta do prazo para encerrar (ou interromper) a pesquisa não foi possível abordar o pensamento desses
autores neste estudo. Contudo, ainda que superficialmente, pode-se destacar de Certeau, a análise que propõe
sobre as práticas significativas com as quais os indivíduos, segundo ele, subvertem o sentido primário das coisas
e das relações que se lhes apresentam e com as quais se envolvem. A essas práticas o autor chama “táticas de
praticantes” (1998, p.45). Já de Maffesoli, é possível destacar aqui as críticas que faz tanto aos reducionismos
operados pelas correntes positivistas, como ao “totalitarismo” dos conceitos efetuado por determinadas análises
de linha marxista. Em contraposição à rigidez dos conceitos, Maffesoli reivindica para o estudo do cotidiano um
método científico que acompanhe de perto os meandros da existência social. Para tanto, propõe, dentre outras
coisas, o pluralismo metodológico e a alteridade na pesquisa.



 114

de sua especificidade, por outro, ainda que não em contraposição, é justamente a pluralidade

(de  temas  e  abordagens)  que  tem  marcado  os  primeiros  anos  de  atuação  do  Programa.

Pluralidade que se expressa não só nos diferentes olhares sobre o cotidiano, mas também (e

talvez até mais) na variedade de fenômenos e processos midiáticos que são analisados, e nas

questões que se colocam em relação a esses fenômenos e processos. Tomando-se apenas os

grupos de pesquisa do Programa como exemplo, tem-se, logo de início, uma diversidade em

relação  aos  tipos  de  mídia  que  são  analisados:  analógica,  digital,  impressa,  radiofônica,

audiovisual, etc. Esses diferentes tipos de mídia implicam em uma diversidade também de

usos  e  de  alcance  (público):  de  massa,  comunitária,  pessoal,  interativa,  local,  regional,

nacional, global. A diversidade de públicos e usos das mídias, por sua vez, abre caminho para

várias  maneiras  de  se  abordar  a  questão  das  mídias.  Investiga-se  sobre:  comunicação

comunitária,  processos  emergentes  de  comunicação,  políticas  de  comunicação,  ética  e

consumo, publicidade social (pública e comunitária), educação pelas mídias, comunicação

socioambiental,  mídia e representação, mídia e juventude,  mídia e cibercultura, narrativas

hipermidiáticas,  processos  de  digitalização  e  convergência  das  mídias,  audiovisual  e

divulgação científica, audiovisual de não-ficção, análise dos discursos publicitários, mídia e

memória social, entre outros.

Essa mesma pluralidade também pode ser percebida nos temas e assuntos tratados nas

dissertações  produzidas  pelo  corpo  discente  do  Programa.  Em  um  “universo”  de  46

dissertações,36 as palavras-chave mais citadas foram (como era de se imaginar): “Mídia” (14

citações),  “Cotidiano”  (13)  e  “Comunicação”  (9).  Números  relativamente  baixos  se

consideramos que são os termos, digamos, essenciais do Programa. Porém, mais interessante

que observar a taxa de incidência dessas palavras, é observar o contexto em que apareceram,

isto é, a temática que as envolvia. No caso da “mídia”, o termo apareceu relacionado a temas

como:  publicidade  infantil,  violência,  disputa  hegemônica,  educação,  megaeventos,

movimento  LGBT,  movimento  anti-proibicionista,  divulgação  do conhecimento,  esportes,

carnaval, redes sociais, culinária e narrativa infanto-juvenil.  Não muito diferente, o termo

“cotidiano”  foi  relacionado  aos  seguintes  temas:  produção  de  sentidos,  formação  de

identidade,  juventude,  tecnologia,  saúde,  esporte,  indústria  cultural,  publicidade  infantil,

controle  social,  ciberdemocracia,  consumo  e  meio  ambiente.  Enquanto  o  termo

“comunicação”  aparece  em  contextos  de:  comunicação  comunitária,  democratização  da

36.  Ao  todo,  para  este  trabalho,  foram  analisadas  46  dissertações.  Número  que,  hoje,  com  certeza  já  foi
ultrapassado. Contudo, esse foi o número de trabalhos que estavam disponíveis para consulta no período em que
se fez a coleta de dados para este estudo. A lista com as dissertações e palavras-chave pode ser conferida nos
apêndices deste trabalho.
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comunicação,  comunicação  e  cibercultura,  juventude,  sexualidade,  saúde,  movimentos

sociais e infância.

Agrupando-se  ainda  as  palavras-chave  de  significados  próximos  em  conjuntos

temáticos,  obteve-se  como  temas  mais  pesquisados:  jornalismo/imprensa  (8  citações),

identidade (6), audiovisual (6), redes sociais (6), educação (5), publicidade (5). Com o termo

“jornalismo”,  foram abordadas  questões  específicas  de:  jornalismo de  revista,  jornalismo

multimídia,  jornalismo popular,  webjornalismo,  jornalismo político,  jornalismo esportivo,

imprensa regional e liberdade de imprensa. Por “identidade”: identidade carioca e consumo,

identidade nacional, identidade cultural, sexualidade, identidade regional e Copa do Mundo,

e estereótipos. Relacionando-se ao “audiovisual” temos: cinema e educação, documentário

brasileiro,  documentário  e  sexualidade,  educação  e  audiovisual,  audiovisual  e  saúde,

audiovisual e juventude, e audiovisual e meio ambiente.  Já em “redes sociais” aparecem:

redes sociais e identidade cultural, consumo em rede, meio ambiente e consumo colaborativo,

redes sociais e sexualidade, redes sociais e carnaval, e mídias sociais e ativismo/militância.

“Educação”  contou  com:  educação  e  cinema,  tecnologias  educacionais,  educação  e

sexualidade, e educação e preconceito. E, por fim, “publicidade” apareceu como: publicidade

comunitária, publicidade infantil, ciberpublicidade e linguagens de publicidade. Com duas ou

três aparições tem-se ainda outras categorias de palavras (algumas delas já relacionadas às

anteriores) como: rádio, esporte, cultura, infância, produção de sentido, política, ambiente,

convergência tecnológica, consumo, crime, militância e ativismo.

Essa  diversidade  de  temas  e  abordagens  se  reflete  também  nas  referências

bibliográficas  de  tais  trabalhos.  Embora  não  tenha  sido  possível  completar  a  análise  e

sistematização das referências, a dispersão em relação às autoras e autores utilizados pelos

discentes também vinha se mostrando como uma tendência – com exceção da obra de Agnes

Heller  aqui  citada  que,  ao  que  parece,  consegue  atender  às  diversas  visões  dentro  do

Programa. A mesma situação se repetiu na análise (primária e não concluída) dos trabalhos

apresentados nas edições do Seminário de Pesquisas em Mídia e Cotidiano, bem como nos

números publicados da Revista. Não foi possível coletar, analisar e tampouco sistematizar

todos os dados necessários por conta da desproporcionalidade entre o volume de dados e o

prazo para encerrar a pesquisa, porém, no que foi possível observar, repetia-se a inclinação

para a dispersão de temas e referências.37

37.  Fica  como sugestão  para  futuras  pesquisas  o trabalho de  levantamento  e análise  do referencial  teórico
utilizado  nos  trabalhos  produzidos  pelos  membros  (docentes  e  discentes)  do  Programa.  Tal  trabalho  pode
permitir uma melhor compreensão sobre o referencial teórico básico do Programa e da pesquisa sobre mídia e
cotidiano em geral.ana paula



 116

A constatação da pluralidade de olhares no PPGMC, no entanto, não chega a ser uma

novidade. Ainda em 2014, quando foi publicado o livro “Pesquisas em Mídia e Cotidiano”

(CABRAL, FARBIARZ, TAVARES, 2014) – uma “coletânea de artigos, que traz ao público

os debates promovidos em torno do então projeto de programa de Pós-Graduação em Mídia e

Cotidiano”  (p.19)  –  tal  característica  já  se  fazia  evidente.  Tanto  que  o  teórico  uruguaio

Gabriel  Kaplún  assina  o  prefácio  do  livro  com  o  seguinte  título:  “Comunicación  y

cotidianidad:  dialogando  entre  tradiciones”.  Refletindo  sobre  a  trajetória  dos  estudos  de

comunicação na América Latina, o autor observa que é na articulação entre perspectivas e

tradições que:

[…] são construídos olhares necessários para pensar e promover processos
de  apropriação  dos  meios  e  sistemas  de  comunicação,  processos  de
democratização  da  comunicação  e  da  sociedade.  E  é  dessa  inserção  nos
processos sociais e políticos que nascem, talvez, as agendas de pesquisa mais
ricas,  com  desafios  que  obrigam  a  articular  de  novas  maneiras  essas
tradições e, talvez, construir outras. (p.16 e 17, tradução nossa).

Assim, diante da diversidade de olhares e abordagens que compõem as pesquisas e os

debates promovidos em torno do projeto do PPGMC, o autor conclui que:

As mídias e a cotidianidade tem aqui, então, uma multiplicidade de olhares,
desde  lugares  e  tradições  diversas.  O  desafio  é,  agora,  cololocá-los  em
diálogo crítico. Isso é parte da tarefa de um programa acadêmico como o da
[Universidade  Federal]  Fluminense,  que  fará  mais  sentido  quanto  mais
conseguir se tornar um espaço para repensar a comunicação repensando a
sociedade. (p.18, tradução nossa)

O desafio de se pôr as diferentes  correntes de pensamento do PPGMC em diálogo

crítico,  apesar  de  ser  algo  aparentemente  simples,  pressupõe  que  existam  (ou  sejam

construídas) algumas condições prévias para esse diálogo. Uma delas, inclusive, retoma uma

questão crucial para o Programa que foi mencionada anteriormente: o que o PPGMC entende

por  “perspectiva  crítica”?  Nesse  sentido,  as  respostas  dadas  pelos  professores,  apesar  de

variações sutis,  convergem todas para o mesmo ponto: o de que a perspectiva crítica do

PPGMC corresponderia a uma crítica à realidade, a uma negação do (ou inconformidade em

relação  ao)  status  quo.  Cabral  (2017),  por  exemplo,  explica  que  a  identidade  crítica  do

Programa  pode  ser  compreendida  como  uma  contraposição  às  “teorias  normativas  de

comunicação”,  ou  seja,  passa  por  um modo de  compreender  a  realidade  comunicacional

“para além das coisas como são e não se contentar com a descrição pura e simples” (p.147).

Segundo ele, as pesquisas realizadas pelo PPGMC têm como traço em comum a intenção de

“instigar a compreensão dos fenômenos de um modo crítico e de um modo transformador.

Sejam eles das relações de trabalho, das relações sociais, etc., que são colocadas em torno do
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processo comunicacional” (p.147). E finaliza: “é crítico e dialético no sentido de transformar

e  apresentar  novas  possibilidades  de  olhar  e  não  simplesmente  descrever”  (p.147)  os

fenômenos e processos comunicacionais. 

Pensando sobre o mesmo assunto, Farbiarz (2017) esclarece que a nebulosidade em

torno de alguns termos-chave da proposta do Programa – como “crítica”, “dialética” e até

mesmo  “cotidiano”  –  ocorre  em  grande  parte  pelo  que  já  foi  aqui  destacado  como  a

construção “de baixo para cima” do PPGMC. De acordo com ele:

Você tem a perspectiva crítica-dialética como um método de análise que não
é  seguido  por  boa  parte  dos  professores.  Mas  se  você  entra  no  mesmo
sentido da crítica à realidade, crítica ao status quo, da dialética no sentido da
contraposição  de  questões  diferentes,  de  realidades,  ou  eventualmente  a
dialética  entre  teoria  e  prática,  entre  práticas  diferenciadas,  é  mais  nesse
sentido que a gente trabalha.
A gente construiu um programa em que algumas palavras, alguns conceitos –
vamos  colocar  assim –  estão  mais  no  senso  comum do que  eles  podem
transparecer. Exatamente porque eles são resultado. A gente pensou como
escrever  uma  coisa  que  a  gente  tinha.  A  partir  da  realidade  que  os
professores tinham. Como é que a gente vai expressar isso? A gente tem uma
visão crítica e uma visão dialética, mas a gente não está falando de uma
crítica dialética. É nesse sentido. (p.157)

Dada essa compreensão ampla (generosa, de certa maneira) do que vem a ser, para o

Programa, uma perspectiva crítica, supõe-se que o diálogo crítico entre as correntes teóricas

que integram o PPGMC corresponderia a um movimento de articulação teórica que prevê

tanto a associação como a contraposição de ideias, e que tem como objetivo final alcançar

(ou gerar) uma espécie de síntese teórica que, enfim, represente (signifique) a proposta (e

identidade) do PPGMC. Trata-se, portanto, de um processo de convergência e construção, das

partes para o todo (e,  dialeticamente,  do todo de volta para as partes),  de busca de uma

unidade capaz de incorporar e se valer dessa diversidade de olhares e práticas.

O espaço ideal para tal  discussão seria,  em tese,  o LaPA. Aliás, segundo consta na

proposta  inicial  do  Programa,  o  LaPA teria  sido  criado  justamente  para  atender  a  essa

demanda  de  interlocução  e  estabelecimento  de  parcerias  entre  os  membros  do  PPGMC.

Todavia, este tem sido um recurso ainda pouco acionado pelos pesquisadores (professores e

alunos)  nesses  primeiros  anos  de  Programa.  A dificuldade  de  se  realizar  os  encontros

(conciliar agendas, preparar leituras, apresentações, debates e, posteriormente, sistematizá-

los) se justifica em grande parte pelo excesso de atividades acumuladas pelos professores

(aulas, orientações e bancas na graduação e na pós, publicações, participação em eventos da

área, grupos de pesquisa, pareceres para revistas etc.) e pela pouca disponibilidade dos alunos

que, a maioria sem dispor de bolsa, tem de conciliar a vida acadêmica com outros trabalhos.
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Farbiarz (2017) deixa isso muito claro quando admite que:

Efetivamente  essa  articulação não está  sendo construída patrocinada pelo
Programa. Porque dá muito trabalho coordenar o Programa, coordenar um
Programa nota 3 que quer virar 4, coordenar um Programa nota 3 que quer
virar 4 com três bolsas, na UFF… são muitos problemas e todo mês uma
coisa muda, é uma novidade que aparece. É muito complicado você fazer
além do gerencial. (p.158)

A  afirmação  de  que  a  “articulação  não  está  sendo  construída  patrocinada  pelo

Programa”,  contudo,  não  quer  dizer  que  tal  articulação  não  exista.  Mas  que  ela  tem se

construído por outros caminhos. Geralmente por aproximações entre os próprios professores

na medida em que compartilham de alguma afinidade entre seus objetos de pesquisa. Tais

aproximações têm resultado em parcerias tanto para a publicação de artigos e livros, como

também para ministrar disciplinas conjuntamente. Inclusive, de 2015 para 2016 houve uma

reforma  curricular  no  Programa  que  tem  proporcionado  e  facilitado  bastante  essa

aproximação entre professores e suas respectivas pesquisas. Principalmente (mas não apenas)

entre os professores que dividem a mesma linha de pesquisa dentro do PPGMC. 

Segundo Tavares (2017), o modo como foi organizado o currículo inicial do Programa

estabelecia, de certa maneira, que cada professor ficasse responsável por uma disciplina –

que, por sua vez, traria como conteúdo os temas trabalhados pelas pesquisas dos respectivos

professores.  Com o tempo – com a entrada de novos professores no Programa, e  com o

diálogo com outros PPGs da UFF e do campo da Comunicação –, foi-se constatando que

desse modo as disciplinas ficavam muito “amarradas” aos professores que as ministravam, de

forma que dificultava, por exemplo, a substituição do professor da disciplina quando este se

encontrava  impossibilitado  de  dar  aula  (por  incompatibilidade  de  horários  ou  quaisquer

outros motivos),  e  até mesmo a inclusão de novos professores no quadro das disciplinas

disponíveis. Como conta a coordenadora: “as pessoas, para poder dar uma disciplina que

tivesse a ver com o perfil delas, começaram a usar muito a ideia dos seminários. Então de

repente a gente estava com um monte de seminários e sem disciplinas” (p.166).

A  solução  encontrada  –  curiosamente  através  da  aproximação  e  diálogo  com  o

PPGCOM/UFF  –  foi  a  de  pensar  as  disciplinas  como  grandes  matrizes,  com  “arcos

temáticos” e ementário abrangente, “de forma a permitir oferecimento a partir de recortes

mais afinados ao arcabouço teórico do corpo docente e possíveis professores colaboradores

e/ou  convidados”  (UFF,  2017).  Em  outras  palavras,  o  Programa  passou  a  trabalhar  as

disciplinas  a  partir  de  temáticas  amplas  que  servem  de  “guarda-chuva”  para  várias
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“subdisciplinas”, de maneira que uma única disciplina pudesse servir a (ou ser dada por) dois

ou três professores (ou até mais, dependendo do tema). Segundo Tavares (2017): 

Esse novo desenho, a gente trabalhou assim: a gente discutiu bem a linha 1,
separada da linha 2, para ver quais seriam as palavras-chaves que definem a
linha 1, e a partir dessas palavras-chaves, tanto da linha 1 quanto da linha 2,
a gente montou essas disciplinas com esse arco [temático]. São disciplinas-
temas, digamos assim.38 (p.166)

De  acordo  com  a  coordenadora,  além  de  contribuir  para  a  integração  entre  os

professores  e  suas  respectivas  pesquisas,  a  reforma  curricular  e  a  flexibilidade  por  ela

proporcionada  ainda  facilitou  a  ‘adequação’ do  Programa  às  demandas  dos  alunos,  que

costumam variar conforme a conjuntura política e social do país e do mundo. Nas palavras de

Tavares: 

[…] como a gente trabalha com a comunicação, a gente está muito inserido
na sociedade. Às vezes, a questão, por exemplo, das jornadas de junho – que
mexeu  um  pouco  com  o  desenho  das  mídias  –  “o  que  seria  mídia
alternativa”? O que acontece? Na hora dos projetos, vem muito projeto de
mídia alternativa. Então você ter uma disciplina que contemple mais alunos
e que dialogue com as pesquisas dos alunos, também ajuda. 
[…] 
Num ano que no processo de seleção tiver mais gente entrando com projetos
de mídia e educação, a gente quer dar uma disciplina de mídia e educação.
Tem  essa  flexibilidade.  Se  entrar  mais  gente  com  projeto  de  política  e
sociedade, a gente vai pegar lá no política e sociedade. Essa é a ideia do
currículo. Acho que foi um avanço legal. (p.167) 

O exemplo de como a reforma curricular tem sido aproveitada para promover o diálogo

crítico dentro do PPGMC reforça a ideia de que a construção e consolidação da identidade do

PPGMC depende diretamente de uma certa flexibilidade e astúcia por parte de seus membros

em saber aproveitar os recursos e situações que, ainda que estejam longe do ideal, permitem

dar alguns passos rumo aos objetivos inicialmente propostos. Em termos mais populares,

pode-se dizer que depende da capacidade do Programa para “fazer do limão uma limonada”. 

A carência de apoio (verba) para a participação em eventos internacionais, ou mesmo

nacionais, mas em regiões distantes – o que implica custos com passagens, hospedagens e

alimentação, fora os custos com inscrição –, por exemplo, tem sido contornada através do

incentivo  ao  diálogo  com Programas  de  instituições  próximas  (locais  e  regionais)  como

UFRJ, UERJ, PUC-Rio, UFJF, IBICT, UFSCAR, USP, UNESP, Unicamp, Cásper Líbero,

entre  outras.  Já  o  déficit  de  recursos  materiais  tem  favorecido  (imposto,  talvez)  o

fortalecimento de uma política de integração e uso compartilhado (com a graduação e outros

38.  O  currículo  posto  em  prática  em  2016  pelo  PPGMC  pode  ser  acessado  em:
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/ementario/.  Nele  constam  as  disciplinas  oferecidas  (de
núcleo comum e as optativas da linha 1 e 2), bem como as respectivas ementas e bibliografias.

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/ementario/
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PPGs do IACS) de laboratórios, salas, bibliotecas e equipamentos. Tal política – que não se

restringe ao PPGMC, mas é uma política da UFF de modo geral  – acaba estimulando a

integração entre os departamentos e programas de pós-graduação do IACS, inclusive no que

se refere à participação coletiva em editais  públicos,  principalmente quando se tratam de

editais destinados à infraestrutura.

Assim, se o diálogo crítico entre as diferentes correntes teóricas dentro do PPGMC tem

se apresentado como condição fundamental para a consolidação do Programa em relação à

área, é imperativo que se aproveitem (e se criem) as condições para que tal diálogo aconteça,

mesmo que de forma ainda incipiente e limitada. Estamos falando sobre a negociação entre o

que é necessário e o que é viável, e mais que isso, sobre como transformar o que é necessário

em algo viável.  Assim foi com a criação do Programa – quando o “cotidiano” ainda era

apenas um tema entre outros, e quando para se aprovar a proposta foi preciso um esforço

coletivo de qualificação, produção e inserção na área –, e assim tem sido nesses primeiros

anos de existência, quando, ainda que timidamente, tem se tentado definir uma identidade do

Programa – ou pelo menos garantir as condições (teóricas e materiais) para que esse debate

aconteça.

Em suma, o desafio maior em relação à consolidação da identidade do Programa não

está tanto em estabelecer metas – embora isso seja fundamental no sentido de se estabelecer

uma orientação e um sentido para a ação – mas em saber (ou pensar sobre) como conduzir

esse processo. Como relatou Farbiarz (2017):

O que eu vejo no Programa é que ele vai começar a ter um espaço maior
quando  ele  se  consolidar  estruturalmente  enquanto  Programa.  Vai  sobrar
mais tempo para a coordenação e os próprios professores terão tempo para
pensar e discutir. Isso vai acontecer, porque isso acontece. Ainda não existe
porque a gente ainda está fazendo o dever de casa. Dá muito trabalho.
[...]
Muitos professores diziam que o Programa não deveria ser criado porque a
gente justamente não tinha uma base teórica consolidada. Eu falei: “Não, a
gente vai criar essa base teórica NO programa, com ele funcionando, com
ele em andamento. Que se for esperar chegar essa base teórica, em vinte
anos a gente não abre o programa”.
Porque não tem jeito, as pessoas são diferentes. Tem articulação, tem o dia a
dia… Então vamos “trocando o pneu com o bonde andando”. Eu acho que
com o  tempo  isso  vai  chegar.  Talvez  daqui  a  mais  quatro  anos  a  gente
consiga ter uma base teórica, uma articulação melhor, mas é uma coisa que
vai se constituir no processo. (p.159)

Trocadilhos à parte, se o PPGMC tem alguma caraterística própria e marcante além do

fato de suas  pesquisas  serem, em sua maioria,  dedicadas  à análise  de práticas  concretas,

cotidianas  e  midiatizadas  de  comunicação,  essa  característica  é  justamente  a  construção
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cotidiana  de  sua  identidade  (teórica  e  institucional).  Construção  que  envolve  o  esforço

individual de cada membro do Programa – ao produzir suas pesquisas, ao interagir com a

área, ao assumir cargos em associações e demais entidades do campo etc. – mas também um

esforço  coletivo  e  estratégico  de  articulação  e  organização  da  produção  científica  do

Programa. O que não significa que exista (ou que deva existir) uma orientação rígida sobre o

que e como pesquisar, ou sobre onde publicar e onde não publicar, que eventos frequentar e

que associações integrar, mas que exista (ou que deva existir) entre os membros do Programa

um  norte  minimamente  comum,  uma  visão  e  um  modo  compartilhado  de  conduzir  as

pesquisas  que  possa,  em alguma instância  e  em um futuro  próximo,  ser  apontado como

referência, como marca do Programa. Algo que não se constrói de um dia para o outro, como

um simples acordo votado e registrado em ata, mas ao longo de um processo permeado por

desafios e obstáculos. Alguns deles que, para encerrar a reflexão deste capítulo, passamos a

pontuar agora.

3.3 Os desafios na construção do PPGMC (ou os desafios por trás dos desafios)

Está claro até aqui (ou pelo menos deveria estar) que o principal desafio do PPGMC é o

de  se  consolidar  como  um  Programa  de  referência  na  área  de  Comunicação  e,  mais

especificamente,  no estudo dos  processos e  fenômenos comunicacionais presentes  na (ou

derivados da) relação entre mídia e cotidiano. Em termos mais precisos, cabe ao PPGMC

trabalhar no sentido de produzir pesquisas consistentes (produzir conhecimento) de modo a

ser  reconhecido  como  autoridade  científica  no  estudo  de  mídia  e  cotidiano,  e,

consequentemente, autoridade científica dentro do campo da Comunicação. Como vimos no

primeiro capítulo deste estudo, é na medida em que se aproxima desse status de autoridade –

na medida em que acumula capital científico – que o Programa, aos poucos, adquire poder

(autonomia) para atuar de maneira mais incisiva em relação à área.

Também deve estar claro que esse processo de consolidação do Programa em relação à

área corresponde a um duplo processo: o de consolidação externa – que diz respeito, por

exemplo, às publicações de trabalhos, à participação e organização de eventos acadêmicos, e

ao envolvimento em coletivos e redes de pesquisas da área; e o de consolidação interna –

qualificação do corpo docente, integração das linhas e grupos de pesquisa, definição de um

referencial  teórico do Programa, estruturação do currículo etc.  E que ambos os processos

estão vinculados a (determinam e são determinados por) uma série de fatores que envolve

desde a esfera local e institucional da UFF, seus departamentos e colegiados, até as políticas

governamentais de educação superior e de incentivo à ciência, tecnologia e inovação – sem
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falar  das  normas  e  políticas  internacionais  de  avaliação  da  produção  científica  que

estabelecem  (impõem)  parâmetros  e  critérios  “universais”  de  desenvolvimento  do

conhecimento em âmbito global.

Nesse sentido, é importante reforçar a ideia de que a consolidação de um Programa de

Pós-Graduação é relevante não só pelo prestígio (valor simbólico) que se acumula entre os

pares,  ou  pelas  possibilidades  que  esse  prestígio  abre  de  se  adquirir  recursos  e,  assim,

melhorar as condições de trabalho do Programa e desenvolver autonomia, mas também, e

principalmente, pelo potencial que se desenvolve (e se adquire) por meio de tal consolidação

para atuar na sociedade no sentido de transformar a ordem social vigente – seja ela no âmbito

da universidade,  do campo da Comunicação, ou até,  quem sabe,  da cultura e da política

nacional  e internacional.  Afinal,  não se pode perder  de vista  que ao discutirmos sobre a

consolidação de um Programa de Pós-Graduação, estamos tratando de um processo em que o

que  está  em  jogo  é  a  legitimação  do  conhecimento  produzido  por  uma  determinada

instituição  e  um  determinado  grupo  de  pesquisadores.  Trazendo  para  o  nosso  caso,  a

consolidação do PPGMC como autoridade científica no estudo de Mídia e Cotidiano significa

o  reconhecimento  por  parte  do  campo científico  de  que  o  conhecimento  produzido  pelo

PPGMC – o modo como o Programa pensa a relação entre mídia e cotidiano e o que ele diz

sobre ela – é legítimo e, portanto, verdadeiro. Logo, passível de ser tomado como referência

não só  para  se  compreender  fenômenos  e  processos  comunicacionais,  mas  também para

elucidar as contradições presentes nesses fenômenos e processos e para orientar práticas cujo

objetivo  seja  solucionar  concretamente  tais  contradições.  Em  suma,  a  consolidação  do

PPGMC  em  relação  ao  campo  científico  corresponde  também  –  ainda  que  em  menor

proporção – à sua consolidação em relação à sociedade, o que lhe garante, além de prestígio

(acadêmico/social)  e  recursos  estruturais,  competência  para  agir  sobre  ela  de  modo

transformador.

Isso não quer dizer que o PPGMC só terá condições de provocar alguma transformação

em relação à sociedade ou ao campo científico quando, finalmente, for um Programa nota 6

ou 7 – aliás, embora sirva de parâmetro inicial, a nota atribuída pela Capes não pode (ou não

deveria poder) ser tomada como único critério de avaliação sobre a qualidade e legitimidade

da produção científica  de  um Programa.  Como temos  visto,  possibilidades  de  atuação e

intervenção  na  realidade  social  sempre  existem,  mesmo  que  menores  ou  mais  limitadas

quando se trata de um Programa recente e com poucos recursos. Cabe ao Programa a opção

de mover-se ou não em direção a elas. E, no caso do PPGMC, está relativamente claro –

pelos temas e questões que trabalha – que esse é um dos propósitos do Programa.



 123

O desafio, portanto, de consolidação científica e de desenvolvimento de competência

para transformar suas próprias condições de existência coloca o PPGMC frente a uma série

de outros desafios, alguns que já vem sendo enfrentados e outros que ainda estão por vir.

Começando pelos que já foram de certo modo superados com a criação do Programa pode-se

pontuar: a realização de uma leitura inicial sobre o estado da área que permitisse diagnosticar

os espaços (lacunas) existentes em que seria  possível e oportuna a inserção de um novo

Programa; a reunião e articulação das pesquisas tocadas pelos professores e pesquisadores

interessados pela (e aptos para) criação de um novo Programa de Comunicação na UFF; a

busca pelo consenso em torno da definição de uma área de concentração capaz de abarcar as

pesquisas em questão; a composição de uma base teórica e metodológica (ampla e plural) que

satisfizesse tanto a necessidade de se ter uma abordagem específica quanto a necessidade de

se trabalhar com a diversidade de temas e correntes teóricas que integram o Programa; e, por

fim, a mobilização individual e coletiva de qualificação profissional e aumento da produção

científica por parte do corpo docente visando a inserção e visibilidade em relação à área e,

consequentemente, a sedimentação da proposta do curso.

Sobre  esses  desafios  iniciais,  vale  reparar  que  nem  todos  foram  completamente

superados.  Ou melhor,  que alguns deles,  como a composição de um referencial  teórico e

metodológico para o Programa, bem como o esforço de qualificação dos professores e de

fortalecimento da produção científica por parte dos membros do Programa, mantém-se em

aberto como tarefas quase que permanentes do Programa por conta da dinâmica de renovação

periódica de seu corpo docente (conforme se abrem processos para cadastramento de novos

professores)  e  discente  (ingresso  anual  de  novas  turmas)  e  da  própria  dinâmica  de

funcionamento de um Programa de Pós-Graduação, em que sua existência é justificada pelas

atividades que desenvolve. Também vale notar que nesse esforço de produção e inserção dos

pesquisadores na área,  está  implícito  o desafio individual de cada pesquisador de refletir

sobre seu campo de atuação – por exemplo, ética na publicidade, políticas de comunicação,

narrativas audiovisuais, convergência midiática, ou teorias da linguagem aplicadas ao estudo

de comunicação – e sobre sua contribuição (função) específica dentro do Programa.

Ainda numa análise retrospectiva, tem-se que após a criação do Programa, além dos

desafios  permanentes  acima  comentados,  surgem  os  desafios  de:  maior  integração  das

pesquisas e “refinamento” das linhas de pesquisa; revisão da matriz curricular; divulgação do

Programa (sua  revista,  suas  atividades,  eventos  e  processos  seletivos);  envolvimento  dos

membros do Programa com redes de pesquisa e estudo da área (e de áreas afins);  maior

participação dos docentes do Programa em editais de agências de fomento; e a elaboração de
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estratégias que viabilizem tocar as atividades do PPGMC mesmo com recursos reduzidos

(infraestrutura, equipamentos, pessoal e bolsas de estudo).

Aprofundando-se em alguns desses pontos, destaca-se que: em relação ao diálogo e

envolvimento com redes de pesquisa, mesmo com poucos recursos o PPMGC tem se feito

representar em diversos fóruns e espaços de debate em âmbito nacional e internacional – seja

participando de eventos (publicando, compondo mesas de debate ou mesmo participando da

organização), assumindo cargos (de diretoria, coordenação de GT etc.) ou trabalhando com

publicações de livros e revistas (com envio de artigos,  pareceres e trabalhos de edição e

organização de textos). Dentre os diversos fóruns dos quais o PPGMC tem participado pode-

se destacar,  do contexto nacional,  a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da

Comunicação  (Intercom),  a  Associação  Nacional  dos  Programas  de  Pós-Graduação  em

Comunicação (Compós),  a Plataforma de Reflexão sobre o Audiovisual Latino-americano

(PRALA), a Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia (Rede Alcar), a

Rede  Brasileira  Infância  e  Consumo  (REBRINC),  o  Instituto  Nacional  de  Pesquisa  em

Comunicação  Comunitária  (INPECC),  a  Associação  Brasileira  de  Pesquisadores  em

Publicidade (ABP2), a Associação Brasileira de Estudos Semióticos (ABES), a Associação

Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor). No contexto internacional, destaca-se o

diálogo  do  PPGMC  com  a  União  Latina  da  Economia  Política  da  Informação,  da

Comunicação e da Cultura (ULEPICC), a Associação Latino-americana de Investigadores da

Comunicação (Alaic), a International Association for Media and Communication (IAMCR), a

Rede Interuniversitária Euroamericana de Investigação sobre Competências Midiáticas para a

Cidadania, a Red Europa América Latina de Comunicación y Desarrollo (REAL_CODE), e

com instituições como o Instituto do Cinema e Audiovisual  (ICA-Portugal),  o  Centro de

Investigação em Artes e Comunicação da Universidade do Algarve (Portugal), o Centro de

Estudos  de  Comunicação  e  Sociedade  da  Universidade  do  Minho  (Portugal)  e  o

Communication and Media Research Institute da University of Westminster (Londres).

Ainda sobre o diálogo com o campo (nacional e internacional), vale explicar que na

maioria  dos  casos  esse  diálogo  tem  sido  viabilizado  mais  por  iniciativa  dos  próprios

professores do que por uma atuação “institucional” e coordenada do Programa. De acordo

com os professores entrevistados, a falta ainda do curso de doutorado tem sido o principal

obstáculo para a materialização de propostas de parceria e cooperação, sobretudo quando se

trata de parcerias internacionais. Segundo Cabral (2017), cabe, portanto ao PPGMC:

Trabalhar para viabilizar e materializar os louros, ou melhor, a consequência
de  uma  avaliação  nota  4  para  o  Programa  que  nos  permita  conseguir  o
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doutorado. E, conseguindo o doutorado, trabalhar na perspectiva do que se
abre  em  termos  de  portas,  de  possibilidade  de  atuação  em  relação  ao
doutorado. Por exemplo, a gente tem sinalizado – e isso é concreto, foi do
supervisor que me acolheu lá na [universidade] Carlos III, em Madrid - a
possibilidade de um doutorado co-tutela. Que só não existe por que? Porque
não temos doutorado. Essa coisa do doutorado, do ponto de vista do sistema
de construção e avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil, eles
abrem portas de coisas que a gente já teria se já tivesse doutorado. 

Virando  essa  chave  da  avaliação  nota  4,  que  permite  o  doutorado,  e  do
próprio doutorado, a gente abre esse leque de possibilidades de interlocução.
E aí não é pela internacionalização, mas pela consolidação de pesquisas em
rede no nível nacional e internacional. O que permite essa circulação, esse
trânsito de professores e, portanto, dos nossos produtos, das nossas pesquisas
em  relação  às  redes  que  estão  pesquisando  as  nossas  áreas  de  atuação.
Possibilidades de construção são essas. Agora o grande gargalo é justamente
crise  e  enxugamento  do  orçamento.  Que  se  restringe  mais  ainda  sem  o
doutorado. Com o doutorado minimiza o problema. Mas sem o doutorado ele
asfixia. E aí a gente tem que trabalhar dentro das possibilidades de atuação.
(p.152)

A ausência do curso de doutorado e o período de recessão econômica que o país tem

atravessado recentemente – somados à política de enxugamento do orçamento voltado para as

universidades públicas de modo geral – têm sido obstáculo também para a participação dos

membros do PPMGC em editais de fomento. Segundo os professores, o doutorado daria um

peso maior ao Programa no que se refere à candidatura e concorrência pelos editais. Mas

mesmo assim, a diminuição da oferta de editais por conta da crise econômica (e política)

seria  ainda  um fator  dificultador.  Trechos  do  relatório  de  atividades  do  Programa (UFF,

2017), inclusive, ilustram bem esse tipo de situação. No ponto em que se faz um balanço

sobre as atividades relacionadas ao processo de internacionalização do Programa no ano de

2015, por exemplo, consta que:

Em 2015 o PPGMC foi contemplado com o Edital “Apoio Emergencial”,
lançado pela FAPERJ e que, entre outras propostas, incluía a reformulação
do site do Programa, que também seria bilíngue. Infelizmente, com a grave
crise  financeira  do Estado do Rio de Janeiro,  que afetou drasticamente  a
Fundação,  até  o  momento  nada  foi  depositado,  inviabilizando  um  passo
importante  da política  de internacionalização do Programa.  Neste  mesmo
projeto, estava previsto bolsa para professor visitante, outra atividade que
integra a estratégia de Internacionalização do PPGMC. (UFF, 2017)

Mais à frente, quando elenca os pontos a melhorar para 2016, o contexto econômico

volta  a  ser  citado:  “2)  Com  a  crise  financeira  do  país,  não  foi  possível  ampliar

significativamente  a  participação  dos  docentes  em  editais  dos  órgãos  de  fomento.  E,

provavelmente, no próximo ano isto deve se repetir.” (UFF, 2017)

A percepção de tais obstáculos reforça então a necessidade de que o PPGMC se esforce
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para alcançar, no mínimo, a nota 4 na avaliação da Capes – posto que reverter um cenário

nacional (e até internacional) de crise econômica está obviamente além das possibilidades de

um PPG.  Uma  melhor  avaliação  (a  nota  4)  lhe  abriria  a  possibilidade  de  entrar  com a

proposta de criação de um curso de doutorado. Todavia,  o aumento de nota e a possível

aprovação de um curso de doutorado, trazem junto uma nova série de desafios – além da

acentuação de alguns que já estão postos como, por exemplo, a consolidação da identidade do

programa através da integração das pesquisas e da composição de um referencial  teórico

básico.  Não cabe aqui fazer uma análise prospectiva de quais serão esses novos desafios

porque muitos deles provavelmente estarão relacionados às mudanças que podem ocorrer

tanto na conjuntura “micro” do colegiado, departamento, instituto e universidade, como na

“macro”  das  políticas  governamentais  (principalmente  se  considerarmos  a  instabilidade

política do país e o fato de que 2018 é ano de eleição para cargos nacionais e estaduais).

Mesmo assim, para fechar este capítulo, vale sinalizar e tratar rapidamente algumas questões

que tem atravessado (de forma transversal) esse processo de consolidação do PPGMC. Uma

delas é a questão da “produtividade” (ou do “produtivismo”).

Para não entrar em um assunto denso cujo tratamento adequado tomaria grande tempo e

extrapolaria os objetivos e limites deste estudo, não será analisada (nem defendida) aqui a

crítica  em relação  à  política  e  aos  critérios  de  avaliação  dos  PPGs por  parte  da  Capes.

Contudo, não há como desconsiderar que ela existe e que costuma ser direcionada ao que a

Fundação – e os profissionais responsáveis por elaborar os documentos de cada área – elenca

como critérios de produtividade. De maneira geral, a crítica se refere à forma piramidal com

que  se  organizam  as  áreas  e  a  ênfase  dada  ao  aspecto  quantitativo  da  produção  dos

Programas. Como explica Tavares (2017): 

[…] todas as áreas tem que ter uma base de programas nota 3 maior, depois
nota 4, menor, depois menor, menor…  A comunicação tem hoje o 3 muito
largo,  o  4  menor.  Por  que?  Muitos  cursos  recentes.  Inclusive  mestrados
profissionais. Então a gente está com uma base muito larga, o que é ruim
para a área. (p.170)

Complementando, Cabral (2017) reconhece que essa lógica piramidal tem uma certa

razão de ser e explica um pouco sobre como a questão da produtividade entra nisso: 

É claro que existem necessidades relacionadas a essa forma de avaliar. Uma
delas  está  relacionada  a  dinheiro.  Não  tem  dinheiro  para  todo  mundo.
Quanto mais nota, mais verba, mais acesso a determinadas verbas que tem
um filtro mais apertado. E a outra além do dinheiro é o filtro, quer dizer,
como você não tem dinheiro pra todo mundo, você tem que construir filtros
de acesso a uma maior qualificação. Então demanda uma produção e uma
realização de produtos mais intensa, mais abrangente do ponto de vista da
qualificação de cada programa e por consequência da atividade profissional
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de cada professor. E aí entra na lógica do produtivisimo. A gente nunca pára
de trabalhar. (p.151)

Dado que no caso da UFF – que também é o caso de diversas outras universidades – os

professores são contratados para trabalhar nos cursos de graduação, e, logo, recebem o salário

referente ao trabalho apenas na graduação, trabalhar na pós fica como uma opção, como algo

que depende do interesse de cada professor. Tem-se assim uma situação em que o trabalho na

pós-graduação – as aulas ministradas, as orientações de pesquisas, a participação em eventos,

a edição de revistas, a publicação de artigos etc. – é encarado (e, de fato, se configura) como

trabalho  voluntário,  não  pago.  Além  de  constituir  um  sério  problema  no  sentido  de

desestimular a participação de professores nos PPGs, e, logo, desestimular a produção de

pesquisa científica em nível de mestrado e doutorado, essa situação acaba gerando conflitos

entre a categoria dos professores quando se discutem, por exemplo, questões de organização

e  divisão de tarefas entre o corpo docente de um departamento – a criação do PPGCOM/UFF

e a saída  do  setor  de Fundamentos  do  Departamento  de  Comunicação Social  é  bastante

representativa nesse sentido.

Não cabe discutir neste estudo se os professores da pós deveriam ganhar mais que os

professores que dão aula apenas na graduação – como defende Tavares (2017) – ou se isso

serviria  apenas  para  estimular  a  competitividade  e  fragmentar  ainda  mais  as  lutas  da

categoria, ou mesmo se é possível encontrar um meio termo que equilibre essa situação. Fato

é que existe um grande volume de trabalho (de ensino e de pesquisa) sendo realizado sem

nenhum retorno em termos salariais. Volume que, com a abertura do curso de doutorado,

tende a  crescer.  E  como abrir  o  curso de  doutorado além de  um anseio  é  também uma

necessidade do PPGMC, esboça-se então um cenário a princípio problemático em que os

membros do programa trabalham “de graça” para alcançar uma condição (a nota 4 e o curso

de doutorado) que lhes “obrigará” a trabalhar ainda mais e ainda “de graça”.

É claro que existem outras recompensas e interesses em jogo e que não se trata de um

exercício de altruísmo absoluto por parte dos professores. O prestígio acadêmico e as portas

que ele abre são alguns dos tipos de recompensa. Sem contar a própria possibilidade de se

construir conhecimento de maneira coletiva, de aprofundar pesquisas, de trocar referências e

se aperfeiçoar profissionalmente para contribuir de maneira mais efetiva com o campo e com

a sociedade. Enfim, as razões para se envolver com a Pós-Graduação podem ser várias, mas

não excluem o fato de que tal  envolvimento implica em absorver uma carga de trabalho

praticamente  sem retorno (financeiro)  imediato.  Desse  modo,  a  alternativa,  ou  melhor,  a

demanda que se impõe é a de aumentar o número de professores do Programa. 
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Farbiarz (2017), por exemplo, é enfático quando diz: “Precisamos ter mais professores

pra dividir  as tarefas do Programa. […] Você precisa ter  mais professores para gerenciar

seminário, LaPA, livro, revista. O Programa precisa existir” (p.160). Porém não é só uma

questão  de  divisão  de tarefas.  Mais  que  isso,  a  entrada  de  novos professores  (de  outros

departamentos e áreas, inclusive) é fundamental para alimentar o debate teórico dentro do

Programa.  O próprio Farbiarz é  quem levanta essa questão.  Segundo ele,  é preciso mais

professores  “para  termos  com  quem  conversar.  Eu,  por  exemplo,  converso  com  quase

ninguém lá dentro do programa. Porque eu sou um dos poucos que trabalha com essa linha de

educação dentro da minha perspectiva. Então a gente carece de um pouco de espaços de troca

nesse sentido” (p.160).

A possibilidade e a necessidade do cadastramento de novos docentes pelo PPGMC nos

lança, porém, de volta ao desafio de discutir a identidade do Programa, pois incorporar novos

professores  ao  Programa  significa  incorporar  também  novos  temas  de  pesquisa,  novos

olhares (não necessariamente inéditos e diversos, mas ainda sim novos). E se já existe um

quadro de dispersão teórica e metodológica, esse quadro pode ser ainda mais agravado com o

crescimento do Programa, caso não seja esclarecido e formalizado – o que não significa

cristalizar – o que o PPGMC compreende e busca compreender pela/da relação entre mídia e

cotidiano.

Dito  de  maneira  metafórica,  porém direta,  o  PPGMC ainda  se  configura  teórica  e

praticamente como uma espécie de colcha de retalhos. Como um projeto coletivo em que as

individualidades se destacam mais que o todo do conjunto. E as razões para isso podem ser

várias.  O  fato  de  ser  um  programa  recente  e  formado  por  um  grupo  heterogêneo  de

professores/pesquisadores pode ser uma delas. A busca por (e a necessidade de) atender aos

critérios de uma avaliação da produção científica baseada na produtividade individual dos

pesquisadores,  outra.  Também  contam  a  divergência  teórica  e  a  atuação  em  campos

diversificados da área de Comunicação. Aliás, a própria fragmentação da área, ou melhor, a

visão  fragmentada  sobre  os  fenômenos  e  processos  comunicativos  que  ainda  impera  no

campo da Comunicação também contribui nesse sentido. Sem falar de todos os estímulos

cotidianos (midiáticos, do mercado, do Estado, das relações sociais, de trabalho etc.) para que

a produção e reprodução da vida em sociedade seja entendida e assumida mais como a soma

das individualidades do que como uma produção coletiva em si. Contudo, se, como temos

visto ao longo deste trabalho, a grande contribuição da pesquisa em Mídia e Cotidiano é

justamente a de abrir caminhos para a construção de uma perspectiva totalizante sobre os

fenômenos  e  processos  comunicacionais,  nada  mais  coerente  para  um Programa de  Pós-
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Graduação em Mídia e Cotidiano do que promover justamente a aproximação e integração

entre as diversas perspectivas, os diversos olhares, que existem (dentro do Programa) sobre

os discursos midiáticos e as práticas sociais.

Sobre essa questão, Farbiarz (2017) comenta que:

Em termos de espaço do Programa no rol de programas de pós-graduação a
gente tem uma pequena pérola. A gente tem uma posição muito interessante
nessa discussão sobre o cotidiano que não é tão comum. Tem alguma outra
coisa por aí, mas não é tão comum na nossa área. Se a gente consolida o
referencial teórico e trabalha nesse referencial teórico, a gente diz: “isso é
nosso”.  A gente define que cotidiano é “isso”,  a gente vai  trabalhar com
“isso” e a gente passa a ser um referencial para a área. Então em termos da
nossa posição em relação à área, seria importante sim, eu concordo. A gente
sedimentar uma visão com um, dois ou três autores, seja lá quem for, a gente
trabalha  nesse  sentido,  a  gente  se  estrutura  teoricamente.  
Isso  inclusive  ia  facilitar  muito  a  pesquisa  para  os  alunos.  Sem  dúvida
nenhuma isso dá uma força e estabelece um marco. (p.156)

Mesmo com tom cuidadoso quanto ao momento em que se deve chegar a essa unidade

teórica  e  metodológica  –  ou  pelo  menos  buscá-la  –,  ele  admite  que  tal  movimento

representaria um passo importante para o Programa, sobretudo no que se refere à demarcação

de sua posição no campo da Comunicação:

Eu duvido que a gente vai entrar em um consenso. Eu duvido que seja um
interesse dos professores. Não nesse momento. Se a gente um dia chegar a 5,
a gente pode discutir isso. Mas eu entendo que seria interessante a gente
marcar esse lugar antes que alguém marque antes da gente. Existe esse risco
de se a gente não marcar, não botar a bandeira, alguém pode vir e pegar. E
existem  programas  muito  mais  maduros  que  o  nosso.  Se  algum  outro
programa percebe que isso é importante – e tem vários programas que estão
percebendo que é uma área interessante, porque a gente se coloca no “chão
de  fábrica”,  na  realidade,  no  dia  a  dia,  na  atualidade,  o  que  é  muito
importante.  Se  alguém meter  a  bandeira  lá,  a  gente  fica  sem ela.  (ibid.,
p.156)

A reflexão  de  Farbiarz,  ao  referir-se  ao  “chão  de  fábrica”  em que  (e  com que)  o

PPGMC trabalha em suas pesquisas, ainda chama atenção para um último desafio – o último

que  se  pontua  neste  estudo,  mas  longe  de  ser  o  desafio  final  do  Programa  –,  também

transversal a todos os outros, que é o de estabelecer, manter e aprofundar cada vez mais o

diálogo e a integração com a sociedade. Sobre isso, destaca-se positivamente o interesse que

o Programa tem manifestado em se aproximar e contribuir com a Educação Básica Pública da

região.  Além  de  trabalhar  com  pesquisas  voltadas  para  temas  como  mídia  e  educação,

publicidade infantil e consumo, e mídia e divulgação científica (popularização da ciência) –

que  proporcionam momentos  de  troca  entre  pesquisadores  e  público  escolar  (estudantes,

professores, diretores, administradores, técnicos) –, o Programa tem adotado uma política de
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convidar professores da rede pública de ensino a participar de seus eventos e de reservar duas

vagas  no  processo  seletivo  para  candidatos  que  sejam  professores  da  Educação  Básica

Pública.

Também  podem  ser  destacados  nesse  sentido  os  trabalhos  realizados  junto  a

movimentos  sociais  –  ocupações  urbanas,  rádios  e  tevês  comunitárias,  organizações  de

trabalhadores  –  principalmente  sob  as  perspectivas  da  comunicação  comunitária  e  da

publicidade social. Fora a tendência que pode ser notada de uma certa convergência entre os

temas das dissertações e as pautas político-sociais – sobretudo do campo progressista – do

Rio  de  Janeiro  (cidade  e  estado)  nesses  últimos  anos  como,  por  exemplo,  políticas  de

ocupação  do  espaço  urbano,  políticas  de  segurança  pública,  movimentos  identitários  e

realização de megaeventos (carnaval, copa, olimpíadas) (UFF, 2017).

Uma questão, porém, a ser colocada sobre o diálogo entre o PPGMC e a sociedade é a

ainda  pouca  ocorrência  de  pesquisas  voltadas  para  a  compreensão  da  realidade

comunicacional da região metropolitana e do interior do estado do Rio de Janeiro39. Como

Programa que pretende se diferenciar – no sentido de se destacar – dos PPGCOMs da capital,

e, mais ainda, como Programa da UFF, universidade historicamente marcada por trabalhar

com  uma  estratégia  de  interiorização  do  ensino  superior,  o  PPGMC  tem  deixado  de

aproveitar uma grande oportunidade. Aliás, o crescimento econômico, nas últimas décadas,

do  chamado  “Leste  Fluminense”  –  região  formada  por  municípios  como  Niterói,  São

Gonçalo,  Maricá,  Itaboraí,  Saquarema,  Cabo Frio,  Rio das Ostras e outros – é citado na

proposta  de  criação  do  Programa,  no  item  referente  à  “contextualização  institucional  e

regional” (UFF, 2011). O que permite supor que, independente do avanço ou estagnação de

tal  crescimento,  existia  inicialmente  um interesse  por  parte  do  Programa de  investir  em

pesquisas que lidassem com o contexto regional. Considerando sua posição em relação à área

e sua posição geográfica propriamente, o PPGMC teria muito a ganhar – tanto em termos de

relevância social quanto em termos de consolidação de sua identidade – se aproveitasse mais

sua  vocação  –  como  Programa  da  UFF  –  para  pesquisar  os  fenômenos  e  processos

comunicacionais  na  realidade  das  regiões  metropolitanas  do  interior  do  estado.  Além de

preencher uma importante lacuna em termos de estudos culturais, de ambientes e dinâmicas

39. Das dissertações analisadas, apenas dois estudos trabalham diretamente com o contexto regional em que o 
Programa se insere. A dissertação “Traficante – ou roda ou tomba: linguagem policial, criminalização da pobreza
e discurso punitivista em O Itaboraí, O São Gonçalo e O Fluminense”, de Natália Kleinsorgen Bernardo Borges, 
que analisa jornais impressos da região; e a dissertação “A voz da comunicação: um meio formal de legitimação 
das ocupações urbanas”, de Mariana Pitasse Fragoso, que elege como objeto de estudo a comunicação produzida
por duas ocupações urbanas, sendo uma delas a Ocupação 6 de abril de 2010, do Movimento dos Trabalhadores 
Sem Teto (MTST) em Niterói.
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de produção e recepção midiática pouco explorados (porém não menos complexos), estaria

também contribuindo para o desenvolvimento social em áreas (territórios) menos prestigiadas

pela pesquisa social.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Aproximando-se o final desse estudo, chega, enfim, o momento de responder – com

base no que foi visto até aqui – de que modo a pesquisa em Mídia e Cotidiano dialoga com a

tradição  crítica  latino-americana  em  comunicação.  Antes,  porém,  de  responder  a  essa

questão, ou melhor, como uma espécie de introdução à resposta, é importante relembrar: a) o

caráter exploratório e propositivo deste estudo, ou seja, sua intenção de abrir (fomentar) uma

discussão e não, propriamente, encerrá-la; e b) o caráter limitado deste estudo, posto que se

trata de uma investigação em nível de mestrado, o que justifica, de certa maneira, ter este

trabalho se configurado mais como registro de um  exercício de reflexão e de um processo de

aprendizado  sobre  a  prática  de  pesquisa  em  Comunicação  do  que  como  uma  análise

completa.

Buscou-se traçar aqui,  através da forma como foram organizados os capítulos, uma

linha de raciocínio que partia da análise do campo da Comunicação (e do pensamento crítico

latino-americano de comunicação) para chegar à pesquisa em Mídia e Cotidiano – primeiro

na esfera “ideal” (das possibilidades de desenvolvimento teórico) e depois na esfera “real”

(das condições sociais de produção científica). Agora, para recapitular e reunir os principais

pontos  da  discussão de  modo a  atender  o objetivo  principal  desta  pesquisa,  propõe-se  o

caminho inverso, ou melhor, um caminho de volta: da pesquisa em Mídia e Cotidiano para o

campo latino-americano de comunicação.

Partindo,  portanto,  da  análise  de  como  a  pesquisa  em  Mídia  e  Cotidiano  tem  se

constituído no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade

Fluminense, temos, logo de início, que ela surge de uma demanda profissional-institucional.

Do anseio (e necessidade) dos professores e pesquisadores do Departamento de Comunicação

Social da UFF de criar um programa de Pós-Graduação que lhes permitisse (lhes garantisse

condições de) se qualificar profissionalmente e dar continuidade às atividades de pesquisa (e

também de ensino e extensão) desenvolvidas com os estudantes dos cursos de graduação em

Jornalismo e Publicidade e Propaganda. O tema “Mídia e Cotidiano” surge, assim, por meio

de uma estratégia coletiva (dos professores do departamento) de diferenciação externa – em

relação ao campo da Comunicação (regional e nacional)  – e de conciliação e articulação

interna – das pesquisas que vinham sendo desenvolvidas pelos professores envolvidos no

processo.  Desse  modo,  pode-se dizer  que “a pesquisa em Mídia e  Cotidiano” é  pensada

inicialmente  como um programa de  investigação  “guarda-chuva”  que  servia  de  abrigo  a

pesquisas  voltadas  para  a  análise  de  práticas  comunicativas  relacionadas  às  práticas
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profissionais do jornalismo e da publicidade e propaganda – e aos fenômenos, processos e

linguagens que elas abarcam.

Se “mídia” era, então, o conceito evidentemente comum, o “cotidiano” se apresentava

como um conceito a ser construído de maneira coletiva, crítica e transversal. Sobretudo por

ser  ele  o  conceito  sobre  o  qual  (ou  com  o  qual)  pretendia-se  estabelecer  (definir)  a

especificidade (a área de concentração) do Programa de Pós-Graduação a ser criado. Desse

modo, diálogo e articulação passam a ser os motes da pesquisa em Mídia e Cotidiano, tanto

em  termos  teóricos  –  de  diálogo  e  articulação  de  perspectivas  teóricas  e  modelos

metodológicos  –  como práticos  e  institucionais  –  de  diálogo  e  articulação  interna,  entre

professores-pesquisadores e suas respectivas produções (científicas), mas também externa,

entre  esses  professores-pesquisadores  e  a  área  (o  campo)  da  Comunicação  em  âmbito

nacional e internacional. Dessa forma, vê-se que a consolidação da identidade do PPGMC (e,

logo, da pesquisa em Mídia e Cotidiano) está, desde o início, atrelada a sua capacidade de

diálogo e articulação (teórica e prática, interna e externa). 

Importante lembrar também que tal capacidade sempre esteve diretamente vinculada às

condições sociais de produção científica do Programa – o que pode ser colocado em termos

de luta por (ou construção da) autonomia da pesquisa em Mídia e Cotidiano. Como vimos, a

construção  da  autonomia  é  um  processo  contínuo  (cotidiano)  e  gradual  de  produção  e

acumulação de capital científico dentro do qual (e por meio do qual) o Programa amadurece

sua  proposta  no  sentido  tanto  de  esclarecer  o  que  entende  pela  relação  entre  mídia  e

cotidiano,  quanto  de promover  a  integração (o diálogo e articulação)  entre  suas  linhas  e

grupos de pesquisa. Logo, pode-se dizer que a conquista de autonomia e a consolidação da

identidade (teórica e institucional) da pesquisa em Mídia e Cotidiano andam de mãos dadas, e

uma puxa a outra (tanto para frente, quanto para trás).40

Deixando o aspecto institucional um pouco de lado (mas nunca se esquecendo dele) e

aprofundando-se no aspecto teórico (o que mais importa a este estudo), vimos – ao longo do

segundo  capítulo  –  que  o  diálogo  e  a  articulação  são  fundamentais  também  para  a

composição de um referencial  teórico e metodológico que favoreça a construção de uma

perspectiva crítica e totalizante sobre os fenômenos e processos comunicacionais presentes

na (e decorrentes da) relação entre mídia e cotidiano. Pois dada a centralidade assumida pelas

mídias na estruturação/organização da vida cotidiana de sociedades inteiras – a ponto de ser

possível falar de um processo de “midiatização social” em que as mídias atuam como uma

40. Vale dizer – e comemorar (por que não?!) – que pouco antes do término desta pesquisa saiu o resultado da
Avaliação Quadrienal da Capes 2017 em que consta que o PPGMC subiu da nota 3, para nota 4. Com esse
resultado, é possível ao Programa entrar com a proposta de criação do curso de Doutorado.
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espécie de “ambiência sociocultural” e “revestimento histórico” da realidade (QUIROGA,

2013) –, qualquer abordagem que se faça de maneira isolada, tomando por referência uma

única  perspectiva  teórica,  ou  uma  única  corrente  de  pensamento,  tende  a  se  mostrar

insuficiente e redutora. O que não significa que a pesquisa em Mídia e Cotidiano deva se

constituir como uma espécie de bricolagem teórica, um “recorte e cola” arbitrário disfarçado

de síntese. Mas como teoria social “multiperspectívica” (KELLNER, 2001) e hierarquizada,

por meio da qual se possa investigar as opressões e determinismos parciais presentes nessa

relação, mas também apontar (tornar patentes) as possibilidades de emancipação aí presentes,

sem que se hipervalorize uma coisa em detrimento da outra – isto é, sem que se recaia em

análises que só veem opressão e alienação ou que,  por outro lado, só veem resistência e

apropriação social.

Como vimos, mídia e cotidiano se aproximam e compartilham a característica de serem

essencialmente espaços/ambientes de mediação da realidade, isto é, de (res)significação da

realidade, de transformação (por dentro) do sentido da vida. São esses processos de mediação

(midiáticos,  cotidianos,  culturais)  que  determinam  –  em  maior  ou  menor  escala  –  os

diferentes  modos de ver  o  mundo (a  realidade  social),  de  se  relacionar  com ele  e  de se

posicionar em relação a ele. Tais processos não seriam tão problemáticos – e, ao contrário,

poderiam  ser  extremamente  positivos  e  libertadores  –  se  não  fossem  ainda  tão

comprometidos com a (e determinados pela) manutenção da ordem social (das relações de

tipo) capitalista e com o ocultamento de suas contradições. 

O processo de consolidação de uma cultura midiática,  ou de uma “midiatização do

cotidiano” poderia abrir – e, de fato, tem aberto – diversas vias de crítica das contradições

sociais,  de  “destruição  da  pseudoconcreticidade”  (KOSIK,1963),  de  “suspensão  da

cotidianidade” e de “condução da vida” (HELLER, 2008). Mas isso ainda esbarra no fato

(fundamental) de que tal processo ainda não foi capaz – e arrisca-se dizer que não será por si

só – de romper com as estruturas sociais que servem de alicerce ao sistema capitalista de

dominação social. Nesse sentido, ainda pesa, por exemplo, o fato de que as mídias, sobretudo

as  que  envolvem tecnologia  de  ponta,  ainda  são  propriedade  de  grandes  conglomerados

empresariais comprometidos com a manutenção de suas taxas de lucratividade e sua posição

de dominância. Isso explica – em parte – o porquê das mídias (os sistemas/organizações de

produção midiática) ainda servirem tanto à sedimentação de uma cultura (um modo de vida)

global  e  capitalista  voltada  para  a  conservação  da  chamada  “sociedade  burocrática  do

consumo dirigido” (LEFEBVRE, 1991).  

A pesquisa em Mídia e Cotidiano,  portanto,  entendida como um estudo crítico das
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mediações  culturais,  tende  a  ser  mais  rica  (em  termos  de  complexidade  de  análise)  e,

consequentemente,  mais  efetiva  em  seu  trabalho  de  investigação  e  compreensão  dos

processos  comunicacionais  quanto  mais  desenvolver  a  capacidade  para  lidar  com  uma

espécie de “zona cinzenta” em que se confundem (se mesclam) o popular e o massivo, a

dominação e a resistência, o hegemônico e o contra-hegemônico, o local e o global, a história

e  o  cotidiano,  a  subjetividade  dos  interpretantes  e  o  modo  objetivo  (concreto)  como  se

manifestam as forças e estruturas sociais nos discursos midiáticos e práticos sociais. Pois se é

importante reconhecer as “brechas” – como Martín-Barbero (1997) observa, no sentido das

possibilidades  de  ressignificação  e  apropriação  de  discursos  e  práticas  –,  também  o  é

reconhecer as paredes e muros que ainda impedem que da relação entre mídia e cotidiano

despontem fenômenos e processos comunicacionais críticos e emancipadores.

Vimos no primeiro capítulo deste trabalho – ainda que de forma breve e resumida – que

a  tradição  crítica  latino-americana  tem  muito  a  contribuir  com  a  pesquisa  em  Mídia  e

Cotidiano nesse sentido. E vimos ao longo do estudo que a recíproca é verdadeira, isto é, que

a pesquisa em Mídia e Cotidiano, assumindo a tarefa de atualizar criticamente a teoria das

mediações (culturais) – através, por exemplo, da articulação teórica entre os estudos culturais

latino-americanos, as teorias da dependência e a economia política da comunicação – tem

toda condição de somar-se a essa tradição e contribuir com ela. Ainda mais quando se tem,

como  foi  possível  observar  no  último  capítulo,  um  nítido  alinhamento  em  termos  de

princípios  epistemológicos:  do  caráter  crítico  da  pesquisa,  sua  vinculação  com a  prática

social e seu compromisso democrático. Tal alinhamento ainda é reforçado quando se percebe

a aproximação (para não dizer coincidência) entre as mediações que Martín-Barbero (2004)

elenca como temas de análise para a pesquisa crítica latino-americana – a estrutura social, as

lógicas de reprodução, as dinâmicas culturais e as gramáticas discursivas – e as linhas de

pesquisa com que trabalha o PPGMC. Dito de maneira um tanto esquemática, a análise, por

exemplo, da estrutura social e das lógicas de produção pode ser contemplada pelas pesquisas

da linha 2 do programa: “Políticas, discursos e sociedade”. Enquanto a análise das dinâmicas

culturais e gramáticas discursivas ficaria a cargo da linha 1: “Linguagens, representações e

produção de sentidos”. 

Aliás,  considerando  a  vocação  do  PPGMC  para  investigar  “o  chão  da  fábrica”

(FARBIARZ, 2017) dos processos produtivos de comunicação – sejam eles jornalísticos,

publicitários,  comunitários,  massivos,  hegemônicos,  contra-hegemônicos,  impressos,

radiofônicos, audiovisuais ou digitais –, pode-se dizer que a pesquisa em Mídia e Cotidiano

também tem muito a contribuir com a pesquisa sobre o “trabalho de mediação” realizado
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pelas  mídias,  conforme propõe Bolaño  (2016)  pela  perspectiva  da  Economia  Política  da

Comunicação. Isto é, sobre o trabalho de mediação cultural realizado pelos profissionais que

trabalham tanto com (para) as grandes empresas de mídia – no sentido de apropriação da

cultura  popular  (as  linguagens,  discursos,  comportamentos,  gostos)  e  sua  subsunção  na

cultura de massas (e, consequentemente, na economia) – quanto com veículos alternativos

(comunitários, sindicais, as “mídias livres” etc.) – no sentido das apropriações tecnológicas e

culturais que fazem dos discursos e linguagens das indústrias culturais. De todo modo, dados

os  inúmeros  fenômenos  observáveis  na  relação  de  mútua  determinação  entre  mídia  e

cotidiano, compreende-se aqui que existe um enorme potencial do PPGMC para desenvolver

pesquisas empíricas por um viés crítico.

Estes são apenas alguns dos exemplos que permitem propor – como previa a hipótese

inicial  –  que  a  pesquisa  em  Mídia  e  Cotidiano  pode  ser  alinhada  (contextualizada)  ao

pensamento  crítico  latino-americano e  considerada  como um novo desdobramento  de  tal

tradição  teórica,  cuja  contribuição  principal  estaria  relacionada  à  sua  capacidade  de

articulação  crítica  das  teorias  e  metodologias  que  historicamente  compõem  o  campo.

Articulação  esta  que,  sendo  provocada  principalmente  pelo  conceito/noção  de  cotidiano,

tende a favorecer uma renovação teórica (e crítica) do campo, sobretudo no que se refere ao

modo como discute a dimensão cultural dos fenômenos e processos comunicativos.

Claro que se trata ainda de uma possibilidade – que pode, inclusive, não se confirmar

futuramente – e que existem inúmeros desafios a serem enfrentados ao longo do processo. A

consolidação da pesquisa em Mídia e Cotidiano em relação à área é um deles. O interesse (ou

a  falta  dele)  por  parte  dos  pesquisadores  (docentes  e  discentes)  do  Programa  em  se

esforçarem para essa integração é outro.41 As disparidades entre o desenvolvimento científico

e a forma como se organiza a área de Comunicação no Brasil e nos países hispano-falantes é

outra.42 Enfim, não são poucos os percalços a serem superados (ou contornados) ao longo do

processo.

Contudo, não há como negar – e este estudo tentou provar isso – que existem indícios

que permitem refletir sobre tal integração como algo viável e frutífero para ambas as partes.

41. Alguns docentes do Programa já tem estreitas relações com a comunidade científica latino-americana de
comunicação. Prova disso é a publicação em revistas da região (fora do Brasil), a participação não só em eventos
(congressos, seminários) e os cargos assumidos por alguns deles em associações como a Alaic e Ulepicc.
42. O desenvolvimento da pesquisa de Comunicação (com letra maiúscula, referindo-se a uma área disciplinar
específica) no Brasil é ainda evidentemente maior que em outros países da região (com exceção do México).  O
diálogo interdisciplinar da pesquisa em comunicação (em minúsculas) na América Latina é maior no sentido de
que grande parte da pesquisa de comunicação em países como Uruguai, Bolívia, Peru e Chile é realizada por
sociólogos, filósofos, antropólogos, etc. Segundo Tavares (2017) a disparidade em relação ao desenvolvimento
da área de Comunicação no Brasil e nos demais países latino-americanos pode ser verificada, inclusive, através
da observação do número de doutores em Comunicação de cada país. 
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Sem  falar  que,  além  de  proximidade  político-epistemológica,  existe  todo  o  contexto

histórico-social  da  região  que,  independente  das  diferenças  de  língua  e  de  nível  de

desenvolvimento econômico, marca – como condição de produção – a pesquisa social latino-

americana. Nesse sentido, é importante observar que as relações de dependência e dominação

(política, econômica e cultural/epistemológica) historicamente presentes na relação dos povos

e governos da região com os países e blocos dominantes que marcaram a primeira geração

dos estudos críticos latino-americanos de comunicação não foram ainda de todo superadas.

Prova disso são os golpes – e tentativas de golpe – de Estado, que voltam, no século XXI, a

assombrar a história de países da região, como Honduras, Paraguai e Brasil. Golpes que, cabe

dizer, contaram com amplo apoio (participação, organização, estímulo) das grandes empresas

de mídia da região.

Vê-se, portanto, que quase meio século depois, a conjuntura política latino-americana

volta a se caracterizar como um cenário de dominação, dependência e autoritarismo. E que,

mais uma vez, a discussão sobre o papel exercido pelas mídias no processo de construção e

sedimentação de tal cenário se faz necessária. Logo, nada mais oportuno (e necessário) à

pesquisa em Mídia  e  Cotidiano do que tomar  para  si  o  acúmulo  teórico  do pensamento

comunicacional regional como forma de rever problemas, repensá-los e reformá-los para a

construção de novas vias de transformação da realidade social em que se insere.
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APÊNDICE I – ENTREVISTA PROF. DR. ADILSON CABRAL

Entrevista realizada em 11/9/2017

“Professor  associado  da  Universidade  Federal  Fluminense,  atuando  no  Departamento  de
Comunicação Social e nos Programas de Pós-graduação em Mídia e Cotidiano (PPGMC) e de
Estudos pós-graduados em Política Social (PPGPS). Coordenador do Curso de Comunicação
Social  da  UFF (2016-2020).  Pós-doutor  em Comunicação  na  Universidade  Carlos  III  de
Madrid (2013),  Doutor  em Comunicação Social  (2005) e Mestre em Comunicação Social
(1995)  pela  Universidade  Metodista  de  São  Paulo  e  Graduado  em  Comunicação  Social,
habilitação  Publicidade  e  Propaganda,  pela  Universidade  Federal  Fluminense  (1992).
Coordenador do EMERGE – Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência,
além de pesquisador do COMUNI, grupo de pesquisa sediado na Universidade Metodista de
São  Paulo.  Integra  o  Laboratório  de  Pesquisa  Aplicada  –  LaPA,  do  PPGMC-UFF.
Contemplado no Edital Jovem Cientista do Nosso Estado (período 2013-2016), pela FAPERJ.
Membro associado da ULEPICC Brasil – Capitulo brasileiro da União Latina da Economia
Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, tendo sido Secretário Geral da entidade
de 2010 a 2014 e Presidente da entidade na gestão 2014-fev.2016. Vice-coordenador da Seção
de  Comunicação  Comunitária  da  IAMCR  –  International  Association  of  Media  and
Communication Research na gestão 2012-2016. Autor  de livros e  artigos  em Políticas  de
Comunicação,  com  ênfase  em  Comunicação  Comunitária,  atuando  principalmente  nos
seguintes  temas:  políticas  de  comunicação,  democratização  da  comunicação,  apropriação
social das TICs, comunicação comunitária e digitalização das comunicações.”43

Filipe: Boa tarde, professor. A primeira pergunta é: como surgiu a ideia de criar o PPGMC e
por que um novo programa de Comunicação na UFF visto que já existia o PPGCOM/UFF?

Adilson: A gente teve,  como curso de Comunicação,  departamento de Comunicação uma
proposta  inicial  histórica de se criar  um mestrado interdisciplinar  e  interdepartamental  no
IACS. Não todos os cursos do IACS, mas essa interface Comunicação com Cinema, Artes…
fazer um mestrado, inicialmente, comum. O problema é que houve um “cisma” entre o setor
teórico  (o  pragmatismo teórico)  do  departamento  de  Comunicação  em torno  do setor  de
Fundamentos. Ele se juntou com o que já era o departamento de Cinema e o curso de Cinema
da UFF e, juntos, criaram um programa de Comunicação com duas linhas. Uma mais ligada à
Comunicação – o viés teórico – e uma linha ligada a Cinema – onde estavam os professores
de Cinema.

Então o departamento de Comunicação – tanto o setor de Jornalismo como o de Publicidade,
que permaneceram no departamento – não tinha na época (meados dos anos 2000) ainda
fôlego para criar um curso próprio de mestrado. Isso aí só começou a se fomentar em 2007
pra 2008. E em 2008 veio uma primeira proposta a partir de uma articulação de professores já
doutores com uma relativa estrada, participação e conformação de áreas de atuação.

Filipe: Como foi essa articulação inicial?

Adilson:  A gente  começou a  trabalhar  a  proposta  de  um curso  entendendo  que  o  nosso
entorno se consistia de quatro programa de pós-graduação na cidade do Rio de Janeiro – que

43. Texto retirado do site do PPGMC/UFF. Disponível em:
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/team-member/adilson-vaz-cabral-filho/.  Acesso  em:  nov.
2017.

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/team-member/adilson-vaz-cabral-filho/
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já existiam há um bom tempo, alguns já com doutorado – e um programa de Comunicação
dentro da própria casa, do próprio Instituto, que era consolidado – tinha o seu mestrado e
doutorado já em curso (já era nota 5).
Então  olhando  esse  ambiente  interno  em  relação  à  UFF  e  externo  em  relação  a  outros
programas de Comunicação no Rio de Janeiro, comprendemos que um outro programa de
comunicação não seria possível. E olhando também o ambiente que levou a essa cisma – esse
racha, digamos assim – do departamento de Comunicação “que ficou” com o departamento de
Comunicação  “que  foi”,  não  caberia  a  nós  propor  uma  composição  com  o  programa  já
existente. A gente criou um outro curso. 

As nossas missões seriam [I] criar um outro curso e não dentro do nome, da terminologia
“comunicação”.  Daí  veio  a  ideia  da  gente  trabalhar  com  “mídia”.  E  aí  a  gente  [II]
compreender uma dimensão que desse a materialidade do que a gente queria pesquisar e da
forma  como  a  gente  sempre  trabalhou  com a  comunicação  –  que  é  mais  objetiva,  mais
concreta, crítica, situada no processo de produção etc.

Filipe: E a  ideia  de  trabalhar  com  “Mídia  e  Cotidiano”?  Como  surgiu?  Havia  outras
propostas?

Adilson: Havia uma proposta em curso – outras propostas também, mas a minha, que eu
lembro mais por conta de um alinhamento de uma discussão que eu já participava – era a
discussão  de  comunicação  e  desenvolvimento.  Por  conta  de  haver  vários  programas  na
América  Latina  que  trabalham  diretamente  com  esse  tema  ou  trabalham  com  linhas  de
pesquisa,  área  de  concentração,  relacionada  a  comunicação  e  desenvolvimento,  mesmo
compreendendo uma dimensão crítica. Mas a crítica ao diálogo com essa terminologia foi
muito forte e muito intensa, então a gente ‘partiu pra outra’ e encontrou um caminho próximo
de se trabalhar com o cotidiano.

A relação mídia e cotidiano aparece pela tentativa de se negar, de se contrapor aos programas
existentes. Mas ao mesmo tempo colocou pra nós um grande desafio que é construir o que é
que a gente compreende sobre o cotidiano em si – enquanto conceito, enquanto área de estudo
– e na relação com a mídia enquanto processo, produto e os próprios meios de comunicação
na relação com a sociedade, com o Estado, com o mercado, enfim.

Filipe: Segundo consta no histórico do relatório do PPGMC enviado à Capes, em 2008 foi
realizado o primeiro Seminário Interno para a formação do que viria a ser o PPGMC, e só
em 2012 a proposta é aprovada pelo CNPQ. O que houve ao longo desses anos? Quais eram
os obstáculos e desafios de então?

Adilson: Houve uma primeira proposta derivada desse seminário. Essa proposta foi analisada
e questionada e indefirida [pela Capes] na linha de que o corpo docente não era maduro o
suficiente. Na primeira avaliação do proposta de cursos novos a gente levou uma primeira
“gongada”, digamos assim. Entramos com recurso e ratificaram a decisão. Mas aí que foi
interessante. 

Ao invés da gente reagir no ano seguinte, a gente criou pra dentro uma discussão em torno de
compreender as críticas e qualificar os pontos fracos que estavam identificados. E aí a gente
apresentou uma segunda proposta em 2011, teve resultado em 2012, e abriu a primeira turma
em 2013.  Esse processo ele  levou três  anos,  digamos asism,  porque foi  esse trabalho de
organizar, fazer o dever de casa direito e fazer uma proposta para arrebentar mesmo. Para não
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ter  dúvida.  Até  para  construir  aquilo  que,  dentro  do  caminho  da  primeira  avaliação,  os
avaliadores apontaram como limitado em termos de maturação, de diálogo, publicação, etc.

Filipe: Como o programa tem refletido sobre a questão do “cotidiano” e sua relação com a
mídia? 

Adilson: A gente tem uma grande tensão hoje entre a compreensão de: se a gente vai discutir
o  cotidiano  a  partir  das  questões  relacionadas  ao  campo da  Comunicação  e  ao  processo
produtivo,  seja  ele  a  mídia  comercial,  a  mídia  tradicional,  analógica,  digital,  envolvendo
públicos  de  diferentes  faixas  etárias;  ou  se  vamos  discutir  a  ideia  de  cotidiano  numa
perspectiva  transversal,  interdisciplinar.  O cotidiano dialogando com o ordinário,  comum,
cotidiano  dialogando  como  uma  arena  de  lutas,  o  cotidiano  dialogando  como  algo  a  se
transpor uma condição apática da sociedade, amorfa da sociedade em relação a qual a gente
precisa reagir e incitar uma reação. 

Essas  ideias  em torno  do  cotidiano  dialogam.  Agora:  seremos  estudiosos  do  cotidiano  e
compreenderemos o “cotidianismo” (como uma função epistemológica do programa)? Ou
relacionaremos os estudos de mídia (que somos também, no título, não esquecer disso) nas
relações com o cotidiano, ou as relações cotidianas em torno da compreensão do papel da
mídia em relação a sociedade, em relação aos seus realizadores? Essa é uma tensão que a
gente lida com ela e talvez eu não tenha solução pra isso.   

Não necessariamente uma coisa exclui a outra. A gente não precisa definir um processo e a
partir daí não seremos mais a outra coisa. Eu acho que isso vai ser sempre parte dos nossos
modos de compreender o nosso “estar no Programa”. Portanto também as nossas pesquisas, os
nossos orientandos, os projetos que são gerados a partir daí e o programa como um todo.

Filipe: Dada a variedade de temas de pesquisa com que o PPGMC lida através de seus
grupos de pesquisa (consumo, memória, afetos, comunidade, juventude, tecnologia, games,
linguagem, ética), como o “cotidiano” articula todos esses debates?

Adilson: A gente tem uma grande preocupação em relação a isso que é, na verdade, saber o
quanto  que as  nossas  pesquisas  são diferentes  das  outras,  dos  outros  programas.  Por  que
caberia falar de um outro programa, de um programa de um outro tema, de um outro título, de
um outro rótulo, “Mídia e Cotidiano”, distinto de Comunicação, se a gente faz o mesmo? 

O nosso olhar para essa pergunta é: até que ponto fazemos mais do mesmo ou de que forma
fazemos diferente na forma do que nos propomos a ser? A minha compreensão olhando outros
programas,  outros  trabalhos,  é  que  existe  sim muita  coisa  em comum,  mas  existe  como
conjunto da obra, como marca do Programa, uma coisa que é mais relacionada aos processos
produtivos cotidianos. As relações sociais da sociedade com os meios, da sociedade com os
produtores dos meios, entre grupos sociais distintos, entre localidades e territórios distintos,
que  são  mais  cotidianos,  mais  concretos,  mais  do  dia  a  dia.  São  mais  reais,  não  são
estratosféricos, não são delirantes e tal. Elas são do mundo real.

A gente  vê  processos  políticos  concretos,  mas  políticos  nesse  sentido  mais  amplo.  Tanto
político relacionado à nossa linha [de pesquisa] que é de Política, mas também de construção
de narrativas a partir da apropriação da linguagem, de modos de trabalhar a linguagem – que
também é ‘a cara’ da Linha 1 – que falam do, e refletem o nosso cotidiano a partir de uma
compreensão sobre o fenômeno da comunicação e dos meios de comunicação. Isso aí acho
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que demarca um pouco do nosso espaço da nossa ocupação desse território em relação a
outros.

Filipe: Até que ponto o “cotidiano” é um conceito chave na produção do PPGMC e até que
ponto é um “guarda-chuva” que abriga debates diversos sobre mídia e sociedade?

Adilson: Passa um pouco pela questão que falei anteriormente. Se a gente compreende o que
eu chamo de “cotidianismo” – assim, para provocar –, isto é, a compreensão do cotidiano
como um conceito em relação ao qual a gente precisa se posicionar com uma determinada
compreensão desse conceito para desenvolver  como desdobramento para nossas pesquisas
relacionadas a mídia, ou se a gente compreende o cotidiano como uma dimensão nas nossas
pesquisas  relacionadas  à  mídia.  Eu  acho  que  essas  duas  dimensões  se  enfrentam.  Não
necessariamente cada professor e cada aluno precisa afirmar, vestir a camisa dela, defender
ela  a  despeito  da  outra  e  de  outras.  Para  além  da  gente  ter  uma  visão  mais   purista,
determinista  e  até  focada  nessa  compreensão  do  cotidianismo,  essa  visão  acaba  se
configurando mais fluida. Ela se faz mais fluida em relação ao modo como a gente lida com
as pesquisas. A não ser que a gente demarque uma linha dura geral, mas aí vira um grupo de
pesquisa sobre o cotidiano. E não é o propósito. Não é isso? Se não não é um programa de
pós-graduação. A gente tem pluralidade de olhares, de reflexões, de disposição e investigação.

Então, assim, a ideia do guarda-chuva é que a compreensão do cotidiano nos abriga. Agora,
podemos dialogar  com essa disposição do cotidianismo ou com a compreensão de que o
cotidiano é uma dimensão na relação com as nossas pesquisas. Estamos com esse desafio.
Espero que venha o doutorado em pouco tempo.  Que aí  teremos condição de maturar os
espaços de conjunto, encontro, o seminário que a gente faz, grupos de estudo, justamente para
identificarmos caminhos possíveis,  formas de lidar  e formas de administrar  boas relações
entre os distintos modos de ver a compreensão sobre o cotidiano. 

Filipe: Quanto  ao  objetivo  geral  do  PPGMC:  o  que  significa  dizer  que  o  Programa
privilegia as  “perspectivas crítica e  dialética na análise  das  interações  midiatizadas dos
sujeitos e das coletividades”?

Adilson: O Gabriel Kaplún, quando veio aqui, usou uma expressão muito interessante que
depois eu tomei pra vida: “um contraponto às teorias normativas de comunicação”.
 
Quando  ele  viu  o  Programa,  na  época  a  gente  estava  lançando  aquele  primeiro  livro
“Pesquisas em Mídia e Cotidiano”, ele olhou o conjunto dos artigos e disse: “caramba, vocês
estão  se  contrapondo  a  essa  tradição  normativa  de  olhar  a  comunicação  e  reproduzir  as
lógicas.  As pesquisas  buscam entender  as  coisas  para  além das  coisas  como são.  Não se
contentam com a descrição pura e simples”. E aí [a perspectiva crítica] é justamente isso. É
instigar a compreensão dos fenômenos de um modo crítico e de um modo transformador.
Sejam eles das relações de trabalho, das relações sociais, etc., que são colocadas em torno do
processo comunicacional.

Então, assim, é crítico e dialético no sentido de transformar e apresentar novas possibilidades
de olhar e não simplesmente descrever. A gente procura fazer isso. A gente tenta. São outros
objetivos,  né?  Então  a  gente  tenta  procura  conduzir  pesquisas,  projetos  de  pesquisa,
orientações, tudo o que a gente faz, na perspectiva da construção desses objetivos. Então a
gente está sempre caminhando e meio que duelando para viabilizar esses objetivos da forma
melhor possível. 
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Filipe: Por falar em Gabriel Káplun, no prefácio do livro do PPGMC (2010), ele apresenta o
estudo  sobre  mídia  e  cotidiano  como  “una  multiplicidad  de  miradas,  desde  lugares  y
tradiciones  diversas".  E  diz  que  o  principal  desafio  do  PPGMC é "ponerlos  en  diálogo
crítico".  Como o Programa tem construído esse “diálogo crítico”? 
 
Adilson: Eu acredito que o conjunto dos professores, a partir dessa multiplicidade [de temas e
debates] – cada qual, cada pessoa, cada nó de rede nessa multiplicidade – se moveu no sentido
de se identificar em relação a um determinado campo de atuação de uma forma mais clara e
efetiva. Não só produzir para suas disciplinas e estudar para aulas melhores, mas também se
compreender  como  produtor  de  conhecimento,  como  formador  de  pessoas  que  vão
desenvolver  suas  teses  e  dissertações,  o  que  envolve  uma  inserção  dentro  dos  campos
científicos. Então houve um movimento individual e coletivo, através de grupos de pesquisa,
publicações  e  participação  em  eventos,  de  identificar  esses  campos  de  atuação  para  se
qualificar e se relacionar melhor.

Essa construção é processo. No projeto que foi do Sucupira no ano passado [2016] está muito
mais  claro  [do  que  no  início  do  Programa]  onde  que  cada  um joga  nesse  time  Mídia  e
Cotidiano. A gente ocupa vários espaços: design e educação, comunicação comunitária, ética
na publicidade, ética da informação; rádio e memória, linguagens audiovisuais… 

Hoje o que que melhorou de lá pra cá? Cada um tem sua posição e dialoga. Agora, a questão
é:  vamos  todo  mundo  vestir  a  camisa  do  Cotidiano  F.C.?  Ou  vamos  seguir  nessa
multiplicidade de posições mas trabalhando em prol da relação entre mídia e cotidiano como
espaço que é o do nosso programa? Essa questão que eu acho que, na verdade, não terá fim. 

Filipe: Em 2016 houve uma reformulação do currículo. O que motivou essa reformulação e
qual a importância da reforma para o Programa?

Adilson: A gente  foi  compreendendo,  batendo  cabeça,  como é  que  faz,  como é  que  faz
melhor,  e como é que dialoga não só com o conjunto dos outros programas – obviamente os
mais qualificados – como também a demanda da PROPPI [Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-
Graduação e Inovação da UFF]. A PROPPI lida com vários programas de várias áreas que tem
avaliações diferentíssimas em relação a Capes. 

A reforma veio de um o processo de debate no qual a Denise [Tavares] participou muito com
coordenadores outros de outros programas, principalmente o PPGCOM/UFF – a gente, na
prática, tem um diálogo muito legal com Marco Roxo [atual coordenador do PPGCOM/UFF].
Veio também da participação da Denise nas reuniões da Compós. 

A gente fazia errado. A gente fazia a disciplina como a “nossa” disciplina. Existia um corpo
de obrigatórias, um corpo de optativas de núcleo comum (das duas linhas), e optativas de cada
linha. Essas optativas de cada linha eram quase que a imagem e semelhança de cada projeto
de pesquisa de cada professor. E esse processo é errado. A gente deveria pensar disciplinas
guarda-chuva que representassem grandes áreas de atuação de uma meia dúzia, de uns três ou
quatro  professores  dentro  de  cada  linha  de  pesquisa,  que  pudessem  circular  entre  os
professores e que esse guarda-chuva fosse composto de diversas unidades de um conteúdo
programático que pudessem ser assumidas, cada unidade, como uma disciplina em si. Então,
por exemplo, se dentro de Comunicação e Cidadania, eu boto eu um conteúdo programático
“comunicação comunitária”, eu dou a disciplina “comunicação comunitária”. A disciplina real
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é comunicação comunitária, que é um eixo, um tópico de um conteúdo programático daquilo
que, para efeito da disposição do Programa, se chama de disciplina. Então a disciplina é um
guarda-chuva de várias disciplinas, de vários cursos. O PPGCOM/UFF, a UFBA, todo mundo
trabalha nessa pegada. 

Filipe: Na  proposta  de  criação  do  Programa,  em  2012,  há  um  ponto  que  aborda  o
desenvolvimento regional – em particular as possibilidades de desenvolvimento da região
com a criação do Complexo Petroquímico do Leste Fluminense (Comperj). De lá pra cá,
houve a operação Lava-Jato, a crise econômica, o golpe de Estado, a desaceleração (quase
estagnação) das obras do Comperj, enfim… o contexto regional e nacional mudou. Como
essas mudança no contexto histórico tem afetado o Programa, sobretudo trantando-se de um
programa ainda recente?

Adilson: Acho que a gente vai ter sempre, como UFF, uma preocupação maior em relação ao
desenvolvimento  do  Estado  e  da  região.  A  UFF  não  é  uma  universidade  de  capital,
cosmopolita, etc. Mas uma universidade que pensa o desenvolvimento regional. E aí volta a
questão do desenvolvimento. A importância de se construir uma compreensão que não seja
alinhada a um processo de fora pra dentro, de cima pra baixo, mas um processo relacionado à
própria capacidade da sociedade de se organizar, de pleitear, de buscar transpor determinadas
situações de estagnação. Isso se coloca para UFF como um todo, para vários cursos. 

Na pós-graduação a gente entendeu isso como um contraponto interessante à Pós-graduação
de Comunicação principalmente da UFRJ, que é muito focada na centralidade da cidade do
Rio, de ser uma megalópole, etc. Mas ao mesmo tempo pensando nessa dimensão regional.
Essa construção de regiões, que não necessariamente são cidades principais de Estados, em
relação aos contextos e desafios de territórios que se colocam não à margem, mas se colocam
em  desenvolvimento  a  despeito  das  principais  cidades  e  capitais  dos  Estados  que  são
referência dentro do país. Essa condição de pensar o desenvolvimento regional – pensar a
dimensão da articulação de cidades não principais em torno de uma determinada região –
dialoga com outros  contextos  de outras  regiões  do país  e  outros  países,  seja  na América
Latina, África e tal. Existe muito diálogo e a busca por um fio condutor, de um traço em
comum, de um aspecto em comum em relação tanto a projetos de pesquisa, orientações e os
produtos desenvolvidos a partir daí. 

Ser  um  programa  recente  afeta  por  conta  dessa  ausência  de  consolidação  da  pesquisa,
consolidação dos professores e do próprio espaço do Programa em relação à universidade (a
UFF) e em relação à área numa avaliação possível da CAPES. Não ter um doutorado é um
problema  e  a  gente  está  demandando,  a  despeito  de  estarmos  agora  na  nossa  primeira
avaliação, porque a gente construiu laços nesse processo. A gente tem, de 2015 pra cá, uma
compreensão muito clara de laços nacionais, continentais (regionais) e internacionais muito
claros  na  compreensão  dos  nossos  objetos  de  estudo,  das  redes  de  investigação  que  se
colocam. A ausência do doutorado é um entrave muito forte na inviabilidade de projetos de
pesquisa e da formalização desses intercâmbios. 

Então a crise, golpe, etc., afetam no sentido de, por exemplo, não poder haver tanta bolsa
quanto  haveria  se  houvesse  uma  situação  de  fomento  à  Ciência  e  Tecnologia.  Talvez  o
Programa tivesse mais bolsa. Talvez o Programa tivesse mais condição de fazer o Seminário
de Pesquisas em Mídia e Cotidiano de forma tranquila, chamando as pessoas com quem a
gente quer trabalhar e aproximando e estreitando os laços que a gente quer fazer e que acaba
articulando por vias não institucionais. Por vias da aproximação dos professores com seus
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projetos de pesquisa e a sua própria disposição não só de estar como investir muitas vezes
nessas relações.

A crise inviabiliza porque ela fecha oportunidades, quer dizer, ela inibe oportunidades. Mas é
uma  coisa  que  a  gente  pode  colocar  à  disposição  de  acordo  com  oportunidades  que  se
colocam a despeito da crise. Sempre tem uma revista online ou um dossiê conjunto que se
possa  fazer.  São  formas  de  enfrentar  essas  limitações  orçamentárias  para  coisas  que
demandam orçamento efetivo. Uma alternativa é trabalhar em coisas que demandam mais
uma  articulação.  Porque  às  vezes  a  gente  trabalha  muito  em  torno  de  atividades  que
demandam  orçamento  e  brigando  com  a  falta  de  orçamento.  Eu  acho  que  isso  existe  a
despeito de coisas  que a gente poderia  implementar a despeito de orçamento.  Coisas que
estejam dentro das nossas próprias possibilidades de trabalho e que rendam (que gerem) uma
materialidade de, digamos, produção, de contribuição do Programa para investigação na nossa
área de atuação. Acho que esse tem sido o caminho do programa. Em tempos de crise, de
golpe e afins é meio que isso. 

Filipe:  Recentemente  a  Comunicação  passou  a  ter  uma  área  “própria”  na  Capes  -
“Comunicação e Informação” - e deixou de ser ligada às “Ciências Sociais Aplicadas I”. O
que muda com isso? 

Adilson: Do  ponto  de  vista  da  grande  área  específica  Comunicação  e  Informação  é
interessante  porque  já  é,  primeiro,  um  pleito  antigo  da  nossa  área  de  Comunicação,
compreendendo que a gente tem uma área grande, projetos grandes…

Já era uma área que vinha demandando uma visibilidade própria, que fazia eventos grandes
em relação tanto a outras áreas das Ciências Sociais Aplicadas, como também a outras áreas
de Comunicação em outros países. Essa construção, a necessidade de ter mais faculdades de
Comunicação,  cursos  de  Comunicação,  e  agora  cursos  de  Jornalismo,  Publicidade,  etc.,
insuflou demais a área e a área acabou se construindo em torno dessa visibilidade de uma
grande área própria.  Isso significa  que,  do ponto  de vista  da Capes,  que  distribui  verbas
proporcionais  em  relação  às  grandes  áreas,  ter  uma  grande  área  própria  significa  mais
dinheiro virtualmente. A gente está agora numa situação de crise, eu não sei o que significa
realmente na prática, mas ruim não é.

Uma outra coisa boa é que o diálogo com outras Ciências Sociais Aplicadas é mais amplo que
a do campo específico da Comunicação. As avaliações que vão ser feitas, vão ser feitas no
diálogo com os nossos critérios. No máximo com o povo de [Ciência da] Informação. Mas
não com o povo de Administração e todas as outras Ciências Aplicadas I – porque tem a dois! 

Enfim, ser “Comunicação e Informação” é trabalhar com um conjunto de critérios em torno
dessa grande área e não de outras grandes áreas. A gente vai dialogar, depois da grande área,
no CTC, onde reúnem todas as grandes áreas, mas a gente não vai ter que sentar na mesma
mesa pra definir documento de avaliação da área específica com o povo das outras Ciências
Sociais Aplicadas. Isso é bom. Ter mais dinhero, em tese, mesmo que virtualmente, também é
bom. Então só teve coisa boa nessa área da pós-graduação.

Filipe: Nos relatórios do PPGMC é recorrente aparecer críticas à política de avaliação da
Capes. Como o PPGMC avalia a política da CAPES em relação ao desenvolvimento das pós-
graduações no país? 



 150

Adilson: Eu não sei quanto que é o problema da avaliação de um modo geral ou se é um
problema do excesso de rigor, zelo da grande área – seja Social Aplicada, seja Comunicação e
Informação. Essa ideia de avaliação de 0 ou de 3 a 7 para programas e até mesmo Qualis
Livro, Qualis Revista – Qualis Revista é um pouco melhor, Qualis Livro é meio dúbio – é
uma avaliação bem particular. A gente não discute nessa intensidade no colegiado, mas é uma
avaliação particular minha que as gradações precisam ser mais transparentes no sentido do
conjunto de critérios, indicadores e pontuações que cada nível de pontuação tem. Tal como
existem em relação a avaliação do Enade.  No Enade os critérios são bem definidos. E você
sabe que se você tem determinado status você vai a bom ou a muito bom e essa vai ser sua
nota. Você já sabe de antemão o que você precisa para chegar num determinado status ou o
que falta que justificou uma determinada nota. Essa avaliação, você não tem em relação à pós-
graduação.

E pior, você tem uma orientação tácita – não explícitia – de que a pontuação, a avaliação final
do ponto de vista da pontuação concreta precisa ser dada – isso vale tanto pra cursos de pós-
graduação como para revista, como para livro – do ponto de vista piramidal. Ou seja, se você
conseguir alcançar o nível 6 ou 7… Para ter essa nota na pós-graduação, você pode não ter na
medida de um critério de tradição ou de chegar mais tarde ou de alguma coisa assim porque
existe  a  necessidade  de  construção  da  pirâmide  que  almeja  o  7.  Quando  esses  critérios
deveriam ser colocados de forma mais objetiva e identificável: “você conseguiu 7 a partir dos
critérios  A,  B,  C  e  D  que  você  atingiu,  alcançou,  então  você  terá  nota  7.  Se  você  não
conseguiu, 6!”. E daí em diante. 

É  claro  que  existem necessidades  relacionadas  a  essa  forma  de  avaliar.  Uma  delas  está
relacionada a dinheiro. Não tem dinheiro para todo mundo. Quanto mais nota, mais verba,
mais  acesso  a  determinadas  verbas  que  tem um filtro  mais  apertado.  E a  outra  além do
dinheiro é o filtro, quer dizer, como você não tem dinheiro pra todo mundo, você tem que
construir filtros de acesso a uma maior qualificação. Então demanda uma produção e uma
realização de produtos mais intensa, mais abrangente do ponto de vista da qualificação de
cada programa e por consequência da atividade profissional de cada professor. E aí entra na
lógica do produtivisimo. A gente nunca pára de trabalhar.

Filipe: A questão da produtividade, né?

Adilson: A pessoa como professor (40h, dedicação exclusiva) é contratada pra trabalhar na
universidade. Se ela vai trabalhar na pós é porque ela quer. E veja só, se você tem uma revista,
se você tem um artigo que você fala assim “Poxa, o Adilson é um cara ideal para avaliar esse
artigo aqui, para dar um parecer, para saber se ele é qualificado ou não. Adilson, olha só eu to
com um parecer aqui. Diz se você pode até dia tal, me entrega até dia tal”. Que que eu faço?
Eu que já estou assoberbado de trabalho. Eu falo assim: “muito obrigado, Filipe. Eu aceito o
seu convite. Obrigado por lembrar de mim” (hahaha). Eu não vou receber nada por isso, eu
vou contribuir para a produção acadêmica. Essa coisa é insana. Essa coisa não pára. Mas ao
mesmo tempo – e aí tem uma discussão – esse parecer não pode ser desqualificado, não pode
ser transversal. Ele demanda uma leitura, ele demanda uma materialidade, um conteúdo, que
seja compreensível do ponto de vista de que: se é bom, por que é bom? Se é ruim, por que é
ruim? Se é limitado, o que que falta,  por onde que o cara vai? Já vi pareceres que eram
artigos.

Filipe: Como, então, lidar com a produtividade sem “morrer de trabalhar”?
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Adilson: Às vezes você pode ser produtivo passando a mão na cabeça de um monte de coisa.
Falando um monte de coisa popular. E isso vai ser bem aceito. Mas você não vai fazer o
debate acadêmico, você não vai trabalhar na perspectiva crítica. Eu, por exemplo, a despeito
de ser produtivo, não me compreendo como produtivista.
 
Existe uma fronteira entre o produtivismo – o buscar a qualificação do que está bem colocado
nos  critérios  de  avaliação  a  qualquer  custo  (porque  tem que  fazer  isso,  e  muito!)  –  e  a
produção para fazer o seu conhecimento circular dentro de espaços que estão preocupados em
fazer circular esse tipo de conhecimento. A produção em quantidade, no meu caso, é porque
cada vez mais eu me envolvo nesses espaços – política de comunicação, economia política,
comunicação  comunitária…  Isso  vai  gerando  demanda  de  produção  de  artigo,  de  ida  a
evento, de presidência de associação científica e por aí vai. A produção acaba sendo uma
construção desse processo todo. 

Filipe: Na sua opinião, quais os principais obstáculos e desafios do PPGMC/UFF para os
próximos anos?

Adilson: A despeito de resolver ou não a pendenga entre “cotidianismo” e relações cotidianas
no olhar sobre a mídia – que eu acho, particularmente, que não resolveremos – um papel que
nos  está  colocado  é  fazer  esse  debate  de  um modo mais  claro  e  de  um modo  que  seja
relacionado diretamente com nossas orientações, nossas pesquisas e nossos produtos. Temos
que ter clareza se: é um caminho? É outro? É um “mix” dos dois caminhos? E, entendendo
isso, pensar como isso tem relação direta com o modo de atuação do Programa nos vários
produtos e várias atividades que a gente desenvolve. Isso é uma coisa.

Segunda coisa.Trabalhar para viabilizar e materializar os louros, ou melhor, a consequência de
uma  avaliação  nota  4  para  o  Programa  que  nos  permita  conseguir  o  doutorado.  E,
conseguindo o doutorado, trabalhar na perspectiva do que se abre em termos de portas, de
possibilidade de atuação em relação ao doutorado. Por exemplo, a gente tem sinalizado – e
isso é concreto, foi do supervisor que me acolheu lá na [universidade] Carlos III, em Madrid -
a possibilidade de um doutorado co-tutela.  Que só não existe por que? Porque não temos
doutorado. Essa coisa do doutorado, do ponto de vista do sistema de construção e avaliação
dos programas de pós-graduação no Brasil, eles abrem portas de coisas que a gente já teria se
já tivesse doutorado. 

Virando essa chave da avaliação nota 4, que permite o doutorado, e do próprio doutorado, a
gente abre esse leque de possibilidades de interlocução. E aí não é pela internacionalização,
mas pela consolidação de pesquisas em rede no nível nacional e internacional. O que permite
essa  circulação,  esse trânsito  de  professores  e,  portanto,  dos  nossos  produtos,  das  nossas
pesquisas  em  relação  às  redes  que  estão  pesquisando  as  nossas  áreas  de  atuação.
Possibilidades  de  construção  são  essas.  Agora  o  grande  gargalo  é  justamente  crise  e
enxugamento do orçamento. Que se restringe mais ainda sem o doutorado. Com o doutorado
minimiza o problema. Mas sem o doutorado ele asfixia. E aí a gente tem que trabalhar dentro
das possibilidades de atuação.

Filipe: Em sua opinião, que traços do PPGMC o caracterizam ou o aproximam da tradição
crítica latino-americana de comunicação?

Adilson: Acho  que  tanto  pela  discussão  da  linha   1,  de  Linguagem –  que  dialoga  com
memória, com narrativas, com o espaço da educação… – como da linha [2] de Políticas – que,
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obviamente, dialoga com cidadania, comunidade, direitos humanos, democracia, participação
popular,  movimentos  sociais,  etc.,  na  compreensão  da  mídia  (tradicional,  comunitária,
alternativa, analógica, na internet, etc.)–, colocar o cotidiano como dimensão de análise – seja
como objeto de estudo, área de conhecimento, ou dimensão da compreensão da mídia – é uma
contribuição que a gente compreende em diálogo com os estudos críticos latino-americanos.

Fazer esse resgate do ponto de vista de uma perspectiva crítica que lá nos anos 70 articulava
melhor o teórico e prático, a práxis de uma comunicação de uma forma mais contundente, de
uma forma incorporada no discurso político, é fundamental no campo – inclusive no que eu
trabalho, que é essa triangulação de política de comunicação, comunicação comunitária, e
esse quadro referencial mais amplo e sistêmico da Economia Política da Comunicação. Essa é
a minha perspectiva de trabalhar, que dialoga com outras perspectivas de trabalhar dentro do
programa. 

Mas de um modo geral, a compreensão relacionada a cotidiano, relacionada ao pensamento
crítico latino-americano na perspectiva da construção da nossa contribuição é a de construir
esses diálogos em relação a áreas como mídia e educação, publicidade social, documentário
autobiográfico, como uma questão das narrativas de mídia, games ativismo digital, etc. Essa
multiplicidade que nos forma vai construir esse fio comum de visibilidade do enfrentamento
cotidiano no modo de se relacionar com a mídia. Nossa missão é caminhar por essa trilha de
um modo mais evidente, mais consciente, e estabelecer esse diálogo de forma clara. 
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APÊNDICE II – ENTREVISTA PROF. DR. ALEXANDRE FARBIARZ

Entrevista realizada em 11/9/2017

“Possui doutorado em Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2007),
mestrado em Educação e Linguagem pela Universidade de São Paulo (2001) e mestrado em
Design pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2000). Coordena grupo de
pesquisa  Educação  para  as  Mídias  em  Comunicação  –  educ@midia.com.  É  professor
associado  do  departamento  de  Comunicação  Social  da  Universidade  Federal  Fluminense,
integrando  o  corpo  docente  Permanente  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Mídia  e
Cotidiano  e  professor  do  Curso  de  Comunicação  Social/Jornalismo.  Tem experiência  nas
áreas de Comunicação, Design e Educação, com ênfase em relações discursivas em ambientes
virtuais de aprendizagem; atuando principalmente nos seguintes temas: Educação a Distância,
ambientes virtuais de aprendizagem; Educação para as Mídias, Educomunicação, games em
Educação, comunicação, design e planejamento visual-gráfico”.44

Filipe: Boa tarde, professor. A primeira pergunta é: como surgiu a proposta de criar um
Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano?

Alexandre: A coisa retoma muito antes. O nosso departamento era muito grande. A gente
tinha três eixos.  Três habilitações:  Jornalismo, Publicidade [e Propaganda]  e o pessoal de
Fundamentos. O que acontecia era que o pessoal de Fundamentos é quem tinha doutorado. E
na formação dos outros professores tinham muito poucos doutores, porque a visão era de
professores “de mercado”.  A universidade ainda não tinha sofrido a pressão para formação e
qualificação de seu corpo docente. Então a gente tinha uma área dos professores teóricos e
outros mais voltados para o mercado.

O  que  aconteceu  é  que  essa  galera  da  parte  de  Fundamentos  resolveu  se  separar  do
departamento. Eles achavam que carregavam [o departamento] nas costas porque que tinham
a titulação – fazia um certo sentido – e levaram a pós com eles. Essa é que é a verdade.

Durante muito tempo o nosso departamento não tinha mais pós-graduação. Quando eu assumi
a chefia de departamento (2006/2007) existia essa demanda porque os professores já vinham
se  qualificando.  Foi  num  período  complicado,  a  gente  teve  um  período  em  que  o
departamento não teve chefe. Ninguém queria ser chefe de departamento.

Eu peguei um departamento muito bagunçado. E aí é do meu temperamento tentar organizar.
E uma das questões era essa [a de criar uma pós]. Eu tinha a vantagem de ter  um corpo
docente mais qualificado porque os professores já estavam sendo pressionados. Foi a época
do REUNI. Eu fiz dez concursos para professor. E os professores que entraram, boa parte já
entrou com doutorado, minimamente o mestrado – que também eram novos requisitos. Havia
um momento propício pra isso.

Muita  gente  foi  contra.  Achou  que  não  ia  dar  certo.  O primeiro  seminário  foi  muito
importante.  O  que  eu  propus  nesse  seminário  foi  a  construção  de  baixo  para  cima  do
Programa. Então cada professor apresentava a sua pesquisa, o que estava pesquisando, o que

44. Texto retirado do site do PPGMC/UFF. Disponível em:
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/team-member/alexandre-farbiarz/. Acesso em nov. 2017.

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/team-member/alexandre-farbiarz/
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dava aula ou o que tinha interesse,  seja o que for.  A gente começou, um grupo menor,  a
articular essas pesquisas em linhas próximas, e acabou descobrindo que a gente tinha duas
linhas de pesquisa. A gente apresentou essas duas linhas de pesquisa, o pessoal encarou e a
partir da junção das duas linhas é que a gente criou a área de concentração. O programa foi
uma consequência direta do que os professores estavam pesquisando ali.

E aí a gente foi fazendo algumas adaptações. Na verdade desde o projeto até a primeira turma,
mudou um pouco o perfil dos professores. Foi esse período de adaptação. A gente apresentou
a proposta três vezes. Duas vezes em sequência, foi recusado. Aí a gente parou: “Não vamos
apresentar em sequência que se a gente for gongado três vezes não dá. Vamos ver qual é o
problema”. Vimos que a gente tinha um problema de consolidação. Os nossos professores não
tinham produção. Ainda tem pouca, mas tinham muito pouca. Então a gente empreendeu um
esforço concentrado de publicação, etc., etc. E acabamos conseguindo encaixar a proposta lá
em 2013 quando a gente abriu o programa. Foi 2012 no meio do ano para em 2013 abrir a
primeira turma. A gente chegou a ter acho que três seminários antes da abertura do programa.

Filipe: Existe, hoje, dentro do Programa, algum consenso em torno do conceito de cotidiano
ou ele funciona mais como um enorme “guarda-chuva” que abriga debates e abordagens
diversos sobre mídia e sociedade? 

Alexandre: Ele é um grande guarda-chuva. Até hoje não existe um consenso. No início do
programa a gente fez alguns encontros internos pra discutir a questão de cotidiano - porque
mídia era tranquilo. E vimos que existem diversas teorias sobre o cotidiano. A gente chegou a
fazer  alguns encontros  e  descobrimos  alguns autores  que uns  concordavam e outros  não.
Depois não conseguimos dar sequência a isso. O nosso primeiro professor de cotidiano foi o
[Marco] Schneider, e aí a Denise [Tavares] entrou e ficou até hoje. Ela dá uma passada por um
referencial bastante amplo.

Não existe um consenso sobre – em termos de referencial teórico – o que é o cotidiano dentro
do Programa. E acredito que em boa parte das nossas pesquisas. Não existe esse consenso, e é
provável  que  você  veja  em muitas  pesquisas  que  o  cotidiano entra  de forma transversal.
Porque o cotidiano… A base da presença dele no nosso Programa é a nossa prática. O que a
gente pesquisa se reverte numa prática com o mundo e com a sociedade. Ou o inverso: a
nossa pesquisa é sobre essa prática, sobre essa realidade, e a gente vem teorizá-la. Então o
cotidiano é essa realidade. Que é o nosso objeto de estudo, ou o nosso campo de teste. Isso é
um conceito muito amplo de cotidiano. Por isso que a gente gosta tanto da [Agnes] Heller.
Porque ela dá uma visão que é bastante abrangente, e nisso cabe todo mundo.

Filipe: Na sua opinião,  essa  abertura  –  essa  diversidade  de  abordagens  em relação ao
cotidiano –, enriquece o Programa ou o fragiliza?  

Alexandre: Em termos de espaço do Programa no rol de Programas de Pós-Graduação a
gente tem uma pequena pérola. A gente tem uma posição muito interessante nessa discussão
sobre o cotidiano que não é tão comum. Tem alguma outra coisa por aí, mas não é tão comum
na nossa área. Se a gente consolida o referencial teórico e trabalha nesse referencial teórico, a
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gente diz: “isso é nosso”. A gente define que cotidiano é “isso”, a gente vai trabalhar com
“isso” e a gente passa a ser um referencial para a área. Então em termos da nossa posição em
relação à área, seria importante sim, eu concordo. A gente sedimentar uma visão com um, dois
ou  três  autores,  seja  lá  quem  for,  a  gente  trabalha  nesse  sentido,  a  gente  se  estrutura
teoricamente. Isso inclusive ia facilitar muito a pesquisa para os alunos. Sem dúvida nenhuma
isso dá uma força e estabelece um marco. 

Existe alguns problemas em fazer isso. Primeiro que não existe esse consenso. E em boa parte
não existe  esse consenso porque os  próprios  professores  do Programa não tem essa base
teórica. A gente passou a refletir sobre o cotidiano enquanto referencial teórico a partir da
nossa inserção  social  no Programa.  A outra  forma que a  gente  começa a  refletir  sobre o
cotidiano é com vocês. Vocês chegam com pesquisas que nos interessam, mas cada pesquisa
é, em si, um pouco diferente da outra. Então por mais que eu tenha um referencial teórico, eu
não sou professor do cotidiano, então se o Leandro quer  trabalhar  com um referencial,  a
Débora com outro, cada um com um, eu vou topar contanto que isso não crie um problema
dentro  da  minha  área.  Do  meu  grupo.  Da  visão  do  meu  foco.  Isso  acaba  trazendo  uam
diversidade. Qual o problema?

A gente não está  exatamente numa posição muito confortável  pra ficar  escolhendo muito
orientando.  Estou  sendo  absolutamente  sincero.  É  um  programa  novo  que  está  se
consolidando. A concorrência é grande. A gente não tem trezentos candidatos pra falar “eu só
vou trabalhar com os candidatos que trabalham com Heller, com Kellner e com sei lá quem”.
A gente vai ter meia dúzia na nossa porta. A gente não tá para isso. Então existe uma questão
pragmática. 

E, segundo: efetivamente os professores não estão fazendo questão disso. Porque a grande
maioria, quase a totalidade dos professores, não tem um referencial teórico fechado sobre o
cotidiano. A visão de cotidiano que eu sinto que impera no programa é muito aberta. De novo,
Heller abarca muita coisa e aí você entra em uma questão ou outra particular com ela.

Eu duvido que a gente vai entrar em um consenso. Eu duvido que seja um interesse dos
professores. Não nesse momento. Se a gente um dia chegar a 5, a gente pode discutir isso.
Mas eu entendo que seria interessante a gente marcar esse lugar antes que alguém marque
antes da gente. Existe esse risco de se a gente não marcar, não botar a bandeira, alguém pode
vir e pegar. E existem programas muito mais maduros que o nosso. Se algum outro programa
percebe que isso é importante – e tem vários programas que estão percebendo que é uma área
interessante, porque a gente se coloca no “chão de fábrica”, na realidade, no dia a dia, na
atualidade, o que é muito importante. Se alguém meter a bandeira lá, a gente fica sem ela.

Filipe: Você acha que essa visão um pouco mais pragmática do Programa vem do fato dele
ter sido  formado, inicalmente, por professores que eram voltados (na graduação) para a
prática profissional em Jornalismo e Publicidade? 

Alexandre: Sem dúvida. A gente fazia pesquisa na graduação. Eu fazia pesquisa na graduação
com bolsista de iniciação científica e bolsista de extensão. E é difícil. O bolsista de graduação
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fica um ano, mas fazendo outras coisas. A prioridade dele não costuma ser a pesquisa em si.
Mas a gente fazia. E de onde é que vinha isso? Sem dúvida da formação profissional, a visão
prática, mercado e coisa e tal. E veja que o curso de graduação da UFF em Comunicação
sempre  teve  uma  característica  forte  que  é  essa  crítica  ao  mercado.  Uma  visão  bem de
esquerda. 

A gente juntou no Programa professores que tem uma prática, pesquisam e tem uma visão
crítica.  Então,  quando você junta tudo isso,  é razoável que você tenha um Programa que
reflita essa realidade já que ele foi construído de baixo pra cima. A gente acaba mudando um
pouco por conta dos professores que entram e eles acabam sendo selecionados dentro dessa
perspectiva.

Filipe: Quanto ao objetivo geral do PPGMC: o que significa dizer que o Programa privilegia
as “perspectivas crítica e dialética na análise das interações midiatizadas dos sujeitos e das
coletividades”?

Alexandre: Você tem a perspectiva crítica-dialética como um método de análise que não é
seguido por boa parte dos professores.  Mas se você entra no mesmo sentido da crítica à
realidade,  crítica  ao  status  quo,  da  dialética  no  sentido  da  contraposição  de  questões
diferentes, de realidades, ou eventualmente a dialética entre teoria e prática, entre práticas
diferenciadas, é mais nesse sentido que a gente trabalha.

A gente tem poucos trabalhos descritivos no nosso programa. A gente tem alguns trabalhos
que são de transformação social.  Mas eu conto nos dedos os trabalhos de pesquisa-ação.
Muito  pouco.  Mas  sim,  é  crítico.  A teoria  é  crítica  à  realidade.  E  essa  dialética  nessa
contraposição de possibilidades diferentes da realidade, entre teorias, então a dialética teórica,
ou a dialética entre teoria e prática. É isso o que mais acontece. A dialética teórico-prática
dentro das nossas pesquisas.

A gente construiu um programa em que algumas palavras, alguns conceitos – vamos colocar
assim – estão mais no senso comum do que eles podem transparecer. Exatamente porque eles
são  resultado.  A gente  pensou  como  escrever  uma  coisa  que  a  gente  tinha.  A partir  da
realidade que os professores tinham. Como é que a gente vai expressar isso? A gente tem uma
visão crítica e uma visão dialética, mas a gente não está falando de uma crítica dialética. É
nesse sentido.

Filipe: No prefácio do livro do PPGMC (2010), o Gabriel Kaplún apresenta o estudo sobre
mídia  e  cotidiano  como  “una  multiplicidad  de  miradas,  desde  lugares  y  tradiciones
diversas". E diz que o principal desafio do PPGMC é "ponerlos en diálogo crítico". Como o
Programa tem construído esse “diálogo crítico”?

Alexandre: Seria o Lapa. Seminário mais ou menos. Na verdade existiu sempre uma proposta
no seminário de abrir um espaço para nossa expressão e a gente ouvir os outros. Um espaço
de  troca.  Mas  a  gente  ainda  não  conseguiu  concretizar  isso  no  seminário  do  Mídia  e
Cotidiano.
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O espaço para isso é o Lapa. Temos o tal do Lapa Convida (que a gente vai retomar), o Lapa
Lê,  que seria o espaço interno nosso de leituras e coisa e tal, e tinha o Lapa Interage que seria
um momento de cada um falar de seus grupos de pesquisa, o que mais ou menos a gente faz
em algumas reuniões. Anualmente temos um seminário interno. Mais ou menos a gente faz,
embora tenha sido mais apresentação que discussão. 

Efetivamente essa articulação não está sendo construída patrocinada pelo Programa. Porque
dá muito trabalho coordenar o Programa, coordenar um Programa nota 3 que quer virar 4,
coordenar  um Programa nota  3  que  quer  virar  4  com três  bolsas,  na  UFF… são muitos
problemas e todo mês uma coisa muda, é uma novidade que aparece. É muito complicado
você fazer além do gerencial. Eu tentei, Denise [Tavares, atual coordenadora do Programa]
está tentando, vamos ver quem vai ser depois dela. 

Aonde a coisa mais ou menos está se dando? Os próprios professores, por afinidade de linha,
de  interface  em  grupos  de  pesquisa,  vem  mais  ou  menos  conversando  e  fazendo  essas
articulações.  A linha de pesquisa de  Políticas  está  mais  articulada.  A nossa,  linha 1,  está
totalmente desarticulada. Seja porque eu fui coordenador e Denise é coordenadora, ou porque
algumas pesquisas fogem um pouco do que seria um senso comum. Enfim, a gente sempre
esteve com dificuldades de fechar a nossa linha. Na linha 2 está mais fácil. No dia que a gente
conseguir amarrar, pode ser que fique melhor, que a gente se articule. Mas isso está sendo
articulado  pelos  próprios  professores  do  que  pelo  programa  porque  pelo  programa  é
complicado. Mas retornaremos ao Lapa para fazer isso.

O diálogo entre as duas linhas é mais complicado, mas não é inexistente. Os professores se
comunicam, transitam, trabalham em conjunto, eventualmente alguns escrevem em conjunto.
Até porque todos trabalham em tudo. A gente se conhece. Uma das pedras de toque do nosso
programa é ter professores bacanas. Ponto. Devia estar lá no estatuto e no regimento (haha). 

A gente precisa ter um espaço de trabalho que seja agradável, que seja diferente dos outros
Programas, que a gente privilegie o sujeito e não a qualificação. A qualificação é importante,
mas o privilégio é do sujeito e não da qualificação. Isso é o que mantém o bom nível de
diálogo dentro do nosso Programa, o que permite boas articulações.

Filipe: Em 2016 houve uma reformulação do currículo. O que motivou essa reformulação e
qual a importância da reforma para o Programa?

Alexandre: A gente reparou que faltava unidade com as disciplinas. Da mesma forma que a
gente busca essa unidade entre as pesquisas dos professores e as orientações, as disciplinas
foram  criadas  de  forma  errada.  Porque  a  orientação  que  a  gente  recebeu  na  criação  do
Programa era de que cada dissciplina seria propriedade de um professor. Então eu criei uma
disciplina que representava a minha pesquisa, o outro professor a dele e aí vai.

Isso criava nichos – que é o que existe em diversos programas – e a gente acabou vendo – por
uma discussão que já existia na Compós, na Capes – que não rolava. Então a ideia foi criar
núcleos temáticos e agrupar as disciplinas que já tinham ou criar outras dentro desses núcleos
temáticos. Você tinha uma disciplina guarda-chuva e dela saíam as disciplinas que seriam
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efetivamente  dadas.  Para criar  mais  unidade  no Programa com a possibilidade de que  as
disciplinas não fossem mais de um professor, mas que pelo menos os professores daquela
linha, ou daquela área temática pudessem compartilhar e trocar, rodar aquela disciplina.

Filipe: Nos relatórios do PPGMC é recorrente aparecer críticas à política de avaliação da
Capes principalmente em relação aos critérios de produtividade. Como você vê essa crítica? 

Alexandre: A grande maioria dos professores concorda com essa crítica ao produtivismo.
Que é você produzir por produzir, para ter direito a uma maior nota, a seja o que for. O meio
termo disso é: “tudo bem, mas a gente precisa disso para o Programa continuar existindo, para
conseguirmos mais bolsas, para podermos ter mais alunos que possam se dedicar mais, ou
alunos que não poderiam entrar no Programa. Então existe aí um nível de cessão a um mínimo
possível.

A nossa produção tenta  ser  uma produção consciente.  A gente  evita  conscientemente  um
monte de safadeza que existe para se conseguir  mais nota.  Isso impõe alguns problemas,
especialmente em um programa nota 3. Mas a gente impõe também alguns sacrifícios num
sonho coletivo em que todo mundo que está trabalhando – isso sempre foi uma proposta
inicial pra gente se diferenciar  de outros Programas. A gente não tem alcaide gerenciando o
programa.  Então é  o coletivo.  Todo mundo faz um pouquinho.  Todo mundo se mata um
bocado para o Programa conseguir subir. Porque efetivamente eu poderia entrar na UFF dar a
minha aula de graduação, ir embora e meu salário é igual.  

Filipe: Na sua opinião, quais os principais obstáculos e desafios do PPGMC/UFF para os
próximos anos?

O primeiro obstáculo e desafio é o dia a dia dos professores. A gente tem pouco tempo pra
reflexão.  É isso. Eu tenho tempo de preparar aula e corrigir trabalho. E não muda a realidade
com os outros professores. A gente tem grupos de pesquisa, a gente conversa, debate, a gente
vai a congresso. Sobra pouco espaço pra reflexão. Como a gente tá construindo isso? Um
passo depois do outro.

O que eu vejo no Programa é que ele vai começar a ter  um espaço maior quando ele se
consolidar estruturalmente enquanto Programa. Vai sobrar mais tempo para a coordenação e
os próprios professores terão tempo para pensar e discutir.  Isso vai acontecer, porque isso
acontece.  Ainda não existe porque a gente ainda está fazendo o dever de casa.  Dá muito
trabalho.

Dá muito trabalho publicar, é complicado. Porque você tem que ficar “enchendo o saco” dos
alunos o tempo todo para eles escreverem alguma coisa,  irem pra congresso e mandarem
artigos.  Você tem que ter  o tempo de você escrever,  mandar  pro congresso,  uma revista,
enfim… É uma questão de passo a passo de construção. Quando o Programa ficar um pouco
mais consolidado isso vai abrir tempo (um tempo real e concreto) para fazermos isso.

A gente precisa de mais professores no programa. Precisamos ter mais professores pra dividir
as tarefas do programa. Para termos com quem conversar. Eu, por exemplo, converso com
quase ninguém lá dentro do Programa. Porque eu sou um dos poucos que trabalha com essa
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linha de educação dentro da minha perspectiva. Então a gente carece de um pouco de espaços
de troca nesse sentido   E precisa de mão de obra. Você precisa ter  mais professores para
gerenciar Seminário, Lapa, Livro, Revista. O programa precisa existir. Então precisa de mais
professores para isso. Para trocar mais os espaços de disciplina, ou pra dar disciplinas em
pares. Porque é um ótiimo momento de trocas. O espaço de trocas dentro de uma disciplina é
muito bacana. Aconteceu isso várias vezes. Mas é um processo. 

Muitos professores diziam que o Programa não deveria ser criado porque a gente justamente
não tinha uma base teórica consolidada. Eu falei: “Não, a gente vai criar essa base teórica NO
programa, com ele funcionando, com ele em andamento. Que se for esperar chegar essa base
teórica, em vinte anos a gente não abre o programa”.

Porque não tem jeito, as pessoas são diferentes. Tem articulação, tem o dia a dia… Então
vamos “trocando o pneu com o bonde andando”. Eu acho que com o tempo isso vai chegar.
Talvez daqui a mais quatro anos a gente consiga ter uma base teórica, uma articulação melhor,
mas é uma coisa que vai se constituir no processo.

Filipe: Em sua opinião, que traços do PPGMC o caracterizam ou o aproximam da tradição
crítica latino-americana de comunicação?

Alexandre: Nem todos seguem esse referencial teórico. Você tem uma pregnância, sim. Eu
vejo vários professores que seguem o referencial crítico latino-americano – não sei se chega a
ser uma maioria. Eu não tenho noção. Não me parece que seja uma maioria. Eu acho que é um
grupo forte. Mas ao mesmo tempo que você tem um grupo forte e até diversificado com essa
perspectiva,  você tem opositores  fortes  a essa perspectiva.  Não sei  quantitativamente,  me
parece que a perspectiva crítica latino-americana é mais predominante do que a crítica a ela.
Mas acho que tem uma diversidade dentro do programa. 

O que não impede de ser um programa que exerce uma crítica no espaço latino-americano, na
realidade latino-americana, na visão e na realidade midiática latino-americana – que é muito
particular. Brasileiro com certeza. Latino-americano, menos. De qualquer forma a gente está
na “latinoamérica” e ponto. Mas é complicado porque na verdade você tem a América de
língua espanhola e a “América” de língua portuguesa, o Brasil. Existe uma oposição forte
entre essas duas realidades. Uma total falta de integração entre essas duas américas. Eu canso
de participar em congressos na Argentina e no México já fui a alguns. É outro mundo. As
preocupações  são  outras.  A gente  não  conversa.  A realidade  é  diferente.  Não  tem como
comparar a realidade de um Brasil continental com países carentes financeiramente, que não
tem mercado interno, que tem em sua grande maioria mídias controladas pelo Estado. A gente
tem as controladas pelas grandes corporações e as que são controladas pelo Estado. É tudo
muito diferente e acaba sendo difícil esse diálogo.

Então,  quando  falamos  de  uma  crítica  latino-americana,  é  uma  crítica  latino-americana
espannhola. A gente traz isso para dentro do Brasil, com uma visão crítica, com uma visão de
“grande  Brasil”,  de  capital  e  interior,  em que  essa  questão  também se  encaixa.  A gente
retrabalha, mas não é a mesma realidade como se trabalha isso no resto da América Latina. 
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A gente usa como um grande referencial teórico, como um grande marco que é mais próximo
da nossa realidade do que uma perspectiva europeia e [norte-]americana, mas ainda assim não
é uma perspectiva brasileira.
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APÊNDICE III – ENTREVISTA PROFA. DRA. DENISE TAVARES

Entrevista realizada em 19/9/2017

“Coordenadora  do  Programa  de  Pós-Graduação  em  Mídia  e  Cotidiano,  Professora  do
Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense e uma das líderes
do Grupo de Pesquisa MULTIS – Núcleo de Estudos e Experimentações do Audiovisual e
Multimídia, certificado pelo CNPq. Graduada em Comunicação Social – Jornalismo, Mestre
em  Multimeios  (Unicamp)  e  doutora  em  Integração  Latino-Americana  (PROLAM/USP).
Pesquisa  o  Audiovisual  de  não-ficção  no  Brasil  e  América  Latina  (especialmente  o
documentário  e  produções  televisivas)  e  as  novas  narrativas  audiovisuais  no  contexto  da
Internet (novos formatos e gêneros) e, também, a relação do audiovisual e ciência. É autora e
organizadora (com Renata Rezende) da obra ‘Mídias & Divulgação Científica’ e com Adilson
Cabral  e  Alexandre  Farbiarz  ‘Pesquisas  em  Mídia  e  Cotidiano’.  Participa  da  PRALA –
Plataforma de Reflexão sobre o audiovisual Latino-americano e do LaPA – Laboratório de
Pesquisas Aplicadas do PPGMC. Coordena a revista eletrônica BITS Ciência. Foi professora
da Universidade Anhembi-Morumbi, da UNIP, ESAMC e da PUC-Campinas e tem mais de
15 anos de experiência profissional como jornalista”.45

Filipe: Bom  dia,  professora.  Gostaria  que  começasse  falando  sobre  como  foi  a  sua
vinculação com o PPGMC.

Denise: Eu fui aprovada no concurso da UFF em 2009, vim de São Paulo e tomei posse em
fevereiro. Quando eu tomei posse o coordenador era o [Alexandre] Farbiarz. Aliás, o chefe de
departamento era o Farbiarz. Passou algum tempo e ele já me colocou a questão do projeto do
programa Mídia  e  Cotidiano.  Eu  não  tinha  a  menor  intenção  de  participar  desse  projeto
porque eu pesquiso documentário, desde sempre. A minha praia estava muito vinculada com
documentário, e eu não conseguia ver um recorte – uma espécie de sub-área mídia e cotidiano
–, como algo que fosse consistente no sentido de vincular minhas pesquisas. Mas de todo
modo comecei a participar do grupo. Ainda estava em processo de discussão e eu pensei:
“deixa eu ver o que é”.

E aí  o processo envolvia a gente discutir  alguns textos relacionados ao tema “cotidiano”.
Porque mídia todo mundo era “bambambam”, ninguém ia ter problema com mídia. Mas a
questão do cotidiano… a gente falava: “uma abordagem que saia do senso comum”. Mas não
havia  uma bibliografia  direcionada,  clara,  em relação à  questão  do  cotidiano.  Houve um
primeiro texto que a gente começou a estudar – foi um texto até que a Laura [Bedran] trouxe
– mas logo a gente caiu na [Agnes] Heller e no [Michel de] Certeau. Eu me identifiquei
bastante com a Heller e pouco com o Certeau, por conta das minhas posições ideológicas,
políticas e tal.

Eu comecei a levantar uma bibliografia. E aí meu levantamento foi muito mais numa área
vinculada à Sociologia do que exatamente Comunicação. Comecei a levantar essa bibliografia
e  resgatar  inclusive  minhas  leituras  de  adolescência  e  vinte  anos.  O  [Karel]  Kosik,  por

45. Texto retirado do site do PPGMC/UFF. Disponível em:
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/team-member/denise-tavares-da-silva/.  Acesso  em  nov.
2017.

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/team-member/denise-tavares-da-silva/
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exemplo, que é um dos meus autores preferidos, eu conheci quando tinha vinte anos. E aí eu
pensei: “poxa o Kosik com o dialética do concreto, o [Henri] Lefebvre”… – eu gostava muito
de algumas obras do Lefebvre, tinha trabalhado com uma das obras dele no doutorado, mas
não trabalhando com o cotidiano, uma obra mais filosófica – E aí eu fui começando a levantar
esses autores e fui percebendo que a minha visão de cotidiano era uma visão de senso comum.
Era o oposto do que eu tinha me posicionado. Então isso foi legal. O programa me trouxe um
outro olhar sobre essa relação mídia e cotidiano. Porque falar assim: o cotidiano. Tudo é
cotidiano. Vamos pensar o cotidiano de modo que não seja tudo. Que abordagem é essa? E aí
o link com a mídia é uma questão interessante. Porque se a gente ficar na Comunicação como
um todo, que é uma tradição dos programas de Comunicação… 

Filipe: como assim?

Repare, os programas de Comunicação, ao contrário dos programas das áreas “duras”… Nas
áreas “duras” você tem as especificidades. Então você tem uma graduação e tem cinco, seis
programas de pós. Você tem uma graduação de Química e tem cinco e seis programas de pós.
Por que? Você vai estudar uma pós de Química Orgânica, uma pós de Química Inorgânica…
na Comunicação, na área das humanas em geral, a gente faz o oposto. Às vezes a gente tem
duas, três graduações e uma pós só. A gente faz o inverso. Que é uma das coisas complicadas
da área de humanas aqui no Brasil. E que a gente [o PPGMC] acha que está contribuindo pra
reverter isso até no campo da Comunicação. Nas reuniões da Compós que eu participo, eu
enfatizo muito isso.

É  uma  tradição  muito  ruim  nossa.  Porque  o  conhecimento  ocidental,  a  história  do
conhecimento  vem  com  uma  trajetória  de  especialização.  E  quando  você  vê  que  a
Comunicação abriu um leque tão gigante de atuação na sociedade, que na medida em que ela
ampliou  sua  atuação  na  sociedade,  ela  passou  a  ser  quase  estrutural  –  eu  acho  que  a
comunicação hoje é estrutural da sociedade – é óbvio que quanto mais você refinar as áreas,
mais você tem condição de fazer estudos que realmente contribuam para o conhecimento. Que
não sejam algo genérico. 

O caminho que a Comunicação fez foi trabalhar com a ideia de área de concentração. Então
você tem programas de comunicação, mas que a área de concentração é audiovisual, estudos
de jornalismo. E tem uma resistência. Por exemplo, um programa lá em Santa Catarina que
quis  ser  o  primeiro  Programa  de  Pós-graduação  em  Jornalismo.  Houve  uma  resistência
gigante. Por que? Porque se compreende que a área é uma área interdisciplinar. E quando
você começa com um caminho muito específico, essa interdisciplinaridade meio que se perde.

Mas a  própria  Capes  para aprovar  o PPGCINE/UFF,  por  exemplo,  colocou que uma das
condições era que se chamasse “Cinema e audiovisual”, o que é um paradoxo porque a área
de Cinema está na grande área de Letras. Artes e Letras. Se você pega a tabela do CNPQ,
Cinema está em Artes, não  em Comunicação. Mas a tradição no Brasil é de vincular Cinema
e  Audiovisual  à  Comunicação.  A pós-graduação  da  USP,  por  exemplo,  que  todo  mundo
pesquisa Cinema – a bibliografia de cinema, inclusive, está la na USP - o Programa chama
“Meios e Processos Audivisuais”. Não chama Cinema. Mas aqui a situação era tão difícil que
a  própria  Capes  – o  nosso  representante  de área  – insistiu  que  o  programa se chamasse
“PPGCINE”, o que eu acho absurdo! Mostra o caos que é o Brasil. Mas ele precisou disso
para  mostrar  que  havia  esse  novo  programa  e  que  ele  não  iria  espelhar  pesquisas  do
PPGCOM/UFF e do nosso, os programas que já existiam.
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Essa  questão  do  espelhamento  de  pesquisa  é  um dos  complicadores  do  nosso  Programa.
Porque quando falamos de Mídia e Cotidiano, estamos falando de qual abordagem? Esse é o
nó. A gente vê que vários programas de Comunicação – inclusive, o próprio PPGCOM/UFF –
não tem o menor pudor de, mesmo sabendo que existe o nosso programa, ensinar lá a questão
do cotidiano. Esse é o problema da área. A gente não tem esses parâmetros muito claros por
causa da interdisciplinaridade. O PPCULT/UFF [Programa de Pós-Graduação em Cultura e
Territorialidades]  que está aqui, que é um programa interdisciplinar, tem dois professores de
Comunicação  lá  dentro  que  trabalham  com  Cultura  e  Comunicação,  que  é  algo  que  os
programas de Comunicação trabalham. É importante dialogar? É importante dialogar. Mas a
gente tem que tomar cuidado para não sobrepor muito as pesquisas porque se não não vale à
pena. Não só entre programas, mas também pesquisas entre professores. É difícil.

Filipe: E em relação ao par “mídia e cotidiano”? Como você pensa isso? Até que ponto é
uma sub-área e até que ponto é um guarda-chuva que tenta abrigar abordagens diversas
sobre mídia e sociedade?

Denise: Eu acho que a gente está tentando construir uma sub-área. Porque é o único programa
do  país  que  é  “Mídia  e  Cotidiano”.  Só  que  a  nossa  área  de  concentração  –  “discursos
midiáticos  e  práticas  sociais  –,  por  exemplo,  agora  que  a  gente  tava  fazendo  projeto  de
doutorado, o professor que deu o parecer disse assim: “de onde vem ‘Mídia e Cotidiano’ se a
área  de  vocês  é  discursos  midiáticos  e  práticas  sociais?  É  um  nome  fantasia  ‘Mídia  e
Cotidiano’?” Eu estou com essa questão na cabeça. Porque assim, os programas, por exemplo,
que trabalham com a comunicação audiviosual,  a  área de concentração é  Comunicação e
Audivisual e o programa chama PPGCOM. 

O nosso programa, dos três aqui, eu acho que é o que mais tem o pezinho na Sociologia, nas
Ciências  Sociais.  Porque  a  gente  trabalha  com  “práticas  sociais”.  Então,  pra  mim,  esse
“práticas sociais” dialoga, é equivalente ao cotidiano. E “discursos midiáticos” às mídias. 

Um aluno de 2014 queria, por exemplo, fazer um trabalho na disciplina de mídia e cotidiano
sobre a parada gay. E aí foi a nossa discussão. Porque parada gay tem muita gente falando que
é  mídia.  Na  UERJ,  por  exemplo,  cada  vez  mais  o  pessoal  de  Relações  Públicas  tem
transformado esses eventos como mídia, tornando equivalência. Para eles esses eventos são
mídia. É uma linha de pesquisa. Não vou ajuizar porque eu não acompanho. Mas, na minha
cabeça, a partir das pesquisas que eu faço, mídia pra mim é um dispositivo tecnológico e tal.
Eu falei: “se você falar a parada gay na televisão, a parada gay no rádio, a parada gay no
jornal, aí tem a ver com o Programa. Agora só estudar a parada gay e falar que é mídia,
porque tá com cartaz, porque as pessoas trazem mensagens no corpo, comunicam… a gente
entra naquele embróglio que eu acho que o Borges é o melhor definidor quando ele fala que o
maior  labirinto  é  o  deserto  porque  você  não  tem  muros”.  Eu  acho  que  se  tudo  virar
Comunicação, se tudo é mídia, por que nós vamos pesquisar mídia?

Filipe: É interessante que ao optar por “mídia” o Programa já se exclui, de certa forma,
algumas abordagens mais amplas sobre a Comunicação. Você acha que essa opção tem a ver
com o fato de boa parte dos professores do PPGMC virem de uma experiência de formação
“para o mercado” na graduação?

Denise: Infelizmente eu acho que na verdade não é bem assim. Eu penso assim: o histórico da
graduação é você estar formando profissionais para o mercado. Isso é graduação. Então até
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tem uma lógica. Quem está mais para o mercado vai cuidar da graduação. Quem tá fazendo
algum tipo de reflexão está lá na academia. Agora, isso só procede na nossa área. 

Os estudos que a gente faz em Comunicação, o mercado da comunicação está se lixando. É
um paradoxo o que a gente vive. Por que? A gente faz pesquisas e estudos de Comunicação
para a sociedade. Nós somos aquelas pessoas que estão alertando a sociedade do poder da
prática de mercado, que é ruim porque é altamente ideológica, supervinculada à elite, etc. E aí
nós estamos tentando, por outro lado, ajudar a construir essa comunicação alternativa que
está, em tese, contra essa poderosa mídia. 

Quer dizer, quando a gente está valorizando a tal da mídia alternativa a gente está fomentando
a  luta  de  classes  –  uma  luta  de  classes  muito  “chinfrim”  porque,  se  a  gente  pensar  no
marxismo, não é luta de classes nenhuma, é a acomodação do capitalismo. Ponto. Mas a gente
está aí  pelos embates.  Quando você fala da publicidade comunitária,  por exemplo,  é um
paradoxo – de um ponto de vista epistemológico – mas a realidade é menos esquemática e o
tempo histórico mais complexo do que alcança nosso vão conhecimento. A gente não tem essa
competência toda pra ter a história nas mãos, pra ficar classificando o tempo todo. 

Filipe: Sobre as diferentes concepções sobre o “cotidiano” que convivem dentro do PPGMC:
a  pluralidade  de  perspectivas  seria  mais  uma  vantagem  ou  uma  falta  de  consenso  que
atrapalha a consolidação do Programa? 

Denise: Eu acho que não dá pra amarrar. A gente tem realmente, alguns professores que são
muito  afinados ao  Certeau,  por  exemplo,  que  vai  trabalhar  essa  ideia  do cotidiano como
espaço de resistência – agora, resistência a que? Resistência à opressão, ok, mas não uma
guinada de modo de produção. Essa é  a crítica.  Quando estamos falando de Certeau não
estamos falando de modo de produção. Estamos falando de estratégias de sobrevivência, mas
mantendo o mesmo modo de produção. Quer dizer, você reconhece que fazer  a revolução, de
mudar o modo de produção está além do cotidiano. 

Filipe: Na relação entre mídia e cotidiano, o “cotidiano” seria um objeto de estudo ou um
campo de observação (de onde se analisa a mídia)?

Denise: Eu acho que é um campo de onde se observa a mídia. Não tem como você estudar o
cotidiano sem cair na Sociologia. Quem estuda cotidiano é a Sociologia. Ela vai trabalhar
num viés das Ciências Sociais.  Eu acho que a gente se vale  dessa visão de cotidiano da
Sociologia para se localizar em algum lugar. Tanto que a maior parte dos textos que eu passo
na disciplina, vem da Sociologia – o Lefebvre, o Kosik, o Pais, etc. 

Qual o cruzamento que eu acho importante? Já que a gente está na Sociologia. É recuperar
com os alunos, aí  sim, de onde que surgiu também os estudos de comunicação. De onde
surgiu? Surgiu da Sociologia. Quem estudou comunicação [inicialmente] foi a Sociologia, a
Antropologia… mas o peso que a gente tem hoje é da Sociologia. Tanto é que a gente estava
dentro da Ciências Sociais Aplicadas. Não era à toa.

É lógico que com o decorrer  do século a gente tem um arcabouço teórico suficiente  pra
transformar  a  área  em  Comunicação  e  Informação.  Acho  isso  bom.  Acho  uma  grande
vantagem. Mas a gente não pode se iludir porque a gente ainda bebe muito na Sociologia. 
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Filipe: Falando nisso, a recente mudança na área – para Comunicação  e Informação – afeta
o Programa de alguma maneira?

Denise: Acho que o Programa não muda nada, ou quase nada. Era uma reivindicação da área
para deixar claro que a gente não vai fazer só estudos de sociologia aplicada. Essa ideia de
aplicação é uma ideia meio furada. Tanto que a gente tinha as “Ciências Sociais Aplicadas I” e
não tinha a II. Morreu no I. Acho que foi um arranjo por causa do peso da sociologia na
questão  da  comunicação,  mas  que  aí  a  gente  tem a  vantagem.  A Ciência  da  Informação
evoluiu bastante, saiu daquele berço da Biblioteconomia e da Arquivologia. Por conta das
TICs eles também conseguiram configurar um campo mais denso, mais consistente. E aí foi
mais fácil juntar Comunicação e Informação. O que eu vejo mais pro futuro é uma separação
de Comunicação e Informação, porque a gente já tem alguns embates. A tecnologia nos une de
algum modo, mas quanto mais você cria conhecimento específico, mais você tende a separar
as áreas.

Acho que em termos de impacto no Programa, foi mais uma alegria de estar comemorando
uma conquista da área. Porque era só uma informação que a gente tinha. A ideia de Ciências
Sociais Aplicadas era um rótulo. Ajudava um pouco, mas o caráter interdisciplinar já estava
dado.

Filipe: Gostaria que você comentasse também sobre a mudança no currículo do Programa
que houve em 2016. 

Denise: O perfil  docente foi mudando. As primeiras pessoas, que participaram do projeto
primeiro, saíram, mas as disciplinas foram mantidas. E aí a gente ficava muito amarrado nas
disciplinas. Nós fizemos dois credenciamentos (da Renata [Rezende] e do Márcio Castilho e
depois da Andrea [Medrado], Emanuel [Ferreira] e Carla [Baiense]). Então são cinco pessoas.
Num grupo de 14 ou 13 é muita gente. Então as pessoas, para poder dar uma disciplina que
tivesse a ver com o perfil delas, começaram a usar muito a ideia dos seminários. De repente a
gente estava com um monte de seminários e sem disciplinas. E aí conversando com o Marco
Roxo, do PPGCOM/UFF, ele me falou um pouco como era o desenho do currículo deles. Ele
foi muito generoso, inclusive. Na época ele me passou o currículo deles e eu gostei muito da
proposta. Eu acho que a gente tem que aprender com os programas que são mais antigos, com
as pessoas que estão na praia há mais tempo. 

Ele me falou desse desenho: você cria grandes matrizes que são as disciplinas (a disciplina-
mãe),  e  dentro  dessa  mãe  você  desdobra  no  específico  que  você  quer  trabalhar  naquele
semestre. Isso é muito vantagem. Por que uma disciplina-mãe pode servir pra dois ou três
professores diferentes.  Você cria uma ementa e dá possibilidade pra depois você fazer  os
recortes. E você não fica repetindo disciplina, que era um outro problema. De repente, as
pessoas começavam a dar sempre a mesma disciplina. Mesmo que tenha uma rotatividade (de
dois anos), se, por exemplo, a gente começar com o doutorado, o aluno fica aqui quatro anos. 

Esse novo desenho, a gente trabalhou assim. A gente discutiu bem a linha 1, separada da linha
2, pra ver quais seriam  as palavras-chaves que definem a linha 1, e a partir dessas palavras-
chaves, tanto da linha 1 quanto da linha 2, a gente montou essas disciplinas com esse arco.
São disciplinas-temas, digamos assim.

A gente  diminuiu  também  o  total  de  disciplinas,  pra  não  ficar  com  aquele  montão  de
disciplinas. Cada vez que você cria uma disciplina você tem que fazer uma reforma curricular.
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Esse  é  o  modelo  acadêmico.  Agora  você  cria  uma “subdisciplina”,  você  cria  um recorte
específico desse arco dessas disciplinas-tema, você dá, é o mesmo código, mas ela está mais
afinada com o perfil do professor e do momento histórico também. Porque como a gente
trabalha com a comunicação, a gente está muito inserido na sociedade. Às vezes, a questão,
por exemplo, das jornadas de junho – que mexeu um pouco com o desenho das mídias – “o
que seria mídia alternativa”? O que acontece? Na hora dos projetos, vem muito projeto de
mídia alternativa. Então você ter uma disciplina que contemple mais alunos e que dialogue
com as pesquisas dos alunos, também ajuda. Mesmo compreendendo que o mestrado é um
momento de formação, e que a dissertação é um dos requisitos pra você ter o título de mestre,
mas não é o único requisito – ele é um requisito importante porque sem a dissertação você não
sai daqui – a gente compreende que nem todas as disciplinas tem que estar vinculadas ao
projeto (porque senão o aluno fica obtuso e perde a chance de abrir um leque pra depois ele
seguir no doutorado com um projeto mais específico) porque nem todo projeto de doutorado
precisa ser um desdobramento do mestrado. 

Por conta disso a gente criou esse currículo e manteve um núcleo comum mais abrangente
também – a gente colocou todos os seminários dentro do núcleo comum – justamente pra
facilitar esse aspecto da formação. Por exemplo, num ano que no processo de seleção tiver
mais gente entrando com projetos de mídia e educação, a gente quer dar uma disciplina de
mídia e educação. Tem essa flexibilidade.  Se entrar mais gente com projeto de política e
sociedade, a gente vai pegar lá no Política e Sociedade. Essa é a ideia do currículo. Acho que
foi um avanço legal. 

Filipe: O PPGMC, apesar de ser um programa recente, já atravessou duas greves na UFF,
crise econômica, golpe… Essas coisas afetaram o Programa? E como afetaram? 
Denise: Afetaram muito. O primeiro impacto foi no início do Programa. Quando a gente teve
o Programa aprovado em 2012, a política da Capes era de contemplar os programas novos
com, no mínimo, seis ou sete bolsas. E aí formalmente eles mudaram e reduziram pra duas
bolsas. Então, assim, se a gente tivesse começado em 2012 a gente seria um programa com
oito, nove bolsas, provavelmente. Dez talvez. Que aí numa aprovação de 20 alunos você tem
metade com bolsa. Isso muda muito o envolvimento do aluno. 

Mas não, a gente já entrou em 2013 com o  gargalo dessa mudança de política da Capes que
passou a dar duas bolsas para o mestrado e quatro para o doutorado dos novos aprovados.
Essa redução drástica impactou muito. Agora, como era um programa inicial e a Faperj ainda
não estava na crise que está, a gente teve bolsa da Faperj e teve umas bolsas que sobravam da
PROPPI e eles nos repassaram. Não eram bolsas de dois anos, mas foram bolsas de 7 meses, 6
meses, 8 meses, que bem ou mal ajudaram. A turma 2013 foi privilegiada nesse sentido. 

No primeiro ano você não tem verba PROAP – uma verba que ajuda os alunos, apóia os
alunos a participar de eventos e os professores também. A gente não tinha esse dinheiro. A
gente contava só com o dinheiro das inscrições. Foi um ano muito apertado. Porque os alunos
só puderam circular por aqui. Já não tinham bolsa, e ainda não tinham apoio pra participar em
evento. É complicado. Quando a gente começou a ganhar a verba PROAP já veio a verba
PROAP com  novo  corte,  que  foi  a  cada  ano  sendo  cortado  mais  ainda.  O  impacto  no
Programa é incrível, porque a gente trabalha cada vez mais sem entender porque que a gente
está  na  pós-graduação.  Porque  a  gente  não  ganha  um  centavo  a  mais  estando  na  pós-
graduação.
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Aí  a  gente  ouve:  “Ah,  mas  eu  faço  melhores  pesquisas,  eu  sou um melhor  pesquisador,
quando não estou na pós”. Isso é uma mentira! Por que a pós-graduação envolve você estar
fazendo suas pesquisas e também estar formando. Você é professor e pesquisador na pós-
graduação. E a troca é muito grande. Eu tenho certeza, de vários professores que passaram
pela pós, que aprenderam muito sobre o que é pesquisa. A gente discute muito. É um foro
privilegiado nesse sentido. Existem alguns equívocos em função dessas políticas de cortes que
irritam os professores, com toda razão diga-se de passagem, e aí eles saem com essas pérolas.

Filipe: Aproveitando o gancho. Nos relatórios do PPGMC é recorrente aparecer críticas à
política de avaliação da Capes principalmente em relação aos critérios de produtividade.
Como você avalia essa crítica?

Produtivismo é uma palavra que é interpretada de acordo com o interesse político de cada um.
As pessoas infelizmente – no meu ponto de vista – tem um péssimo hábito de não olhar os
contextos e de serem muito parciais. Eu acho equivocado a obrigatoriedade da área (e da
Capes) de nivelar todo mundo pelo mesmo padrão. 

O documento atual, pra mim, tem um grande erro que é passar uma mediana, ou seja, não
pode ter uma diferença muito grande entre a produção dos professores do Programa. Isso eu
acho errado. Porque, realmente, o programa de pós-graduação tem que ser visto no seu papel
de formação e no seu papel de pesquisa e produção de conhecimento. Mas eles querem que
essas duas áreas sejam absolutamente iguais. Eu defendo que elas sejam equivalentes, não
iguais.  Porque iguais é  impossível.  A gente tem historicamente pessoas que tem perfil  de
pesquisador mais acentuado e nem sempre são bons professores. E temos o inverso também. 

A nossa área,  a gente não produz farmácia,  a gente não produz comprimido, a gente não
produz patente. Na nossa área a produção é o texto. Então tem pessoas que historicamente
escrevem com mais facilidade (e melhor) do que outras. Isso impacta na produção. Porque às
vezes você tem uma pesquisa ótima mas aquele pesquisador não é tão bom de texto. Todo
mundo escreve genialmente muito bem? Mentira. A gente tem ótimos professores aqui no
programa  que  não  são  produtivos  do  ponto  de  vista  da  Capes,  mas  que  são  excelentes
professores, contribuem com o Programa e a gente depende dessas pessoas para o Programa
existir.

Não é real o argumento de que três ou quatro professores sustentam um ou outro programa. Se
a própria CAPES estabelece que você tem que ter no mínimo dez professores, a gente precisa
de gente. E que trabalhe de graça. Gente que queira trabalhar de graça. Porque antes tinha
dinheiro.  Principalmente  na era  Lula.  Você estava  na  pós-graduação,  te  davam apoio  pra
participar de congresso fora. Hoje não tem nem mais esse dinheiro. Por que as pessoas estão
aqui ainda? São loucos! As pessoas estão exaustas e tem razão. 

Mas, para mim, essa ideia de produtivismo é uma ideia mal utilizada. Não quer dizer que não
existe. Existe essa lógica. E aí não é do Brasil, é uma lógica internacional de parâmetros que
vai lá no quantitativo. Isso existe. É real. Mas eu acho que, no Brasil, ela é quase sempre mal
acionada. A gente não faz a crítica correta. A minha proposta era uma coisa muito simples:
que o professor que está  em pós,  o professor pesquisador,  tenha um salário diferenciado.
Ponto. A gente trabalha mais. Se a gente trabalha mais, a gente deve ganhar mais. 

A gente tem um sindicato muito corporativo. Geralmente as pessoas que usam esse argumento
contra  a  produtividade  estão  ligados  a  sindicatos.  Falam que isso  vai  criar  categorias  de
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professores  diferentes,  mas  acontece  que  nós  já  somos  professores  diferentes.  É  de  um
cinismo esse argumento, que me irrita. Já passou da hora da gente ter uma diferença salarial
porque  a  gente  está  na  pós-graduação.  Inclusive  para  as  pessoas  que  estão  aqui  dentro
valorizarem a pós-graduação. Hoje elas fazem isso com um nível de altruísmo gigante. Só que
altruísmo tem limite.
 
Filipe: Na sua opinião, quais os principais obstáculos e desafios do PPGMC/UFF para os
próximos anos?

Denise: O principal desafio é que nossas pesquisas realmente sejam bastante consistentes no
sentido  de  estarem produzindo  conhecimento  nessa  área  de  Mídia  e  Cotidiano.  Isso  é  o
primeiro (e grande) obstáculo por conta dessa tradição da Comunicação. Alguns professores
que entraram depois desse processo que houve de discussão, entraram sem esse perfil tão
claro  assim.  Vamos  propor  agora  um  encontro,  o  LAPA Lê,  com  os  professores  para
discutirmos de novo essa bibliografia de cotidiano e conversar sobre como nas pesquisas dos
orientandos essa questão está aparecendo. 

Desde que eu comecei a dar a disciplina Mídia e Cotidiano eu pensei em dividir entre dois
professores: um da linha 1 e outro da linha 2. De modo que a gente conseguisse contemplar as
duas linhas. Vamos fazer esse pequeno seminário de estudos, eu vou explicar como eu dou a
disciplina e vamos ver quem vai se aventurar a pegar a disciplina no próximo ano porque,
realmente, eu não quero dar no próximo ano. Esse é um desafio.

O segundo desafio é vencer essa mentalidade de graduação, que alguns professores ainda tem,
apesar de já estarem produzindo na pós. Como a gente só tem mestrado, ainda está muito
próximo da graduação. Acho que assim que a gente conseguir o doutorado isso fica um pouco
mais fácil. Mas nesse momento a gente ainda está muito ligado à graduação.

O terceiro desafio, que na verdade é o maior, é mudar o Governo. É conseguir sobreviver a
um  governo  que  está  apostando  no  fim  da  universidade  pública.  Se  a  gente  conseguir
sobreviver a esse período trágico do país, eu acho que a gente vai ser muito bom, a gente vai
ser muito forte. Porque é uma avalanche. Todo dia é alguma coisa muito ruim que acontece.
Hoje, o que as pessoas não perceberam ainda, é que são as pós-graduações das universidades
públicas que seguram. Porque a graduação… é óbvio, compara com o universo privado. Eles
graduam dez vezes mais que a gente. Não estou falando de qualidade, mas quantitativamente.

Acho que esses são os desafios, e também a gente compartilhar mais. Tanto os alunos que se
formam compartilhar mais as pesquisas que eles fazem, publicarem mais os trabalhos que eles
desenvolvem aqui,  como os professores também. Acho que a gente conseguiu um grande
passo. Hoje os professores tem mais claro que eles devem estar publicando com os alunos,
que eles tem que estar incentivando isso.

Filipe: Na sua opinião, que traços do PPGMC o caracterizam ou o aproximam da tradição
crítica latino-americana de comunicação? 

Denise: Na verdade eu acho que o PPGMC está dentro [da tradição latino-americana] como
quase todos os programas de Comunicação. Não tem uma especificidade que garante.  As
pessoas estão muito interessadas nesse mote “cotidiano”. Fora do Brasil principalmente. Tem
muita gente que nos procura nesse sentido. A gente está, por exemplo, com um pedido de
bolsa de uma menina do Equador.  Ela viria com uma bolsa bancada pela  OEA. Tivemos
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interesse da Itália, mas como não houve bolsa ela acabou desistindo. Essa temática tem uma
questão forte. Porque a mídia hoje é muito cotidiana, ela pauta o cotidiano das pessoas. Tem
esse peso, esse viés forte. 

Entre nós, boa parte dos professores aqui tem esse vínculo com a tradição da América Latina.
Mas ainda é muito via professor. Não tem ainda uma articulação do Programa com outros
programas. Porque a América Latina como um todo, está mais atrasada que a gente. O Chile,
por exemplo, na nossa área, até praticamente dois anos atrás não tinha doutor. Eles estavam
começando a se doutorar. Argentina e México tem um pouco mais. Mas são tradições muito
diferentes.  Na  Argentina,  por  exemplo,  eu  conheço  muita  gente  do  audiovisual,  mas  na
Comunicação mesmo tem muita gente que veio da Filosofia e das Ciências Sociais. Eles não
tem essa pegada da comunicação, de imprensa e tal. Quem estuda isso é o povo que estuda
Ciências  Sociais.  E no México  a  gente  tem o pessoal  da Filosofia  que estuda  bastante  a
comunicação. Na Venezuela, que eu saiba, o pessoal da comunicação é de Letras. Paraguai e
Uruguai tem o campo ainda muito pequeno.

A comunicação é muito interdisciplinar mesmo na América Latina. A gente é que está com
esse ganho, com esse fôlego de campo específico inclusive por esse esforço da área. A gente
ampliou  muito  o  número  de  pós-graduações  de  dez  anos  pra  cá.  É  gigante  o  aumento.
Exponencial. E que acaba criando um desenho de área. É assim:  todas as áreas tem que ter
uma base  de  programas nota  3  maior,  depois  nota  4,  menor,  depois  menor,  menor…  A
comunicação tem hoje o 3 muito largo, o 4 menor. Por que? Muitos cursos recentes. Inclusive
mestrados profissionais. Então a gente está com uma base muito larga, o que é ruim para a
área.
  
Isso são coisas que a gente precisa saber para entender – e ter mais claro – como é o processo
de avaliação. Por que? Porque com um programa nota 4 você pode pegar doutorado. O Brasil
tem  pouquíssimos  doutorados  ainda.  A  quantidade  de  vagas  no  doutorado,  perto  dos
mestrados é basicamente de um pra dez. E a meta do país que quer ser primeiro mundo é ter
mais doutor. É ter mestrado e doutorado direto, até porque você elimina bolsas.
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APÊNDICE IV – ENTREVISTA PROF. DR. JOÃO BATISTA DE ABREU

Entrevista realizada em 19/9/2017

“João Batista é professor titular do Departamento de Comunicação Social e do programa de
pós-graduação em Mídia e Cotidiano da Universidade Federal Fluminense. Doutor e mestre
em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com especialização em rádio
por Ciespal/ Radio Nederland Training Centre, e graduação em Jornalismo e Ciências Socais
pela UFF. 

Autor  dos  livros  “As manobras  da  informação –  análise  da  cobertura  jornalística  da luta
armada no Brasil” (Eduff/  Mauad, 2000) e “Batalha sonora – o rádio na Segunda Guerra
Mundial”,  organizado  em  conjunto  com  a  professora  Cida  Golin  (UFRGS).  Jornalista
profissional, trabalhou no Jornal do Brasil, Rádio Jornal do Brasil, O Globo, TV Globo, TV
Educativa e Jornal do Commercio, entre outros. 

Desenvolve trabalhos acadêmicos sobre os seguintes temas: linguagem jornalística, história da
mídia, políticas de comunicação, jornalismo esportivo e rádio.”46

Filipe: Boa tarde, Professor. Gostaria de já começar com a pergunta: como surgiu a ideia de
criar um Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano?

João: Eu vou começar a falar do início. A primeira referência que eu me lembro de pós-
graduação nesse processo atual foi  quando eu era chefe de departamento.  E eu não estou
querendo dizer com isso que fui eu quem deu o pontapé inicial. Não fui, mas também não me
lembro quem foi. Era uma iniciativa de pessoas que naquele momento… e eu estou falando de
2006. De 2006 até 2008 eu substituí o Alceste [professor do departamento, hoje aposentado]. 

Defendi tese de doutorado em 2004, e assumi o departamento em dezembro de 2005. E uma
das plataformas que a gente tinha, era pensar um curso de pós-graduação strictu-senso. Na
época a Silvia Moretzohn estava envolvida nisso, a Sônia Aguiar, se eu não engano tinha
acabado de se aposentar, mas também estava envolvida no projeto. A gente convidou a Nilda
[Jacks] para o seminário porque ela tinha uma experiência grande de montagem de cursos de
pós-graduação. Tinha a participação do Alexandre Farbiarz também. Acho que foi em 2008.
Tinha o Adilson [Cabral]… 

A ideia era ter uma pós-graduação porque a gente entendia que da maneira que a universidade
estava se encaminhando, a pós-graduação era um elemento fundamental para a gente poder
crescer.  Hoje eu diria  para a  gente não atrofiar.  Porque a  gente estava percebendo que o
prestígio da área passava pela pós-graduação strictu-senso, que os recursos passavam cada vez
mais, os equipamentos passavam cada vez mais, então foi muito mais uma coisa assim. Era
um anseio,  de certa  maneira.  E  a  gente  achava que naquele  momento era quase que um
caminho “natural” – e essas aspas eu destacaria! 

46. Texto retirado do site do PPGMC/UFF. Disponível em:
http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/team-member/joao-batista-de-abreu/. Acesso em nov. 2017.

http://www.ppgmidiaecotidiano.uff.br/site/index.php/team-member/joao-batista-de-abreu/
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Filipe: Nessa época já existia o PPGCOM/UFF, certo? Eu queria entender um pouco melhor
esse período. Ouvi dizer que antes, na graduação de Comunicação da UFF, havia um setor
de “fundamentos”. Como funcionava?

Isso sempre existiu. Mas aí pra falar disso, eu tenho que falar do IACS. Quando o curso de
comunicação foi criado, você só tinha dois departamentos no IACS. Comunicação e Artes
(GCA) e o departamento de Documentação (hoje Ciência da Informação). Eu estou falando de
1969. Havia o curso de Comunicação, o curso de Biblioteconomia e o curso de Arquivologia
[Documentação]. Comunicação tinha três habilitações: Jornalismo, Publicidade e Cinema. 
Então o instituto era dividido entre esses dois departamentos apenas [Comunicação e Artes; e
Documentação]. O setor de artes do departamento de Comunicação e Artes dava aula para
Comunicação – não me lembro necessariamente se também dava aula pra Biblioteconomia e
Arquivologia – e  dava aula também para Arquitetura. Os alunos de Arquitetura vinham para o
IACS fazer disciplinas obrigatórias. 

Bom, o primeiro a se separar foi o departamento de Arte, em meados dos anos 80. Eu assumi
a coordenação de curso em 1987 e já era separado. Quando chegou no principio dos anos
1990 foi criado o departamento de Cinema. 

Um determinado momento que eu não me lembro quando, o departamento de Documentação
passou a se chamar Ciência da Informação, que significou uma nova compreensão da área de
conhecimento. E, no princípio desse século – também não me lembro o ano exato – o setor de
Fundamentos,  que  já  tinha  criado a  pós-graduação [o  PPGCOM/UFF],  junto  com alguns
professores de Cinema, resolveu se separar. 

Filipe:  Como funcionava o departamento nessa época? Antes da saída dos professores do
setor de Fundamentos? 

João: Eram três setores: Publicidade, Jornalismo e Fundamentos. Antes você tinha o setor de
Cinema. E antes ainda você tinha o setor de Artes. Na realidade esses setores ganharam vida
própria. Se emanciparam.

Havia uma coisa chamada currículo mínimo, que era uma obrigação do MEC.  O currículo
mínimo  correspondia  a  75%  do  currículo  pleno.  Era  um  currículo  bastante  engessado.
Herança da ditadura. Só a reforma, depois da reforma acho que nos 1990, que a gente saiu do
currículo mínimo. Até 1984, último ano da ditadura,  ainda era currículo mínimo. A gente
funcionava bem. Era só essa questão de currículo mínimo. E os professores de Fundamento
davam. Havia uma relação muito boa. Isso começou a se agravar no final dos anos 1990.
Muito em função da pós-graduação.

Filipe: Como assim?

João: Qual o problema da pós-graduação (a meu ver)? – E  isso não é uma coisa particular do
PPGMC, do PPGCOM – É aquela coisa: se você tem um lugar que tem mais prestígio e mais
dinheiro  em  qualquer  área  de  trabalho  e  de  atuação,  essa  área  em  algum  momento  vai
preponderar.

Entendeu? Essa é uma questão política. Isso é também na Física, na Química, na Biologia... E
eu  acredito  na  possibilidade  de  você  ter  as  duas  instâncias  [graduação  e  pós-graduação]
funcionando de forma harmônica sem a preponderância de alguma delas. Não acho que o
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professor da pós tem que ter uma remuneração superior nem um tratamento diferenciado,
muito menos o professor da graduação. Isso aqui é uma instituição só, que tem um tripé:
ensino, pesquisa e extensão. 

Não acho que você tenha necessariamente, mesmo o professor D.E. [dedicação exclusiva],
que ter pesquisa, ensino e extensão. Você tem obrigação de ter ensino. E esse ensino significa
que você tem obrigação de dar aula na graduação. Mesmo que você dê aula na pós-graduação.

Quando você tem período de crise em que a graduação não tem autonomia e recebe dinheiro
através da unidade, ou das pró-reitorias, isso se agrava, porque acentua a diferença. Isso é uma
coisa, mas tem outra coisa que eu acho importante.

Eu não gosto de falar de geração, porque parece que é um discurso velho, arcaico. Mas tem
uma mudança. Do tempo do pós-guerra pra cá, teve um período – que eu não vivi, conheço
parte por leitura, parte por conversas com pessoas mais velhas que eu –, dos anos 1950 e anos
1960, que se caracterizava por projetos coletivos. A marca das grandes bandeiras de luta, das
grandes reivindicações, as grandes utopias eram marcadas por projetos coletivos. Projetos de
uma  universidade  pública,  projetos  de  saúde  pública,  projetos  em  defesa  dos  meios  de
comunicação nacionais, o petróleo é nosso, o desenvolvimento industrial, a reforma agrária.
Eram projetos que beneficiavam a coletividade. E muitas vezes eram projetos que tinham
apoio  de  pessoas  que  não  seriam  beneficiadas  individualmente  por  eles.  Projeto  de
alfabetização rural. Eram grandes projetos regionais e nacionais e que pra poderem existir e
serem efetivamente tocados, exigiam um apoio de uma comunidade, de um grupo.

Dos  anos  1970  pra  cá,  mas  principalmente  a  partir  dos  anos  1980,  com a  globalização,
começa a ter um declínio dos projetos coletivos e uma ascenção dos projetos individuais. E a
universidade  não  é  exceção.  A universidade  faz  parte  desse  projeto.  É  o  momento  das
avaliações, em que boa parte dos itens da avaliação não tem a ver com projetos coletivos, mas
com a ideia de produtividade individual. O coletivo é a soma das individualidades. O que é
diferente. Uma coisa é o coletivo como um projeto comum. Outra coisa é o coletivo como a
soma das individualidades. Então é: “o meu projeto de pesquisa vai fazer com que eu ganhe o
meu computador, e aí eu vou disputar pela minha sala e o meu bolsista”.

Na medida em que a universidade se torna uma soma de individualidades, você começa a se
fracionar como um corpo. Como um corpo vivo. E eu acho que órgãos como a Capes, como o
MEC – mas particularmente a Capes, que tem essa forma de trabalhar com a produtividade –
acabam estimulando isso. O cara que não vai nessa direção, é visto como um marginal. À
margem de um projeto de excelência.

Filipe:  Falando  sobre  produtividade,  você  não  concorda  que  a  participação  na  pós-
graduação pode sobrecarregar, de certa forma, os professores/pesquisadores? Pelo motivo de
que além do maior número de aulas e trabalhos a corrigir, soma-se a cobrança de produção
artigos, emissão de pareceres, orientação de mais alunos, participação em congressos, etc.  

João: Eu não acho que, em si, fazer muita coisa seja exploração não. Depende do número de
pareceres que ele [o professor] vai dar, depende da carga horária que ele vai ter. Fazer muita
coisa é uma característica da sociedade moderna (ou pós-moderna se você preferir). Isso aí, a
meu ver, faz parte, sim, de uma mudança da sociedade, mas que é diferente da ampliação da
jornada de trabalho. É difícil fazer afirmações porque essas coisas são muito recentes. Mas o
que eu vejo, e aí é um depoimento muito pessoal, é que eu tenho medo de abrir o computador



 173

às 8h da manhã. Porque eu vou abrir o computador e aí tem aquela coisa, a lógica da urgência:
“precisamos mandar isso amanhão porque senão seremos punidos!”

Essa lógica da urgência que passa a ideia de que você está trabalhando muito. Porque essas
coisas são pensadas e sempre os prazos são pra daqui a 48h. Por que os prazos são pra daqui a
48h? Pra você não poder contestar. O poder central das universidades sempre tem alguma
coisa para responder. “Número de vagas de vestibular, número de vagas transferência. Olha,
chegou isso aqui e você tem que responder em 72h!”. Em 72h você não consegue reunir nem
um colegiado. Aí um coordenador é instado a responder rapidamente. Isso eu era coordenador
de curso e já tinha esse negócio (há 30 anos atrás). 

O que eu acho é que as pós-graduações talvez tenham aumentado ainda mais essa questão.
Não é uma questão da Comunicação, não é uma questão do PPGMC, não é uma questão da
área, é um quadro que a gente está vivendo, pós-neoliberalismo que acentua e que prestigia,
valoriza, as ações voltadas para o individual. O que agrava a contradição política de que se
uma universidade pública é financiada pelos impostos dos contribuintes, na medida em que
ela toma decisões individuais, que não estejam necessariamente voltadas para a sociedade, ela
cada vez mais vai se encastelar.

Filipe: Sobre a necessidade da universidade dialogar e contribuir com o desenvolvimento da
sociedade,  um dos  diferenciais  do  PPGMC,  segundo o  texto  da  proposta  de  criação  do
Programa,  seria  sua  inserção  e  atuação  na  região  metropolitana  do  Estado  do  Rio  de
Janeiro. Como você avalia o diálogo do Programa com a região e de que maneira ele tem
contribuído para o desenvolvimento da região?

João: Esse não é um problema específico do PPGMC. Faz um levantamento na UFF. Na área
de Ciências Humanas – pra não achar que é só Comunicação – mas PPGCOM, PPGMC,
PPGCULT, todos os programas do IACS e eu estenderia pro ICHF [Instituto de Ciências
Humanas e Filosofia]. Vê quantas pesquisas nos dois níveis (mestrado e doutorado) tem como
foco São Gonçalo, por exemplo. Aí a gente começa a entender. Eu arriscaria a dizer que tem.
Talvez o que mais tem é o [PPG] de Urbanismo, porque eles tem um pé muito forte nos
assentamentos urbanos.

Filipe:  E  como  surgiu  a  ideia  de  trabalhar  com  o  “Cotidiano”?  Em  que  medida  o
“cotidiano”  é  um  conceito  ou  um  recorte  decidido  coletivamente  como  projeto  a  ser
desenvolvido, e em que medida ele é apenas um guarda-chuva que abriga diversos grupos de
pesquisas variados? 

João: Toda vez que você cria um conceito novo que corresponde a uma área é sempre um
recorte. Então tem esse risco. Ou as coisas amadurecem e você consolida uma área. Ou elas
caem de uso e viram um modismo e tendem a desaparecer. É um recorte. Porque o cotidiano
sempre  existiu,  né?  O  conceito  é  que  foi  criado.  A maneira  que  se  está  interpretando  o
cotidiano. Eu não sei se é exagero meu, mas a primeira vez que eu vejo a ideia de cotidiano é
na  história  francesa  dos  anos  1930  e  1940,  quando  se  começa  a  pensar  a  história  dos
derrotados. Mas não sei se vem daí.

De qualquer forma eu não me sinto a vontade para responder a essa pergunta não por qualquer
constrangimento,  mas  porque  eu,  sinceramente,  não  me  lembro.  Eu  acho  que  naquele
momento por algum motivo estava se pensando, sim, cotidiano. Não me lembro de ter havido
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contestação (nem grande, nem pequeno). Agora, não sei o que foi o “estalo de Vieira”, o que
deu o “start”.

Filipe: No prefácio do livro do PPGMC (2010), Gabriel Kaplún apresenta o estudo sobre
mídia  e  cotidiano  como  “una  multiplicidad  de  miradas,  desde  lugares  y  tradiciones
diversas". E diz que o principal desafio do PPGMC é "ponerlos en diálogo crítico". Como
tem sido construído esse diálogo dentro do PPGMC?

João: Esse diálogo pode ser construído, e acredito que ele tem sido construído, na revista
[Revista Mídia e Cotidiano]. Em algumas reuniões também, mas eu acho que as reuniões – de
novo,  não é  uma coisa  do PPGMC, mas geral  –  acabam sendo muito burocratizadas,  de
demandas que tem que ser cumpridas, prazos. De certa maneira reunião de departamento é
assim. A gente não tem o famoso conselho de classe que é quem vai dar o quê. Quando é que
tem isso? Quando tem a reunião semestral  quando cada um relata  mais ou menos o que
pretende dar. Isso é legal, porque a gente fica sabendo o que o outro dá. 

A universidade pública tem uma tradição muito de autonomia. Mas a autonomia pressupõe
que você tenha que dizer: “olha, o que eu pretendo dar, o que eu pretendo lecionar, os autores
que eu quero utilizar…” Isso é legal.

Filipe: Nos documentos oficiais o PPGMC se descreve como um Programa de perspectiva
crítica e dialética. O que se pode entender por “perspectiva crítica”?
Eu acho que a universidade pressupõe uma reinvenção e uma constante desconfiança daquilo
que é conhecido como verdade absoluta. Então isso é praticamente um credo da perspectiva
crítica. Eu não acredito em um curso, seja de que área for que tenha como pressuposto uma
verdade só. Inclusive na graduação. Na pós é indispensável, mas na graduação também. 

O problema é você ter uma perspectiva crítica sem você ensinar aquilo que se faz atualmente.
É um desafio constante. Porque você precisa ensinar aquilo que se faz atualmente, mas dizer
que nem sempre foi assim e você não sabe até quando será assim. É ter uma perspectiva
temporal e espacial também. Dizer: “em outro lugar não é assim”. 

Filipe: Nos últimos dias saiu o resultado da avaliação quadrienal da Capes, e nele consta
que o PPGMC subiu da nota 3 para nota 4. Como você vê essa evolução? E, do seu ponto de
vista,  quais  seriam  (ou  deveriam  ser)  os  principais  desafios  a  serem  enfrentados  pelo
PPGMC  no  processo  de  sua  consolidação  como  programa  de  pós-graduação  em
Comunicação?

Subiu de três para quatro?! Isso é bom! Porque isso aumenta a auto-estima. Fortalece a auto-
estima. As pessoas chegam e olham assim: “poxa, então esse esforço todo que está sendo feito
merceu reconhecimento”. Se não tivesse, se tivesse continuado no patamar antigo isso poderia
provocar uma certa sensação de desânimo. Então isso é relevante. 

Eu acho que a gente precisa fortalecer projetos coletivos, mesmo que isso signifique estar na
contramão daquilo que a  Capes  deseja.  Por outro lado,  eu reconheço que algumas coisas
podem comprometer futuras avaliações. Mas ainda acho que vale a pena arriscar.
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APÊNDICE V – LISTA DE DISSERTAÇÕES DO PPGMC

título autor orientador linha

d1 João Batista 1

d2 Laura Bedran 1

d3 2

d4 1

d5 2

d6 João Batista 1

d7 2

d8 1

d9 2

d10 1

d11 1

d12 ?

Vozes da liberdade? Aberturas, 
limites e apropriações da Rádio 

Livre nos presídios do Ceará

Ana Karolina 
Cavalcante 
Assunção

Sentidos de ser carioca: 
relações de identidade e 

consumo na revista Canal 
Extra

Ana Paula 
Gonçalves de 

Almeida

Comunicação que sobrevive: a 
busca de autossustento para 

uma mídia autogerida por 
moradores da Cidade de Deus

Camille Costa 
Perissé 
Pereira

Patrícia 
Saldanha

Narrativas ficcionais seriadas e 
a representação dos “dois 

Brasis”: a produção de sentidos 
nas webséries inspiradas nos 

seriados televisivos ‘As 
Brasileiras’ e ‘As Cariocas’

Elisabete de 
Jesus 

Estumano 
Freire

Renata 
Rezende

A criança como influenciadora 
de compra para a publicidade: 

apelos, motivações e 
subjetividade infantil

Ingrid 
Schumann 

Seabra 
Martins

Ana Paula 
Bragaglia

Jornalismo, internet e os 
malabarismos de uma redação 
em transição: os reflexos da 
convergência na produção de 

notícias em O Globo

Mariana de 
Almeida 
Costa

Traficante – ou roda ou tomba: 
linguagem 

policial, criminalização da 
pobreza e discurso 

punitivista em O Itaboraí, O 
São Gonçalo e O Fluminense 

Natália 
Kleinsorgen 

Bernardo 
Borges

Marco 
Schneider

Diáspora na rede: redes sociais 
e questões identitárias de 

migrantes haitianos no Brasil

Patrícia 
Pimenta 

Fernandes

Renata 
Rezende

Contra-hegemonia e mídias 
sociais: um estudo de caso da 
campanha “Primavera Carioca”

Penélope 
Thaís da 

Cunha Toledo

Adilson 
Cabral

Dinâmicas audiovisuais nos 
encontros com Justin Bieber

Raphael Silva 
Pinto

Denise 
Tavares

Sexualidades e gêneros 
cambiantes – militância e 

ativismo nos documentários 
Generonautas: jornada por 
identidades mutantes e De 
gravata e unha vermelha

Sandra Alesia 
Pereira da 

Silva

Denise 
Tavares

Converso, logo compro: a 
sociabilidade como instrumento 

de consumo em rede

Tatiana Cioni 
Couto

Arlete 
Granero
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título autor orientador linha

d13 2

d14 2

d15 1

d16 2

d17 2

d18 2

d19 1

d20 2

d21 Laura Bedran 1

d22 1

d23 1

d24 1

d25 1

d26 2

Onde estão os mortos? 
Silenciamentos, discursos e 

sentidos midiáticos da 
pacificação do Complexo do 

Alemão

Tatiana da 
Silva Lima

Márcio 
Castilho

Cinema e educação: entre o eu 
estético e o nós político

Tatiane 
Mendes Pinto

Patrícia 
Saldanha

A mediação do consumo 
midiático no universo escolar: 

estudo de caso do Projeto 
GENTE

Wagner da 
Silveira 
Bezerra

Alexandre 
Farbiarz

Porto Maravilha: arbitrariedade, 
mídia e produção de consenso 
na construção da nova região 

portuária do Rio de Janeiro

Ana Cristina 
Costa de 

Lima e Silva

Márcio 
Castilho

Wikipédia midiática: 
cotidianidades, compilação de 
saberes e lutas de poder nos 
bastidores da Enciclopédia 

Livre

Camilla 
Cavalcante 
de Souza 
Machuy

Marco 
Schneider

Iniciativas Comunitárias de TV 
e Perspectivas de 

envolvimento da sociedade na 
construção de Esfera Pública

Cinthya Pires 
Oliveira

Adilson 
Cabral

Consumo Colaborativo e Meio 
Ambiente: um estudo da 

relevância da preocupação com 
a questão ambiental e da 

crítica ao consumismo em 
redes autogestionadas

Débora 
Shirley de 

Vasconcellos

Guilherme 
Nery

Conquistas, impasses e 
desafios da cidadania LGBT no 

Rio de Janeiro

Diego de 
Souza Cotta

Adilson 
Cabral

Online Full Time: A 
sociabilidade das gerações Y e 

Z no cotidiano tecnológico

Douglas 
Azevedo

Curtir, comentar e compartilhar: 
as redes sociais e a 

sexualidade no cotidiano e 
formação da escola pública 

brasileira

Fernanda 
Ribeiro Barros

Alexandre 
Farbiarz

Linguagens na ciberpublicidade: 
análise semiótica dos 
mecanismos de busca

Francisco 
Monteiro de 
Souza Neto

Guilherme 
Nery

TV na internet e internet que é 
TV: narrativas, contextos e o 

caso NerdOffice

Gustavo 
Côrtes 

Guimarães

Renata 
Rezende

Canal Saúde na Estrada: uma 
janela audiovisual para o 

cotidiano do SUS

Iane de 
Macedo 

Filgueiras

Denise 
Tavares

Gênero na publicidade infantil: 
estratégias de marketing e 

representações

Julia Santos 
Dias

Ana Paula 
Bragaglia
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d27 2

d28 2

d29 1

d30 1

d31 1

d32 2

d33 2

d34 Carla Baiense 2

d35 Carla Baiense 2

d36 1

d37 1

d38 2

d39 Laura Bedran 1

A construção e descontrução 
de narrativas midiáticas de 
idolatria futebolística: um 

estudo de caso sobre Adriano, 
o ‘Imperador’

Lucas Lopes 
Albuquerque 

Bastos

Ana Paula 
Bragaglia

Jornalismo em tempos de 
facebook> a influência das 

fanpages no fazer jornalístico

Marcelo 
Machado da 

Motta

Marco 
Schneider

Personagens Brasileiras: As 
domésticas de Gabriel Mascaro 

e Anna Muylaert

Max Milliano 
Tolentino 

Melo

Denise 
Tavares

Carnaval 2.0: As 
transformações da cobertura 
midiática dos Desfiles das 

Escolas de Samba a partir das 
transmissões colaborativas da 

Web.

Rafael Monte
negro de 

Figueiredo 
Marques

Renata 
Rezende

O resgate dos beagles: 
trajetória, embates e polêmicas 

nas mídias sociais

Willian 
Dantas

Denise 
Tavares

O papel das pesquisas de 
intenção de voto na construção 
das notícias sobre as eleições 
presidenciais de 2014 no Brasil

Amélia Aben-
Athar Olinto 

Ramos

Andrea 
Medrado

A infância no tubo digital: 
felicidade via consumo?

André Luis do 
Nascimento 

Ferreira

Ana Paula 
Bragaglia

O discurso hegemônico do 
combate ao crack na internet e 

a política de internação 
compulsória no Brasil

Andrew 
Aurélio Pinto 
de Almeida 

Costa
O monstro das cidades: a 
construção midiática do 

traficante e legalização da 
maconha no Brasil

Antonio 
Carlos 
Ferreira 
Vianna

Novo cotidiano na esfera 
pública: interações nos 

serviços online dos municípios 
do Rio de Janeiro como forma 

de ciberdemocracia

Eduardo 
Aguiar de 

Assis

Emmanoel 
Ferreira

A gastronomia no cotidiano da 
televisão brasileira: um 

panorama da representação da 
comida na tela

Eleonora 
Leite Costa 

Lavinas

Renata 
Rezende

Afinal de Contas, quem ri de 
quem? A representação cômica 

das personagens Valéria 
Vasques e Janete sob os 

vieses ideológicos e comerciais 
da televisão

Elijerton 
Rogério 

Chaves Vera

Patrícia 
Saldanha

Paramos no tempo? Rupturas e 
Permanências numa análise 

entre duas décadas da mulher 
representada pelas páginas de 

“Cláudia”

Izabela Costa 
Zampier
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título autor orientador linha

d40 - -

d41 Carla Baiense 2

d42 2

d43 1

d44 1

d45 2

d46 2

d47 João Batista 1

João Luiz de 
Bittencourt 

Vital

Patrícia 
Saldanha

Maioridade penal em pauta: 
Medo e punição na imprensa

Maitê Nora 
Blancquaert 
Mendes Dias

A voz da comunicação: um 
meio formal de legitimação das 

ocupações urbanas

Mariana 
Pitasse 
Fragoso

Adilson 
Cabral

Diálogos da diferença: 
alteridade e preconceito a partir 

da narrativa ficcional 
infantojuvenil

Milena de 
Azevedo 
Pacheco 
Venancio

Alexandre 
Farbiarz

Protagonismo Juvenil: um 
estudo a partir de “Mi País, 

Nuestro Mundo

Priscilla 
Teixeira Lamy 

Diniz

Denise 
Tavares

Parabolicamará: Tropicália e a 
politização do cotidiano na TV

Rafael 
Giurumaglia 

Zincone 
Braga

Marco 
Schneider

Democratização da Mídia e 
suas contradições: 

tensionamento de interesses 
políticos, econômicos e sociais

Renata Bras 
de Souza

Marco 
Schneider

Copa do Mundo de 2014: o jogo 
de sentidos entre o regional e o 
global no discurso jornalístico

Roberto José 
Marinho 
Falcão
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APÊNDICE VI – LISTA DE PALAVRAS-CHAVE DAS DISSERTAÇÕES

Palavra 1 Palavra 2 Palavra 3 Palavra 4 Palavra 5 Palavra 6

d1 rádio livre criminologia radiadora sistema carcerário poder -

d2 carioca consumo identidade -

d3 cidade de deus -

d4 webséries convergência regionalismo -

d5 mídia e cotidiano infância -

d6 O Globo - -

d7 Mídia e Violência Jornalismo popular - -

d8 Redes sociais Identidade cultural Migração Haitianos Cotidiano -

d9 mídias sociais política ciberpolítica cibermilitância -

d10 midiatização celebridade estética biografia - -
d11 militância documentário gênero identidade queer -

d12 interação social rede social prosumers -

d13 segurança pública -

d14 cinema educação héxis educativa -

d15 TICs na educação educomunicação -

d16 Cidade-empresa gentrificação megaeventos mídia olimpíadas -

d17 wikipedia mídias cotidianidade -

d18 TV comunitária esfera pública tecnologias - -

d19 Meio-ambiente redes sociais - - -

d20 LGBT estado cidadania mídia -

d21 cotidiano sociabilidade tecnologia comunicação juventude -
d22 educação comunicação sexualidade formação redes sociais -

d23 ciberpublicidade marketing links semiótica -

d24 internet narrativa audiovisual youtube interatividade -

jornalismo de 
revista

representações 
sociais

comunicação 
comunitária

democratização da 
comunicação

publicidade 
comunitária

a notícia por 
quem vive

produção de 
sentidos

identidade 
nacional

publicidade 
infantil

psicologia 
infantil

ética e legislação 
publicitária

convergência 
digital

jornalismo 
multimídia

produção de 
notícias

Criminalização 
da Pobreza

Criminologia 
Midiática

“Primavera 
Carioca”

Comunicação 
Mediada por 
Computador

consumo em 
rede

pacificação de 
favelas

Unidade de 
Polícia 

Pacificadora

Complexo do 
Alemão

Produção de 
sentido

experiência 
sensível

vinculação 
social

tecnologias 
educacionais

educação para a 
mídia

novas 
tecnologias

disputas 
editoriais

divulgação do 
conhecimento

participação 
social

consumo 
colaborativo

movimentos 
sociais

mecanismos de 
busca

linguagens de 
publicidade
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Palavra 1 Palavra 2 Palavra 3 Palavra 4 Palavra 5 Palavra 6

d25 audiovisual cotidiano -

d26 gênero publicidade infância - - -

d27 industria cultural espetáculo futebol mídia cotidiano

d28 webjornalismo -

d29 cotidiano cinema brasileiro documentário -

d30 cotidiano mídia carnaval carioca sambódromo redes sociais

d31 ativismo ciência instituto royal

d32 jornalismo político enquadramento opinião pública - -

d33 - - - - - -

d34 crack mídia cotidiano controle social -

d35 narcotraficante preconceito estigma risco cannabis -

d36 ciberdemocracia interação cotidiano serviços públicos -

d37 mídia cotidiano gastronomia culinária consumo -

d38 cotidiano riso estereótipo grotesco moda

d39 - - - - - -
d40 - - - - - -

d41 medo punição imprensa Agenda-setting -

d42 comunicação legitimação -

d43 Comunicação educação mídia alteridade preconceito

d44 audiovisual meio ambiente Mídia-educação cotidiano -

d45 tropicália contra hegemonia indústria cultural televisão cotidiano -

d46 política -

d47 imprensa regional identidade copa do mundo -

comunicação e 
saúde

canal saúde na 
estrada

fundação 
osvaldo cruz

imprensa 
esportiva

jornalismo no 
facebook

segmentação 
jornalística

jornalismo 
participativo

jornalismo 
online

construção de 
personagem

empregada 
doméstica

produção de 
sentidos

experimentação 
animal

conhecimento 
científico

mídias 
sociais

pesquisa de 
intenção de voto

internação 
compulsória

governo 
eletrônico

estratégias 
sensíveis

criminalidade 
juvenil

ocupações 
urbanas

ocupação 
contestado

Ocupação 6 
de abril de 

2010
narrativa 
ficcional 
infanto-
juvenil

protagonismo 
juvenil

democratização 
da comunicação

liberdade de 
expressão

liberdade de 
imprensa

competência 
crítica em 
informação

jornalismo 
esportivo

megaeventos 
esportivos
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