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METODOLOGIA PARA 0 ESTUDO DA RECEP~AO
DE TELENOVELAS NO BRASIL

MARIA

IMMACOLATA VASSALLO DE LOPES*

1. Lugares de onde se partiu

Pretendemos neste texto resumir a estrategia metodologica utilizada no
projeto de pesquisa intitulado Recept;:iio de Telenovela - Uma Explorat;:iio
Metodo16gica_ Concebido a partir de uma insatisfa~ao com os estudos de
comunica~ao e suas rela~6es com as demais ciencias sociais e humanas,
este projeto foi elaborado com 0 proposito de fazer uma explora~ao multimetodologica da teoria latino-americana das media~6es, 0 que po de ser
visto como uma resposta construtiva aquela insatisfa~ao_ 0 projeto partiu
de quatro propostas, que sao verdadeiros desafios, e que foram articuladas
num estudo de recep~ao de telenovela_
A primeira e a de constituir-se como projeto multidisciplinar_ Como esta
assun~ao nao e de mero carater retorico ou «honorifico», na feliz expressao
de Kaplan, tal proposta exigiu que uma grande parte dos tres anos que
tivemos para realizar 0 projeto fosse dedicada a organiza~ao da equipe e a
defini~ao de uma base teorica e metodologica integrada e multidisciplinar_
Se, por urn lado, a identifica~ao teorica do projeto ja esta dada a partir
do proprio titulo, uma vez que a pesquisa de recep~ao realizada dentro do
marco teorico das media~6es de Jesus Martin-Barbero (1987), por outro
lado, a identifica~ao metodologica, como 0 proprio titulo tambem indica,
prop6e urn trabalho de explora~ao metodologica_ Dai que a segunda pro-
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posta do projeto consistiu .na constru9ao de uma estrategia multimetodo16gica dentro de urn estudo de recep9ao.
A centralidade que esta busca metodo16gica das media90es assumiu no
projeto traduziu-se atraves de uma permanente reflexao sobre a natureza
dos metodos, exercitando 0 que chamariamos de trabalho de combina(:iio
convergente de metodos. Pesquisas como esta, que fazem uso concreto
de urn desenho multimetodo16gico visando a integra9ao de metodos de
orienta90es diversas, sao parte de urn movimento contemporaneo critico
da compartimenta(:iio disciplinar que caracterizou a constru9ao hist6rica
das ciencias sociais e human as e que propoe medidas concretas para a sua
reestrutura(:iio disciplinar (Wallerstein et aI., 1996). Entendemos esse movimento como sendo de abertura e convergencia disciplinares 1.
A terceira proposta, que tam bern constituiu urn desafio, foi realizar 0
que cham amos de estudo «compreensivo» de recep(:iio no campo da comunica(:iio. Como dissemos, 0 atual estado da pesquisa de comunica9ao levou-nos a enfatizar a contribui9ao distintiva da teoria latino-americana das
media90es aos estudos atuais de recep9ao. Essa contribui9ao esta justamente na tentativa de romper com abordagens te6ricas fragmentadoras
e simplificadoras da comunica9ao, firmando a recep(:iio como perspectiva
te6rica integradora dos processos de produ(:iio, do produto e da audiencia.
A recep9ao passa a ser vista como momenta privilegiado da produ9ao de
sentido, refutando a concep9ao reprodutivista e firmando que mais do que
de meios, a comunica(:iio se faz hoje questiio de media(:oes, isto e de cultura
(Martin- Barbero, 1989: 19). 0 resultado e urn desenho complexo de investiga9ao que envolve a estrutura e a dinamica da produ9ao das mensagens; os
usos e apropria90es dessas mensagens e a sua composi9ao textual. Esta
marca vai alem da proposta de «analise qualitativa da audiencia + analise
de conteudo» que caracteriza atualmente a tendencia internacional dos
estudos de recep9ao (Jensen, 1990). 0 principal desafio que atravessa hoje
os estudos latino-americanos de recep9ao esta na tradu9ao metododo16gica
da teoria das media90es em projetos de investiga9ao empirica. No presente
projetQ, elegemos quatro media90es: cotidiano familiar, subjetividade, genero
e videotecnica - e assumimos a tarefa de torna-las observaveis e documenta-las empiricamente. 0 objetivo principal e mostrar como essas media90es,
cada uma com sua especificidade, convergem no processo de recep9ao,
tornado como locus de constru~o de sentido e nao de sua mera reprodu~o.
E, finalmente, a quarta proposta foi a elei9ao da telenovela como objeto
de um estudo de recep(:iio. Aqui nos deparamos tanto com as renova90es

I Os desafios concretos do desenho multimetodol6gico postos pelo presente projeto
estao na base de urn texto em que discutimos os desafios dos paradigmas da globaliza~ao e
da complexidade para os estudos de comunica~ao. Ver Lopes (1998).
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trazidas pel a corrente dos chamados estudos cuiturais, quanta da sociologia da comunicac;ao aos fenomenos da comunicac;ao. Tomando 0 genero
do melodrama como matriz cultural de significac;ao, a telenovela e entendida como urn constructo que ativa na audiencia uma competencia cultural
e tecnica em func;ao da construc;ao de urn repertorio comum, que passa a
ser urn repert6rio compartilhado de representac;6es identitarias, seja sobre
a realidade social, seja sobre 0 proprio individuo. E importante sublinhar,
de saida, que esse repertorio entre a produc;ao e a audiencia foi construido
ao longo de 35 anos de telenovela no Brasil e, mais precisamente, de assistencia diaria as telenovelas da Rede Globo. Deste ponto de vista, a telenovela constituir-se-ia num representante conspicuo da tardia modemidade
brasileira, tese que colocamos sob a forma de uma de nossas hipoteses
teoricas. Num plano mais concreto, a recepc;ao da telenovela traduz-se
numa experiencia cultural e de comunicac;ao que enseja uma pesquisa que
possa combinar contexto e leitura da recepc;ao.

2.. 0 que se pretendeu alcanc;ar
As quatro propostas ou premissas expostas foram traduzidas nos
seguintes objetivos gerais:
1) investigar os processos e as praticas de recepc;ao de uma mesma
telenovela, A Indomada, por parte de urn grupo de quatro familias:
uma familia de favela, uma de periferia, uma de classe media e uma
de classe media alta. A pesquisa recortou quatro mediaC;6es: cotidiane familiar, subjetividade, genero e videotecnica;
2) criar e explorar uma estrategia multimetodologica, inspirada na
perspectiva te6rica das mediac;6es, que possa contribuir para 0
avanc;o da pesquisa de recepc;ao em comunicac;ao.

1. A PERSPECTIVA TE6RICA DAS MEDIA<;OES

1 .. Os estudos de recepc;iio

A adesao a perspectiva teorica das mediac;6es se deu fundamentalmente porque ela constitui uma renovac;ao dentro da tradic;ao dos estudos
de recepc;ao, mantendo com esta tanto pontos de permanencia como pont os
de ruptura. Isto ficou claro atraves do percurso bibliografico que foi fonte
dos seminarios teoricos e metodologicos que realizamos na etapa inicial
do projeto, quando revisitamos as seguintes correntes teoricas: pequisa dos
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efeitos, pesquisa dos usos e gratifica<;:6es, estudos de critica liteniria,
estudos culturais e estudos de recep<;:ao.

1.1 . As tradifoes dos estudos de recepfiio
Percorrendo os quadros de referencia da pesquisa cujo interesse e 0
nexo entre os meios de comunica<;:ao e as audiencias, notamos certo consenso entre autores em reconhecer como principais as seguintes correntes:
pesquisa dos efeitos, pesquisa dos usos e gratifica<;:6es, estudos de critica
literaria, estudos culturais e estudos de recep<;:ao. Estes ultimos constituem
o quadro mais recente e emergem como ponto de algumas confluencias das
demais tradi<;:6es, ao mesmo tempo que com elas mantem controversias e
diferen<;:as criticas. Alem do mais, essas abordagens diferenciam-se quanta
aos pressupostos te6ricos, escolhas metodol6gicas e concep<;:ao de recep<;:ao
e, ainda, derivam de diferentes campos disciplinares.
Com isso, queremos sublinhar que os atuais estudos de receps;ao na
America Latina, especificamente os que se filiam a perspectiva te6rica das
media<;:6es, sao herdeiros dessa longa tradi<;:ao, ela mesma feita de lutas, e
com ela mantem rupturas e continuidades. Concordamos com Curran
(1998) que, num debate recente com Morley (1998), critica 0 pretenso
carater homogeneizador envolvido no r6tulo dos atuais «estudos de recep<;:ao» , uma vez que eles apresentam tendencias diferenciadas. Alem disso,
aquele autor alerta para a falta de visao hist6rica nestes estudos que,
segundo ele, nao inventaram a roda, tendo que ser entendidos dentro de um
processo mais propriamente de renova<;:ao do que de inova<;:ao dos estudos
de comunica<;:ao.

1.2. A moderna tradifiio latino-americana dos estudos de recepfiio
Os estudos de recep<;:ao na America Latina sao muito recentes. Sua
ernergencia se da no inicio dos nos 80, no bojo de urn forte movimento
te6rico critico que procurava fazer uma reflexao altemativa sobre a comunica<;:ao e a cultura de massas atraves da perspectiva grarnsciana, reflexao
altemativa as analises funcionalistas, semi6ticas e frankfurtianas predominantes ate entao.
E sobretudo dentro da tematica das culturas populares que uma teoria
complexa e multifacetada da receps;ao comes;ou a ser desenvolvida, tendo
como eixos basicos de reflexao 0 deslocamento dos meios as media90es
(Martin-Barbero, 1987) e os processos de hibridiza9ao cultural (Garcia
Canclini, 1990).
E central hoje a presen<;:a da perspectiva te6rica das media<;:6es e das
hibridizas;6es na pesquisa de recep<;:ao em toda a America Latina. Identifi-
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camos nas pesquisas de recep<;:ao no Brasil dos inicios dos 80 uma especie
de «teoriza<;:ao atrasada» em rela<;:ao a reflexao «avan<;:ada» que se fazia
atraves da teoria das media<;:6es. Eram teoriza<;:6es «atrasadas» porque
marcadas por urn forte esquema dualista: ou se privilegiava exclusivamente
os modos de reelabora<;:ao/resistencia/refuncionaliza<;:ao dos conteudos
culturais das classes populares ou se tomava esses conteudos como com pletamente moldados pela a<;:ao ideol6gica das classes dominantes, via meios
de comunica<;:ao de massa. Porem, em pouco mais de 5 anos esse quadro foi
superado com a incorpora<;:ao da perspectiva das media<;:6es as pesquisas
brasileiras de recep<;:ao. Contudo, 0 que parece persistir aqui e uma inadequa<;:ao metodol6gica nas pesquisas empiricas face a constru<;:ao de uma
problematica te6rica complexa sobre os processos de recep<;:ao. Os desenhos metodol6gicos, tanto da observa<;:ao e de coleta, como de analise dos
dados continua,m no geral acanhados e podem ser resumidos na falta de
uma estrategia multimetodol6gica cuja complexidade corresponda ao do
objeto e a sua teoriza<;:ao. Em conseqiiencia, a analise acaba resultando
exterior ao modelo te6rico e por vezes ate for<;:ada a corresponder a ele.
o que contrasta bastante em rela<;:ao a esse quadro brasileiro da pesquisa de recep<;:ao e a forma<;:ao em diversos paises latino-americanos de
equipes de pesquisa que trabalharam em projetos integrados e multidisciplinares. E 0 caso dos projetos sobre telenovela na Colombia (MartinBarbero e Munhoz, 1992) e no Mexico (Gonzalez, 1991),0 da recep<;:ao ativa
no Chile (Fuenzalida, 1987) e 0 de crian<;:as e televisao no Mexico (Orozco,
1992), entre outros. 0 tra<;:o central e comum a todos esses projetos e
pro ceder a uma experimenta<;:ao metodol6gica, atraves da qual tenta-se
avan<;:ar nos procedimentos propriamente tecnicos da investiga<;:ao empirica no sentido de toma-Ios mais compativeis com a complexidade da teoria
das media<;:6es. Outra caracteristica geral e 0 desenho globalizador do
processo de investiga<;:ao, envolvendo a estrutura e a dinamica da produ<;:ao
das mensagens, os usos e apropria<;:6es desses textos e a composi<;:ao textual.
Esta marca vai alem da proposta de «analise qualitativa da audiencia +
analise de conteudo» (Jensen, 1990) que vern caracterizando a tendencia
intemacional. No Brasil, onde nao identificamos experiencias similares em
projetos de desenho globalizador e multidisciplinares, a presente pesquisa
de recep<;:ao de telenovela surge como tentativa de superar a insatisfa<;:ao
com 0 estado da pesquisa de recep<;:ao em nosso pais.
1.3. As tendencias locais e internacionais

A atual tendencia intemacional da pesquisa de recep<;:ao parece
contrastar com a perspectiva latino-americana no sentido de ter autonomizado em excesso a esfera cultural e «desestruturalizado» a analise. Ou seja,
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se por urn lado as divers as tradi<;oes teorico-metodologicas estao hoje
convergindo para urn «estado dinamico de coexistencia» (Jensen, 1990),
por outro, isso nao tern levado necessariamente a constru<;ao de urn quadro
teorico interpretativo mais complexo que permita dar sentido propriamente
teorico ao extraordinario conjunto de evidencias empfricas acumuladas
sobre a rela<;ao entre meios e audiencias.
Nas pesquisas internacionais continua a prevalecer urn insatisfatorio
nivel descritivo, como apontam Lull (1992) e Silverstone (1996) e uma perigosa tendencia a indulgencia e a uma abstenyao de crftica (Murdock, 1990).
Assim, produz-se multiplas versoes do que parece ser urn mesmo texto
sobre resistencia, prazer e estrategias de consumo. Se, por urn lado, as
descriyoes etnognificas tern sido extremamente uteis em demonstrar que os
receptores nao sao uns «dopados culturais», mas sim pessoas que extraem
sentidos especfficos de textos, generos e meios, a simples reitera<;ao da
comprovayao dessa hipotese central nao garante 0 avan<;o teorico desses
estudos. Nota-se claramente nas pesquisas empfricas 0 risco de se produzir
uma verdade formal e esteril sobre a complexidade e as contradi<;oes entre
meios e audiencias.
Ficando dentro do quadro das tradi<;oes teoricas, 0 que parece nao
estar sendo suficientemente retido nas pesquisas empfricas qualitativas e a
critica cultural e politica tal como proposta atraves do trabalho etnognifico
crftico pela corrente inicial dos estudos culturais (Hoggart, Thompson e
Williams). A insuficiencia da crftica parece derivar de uma renovada ambiencia funcionalista nessas pesquisas, denominada corretamente por Mauro
Wolf (1987) de «neo-Iazarsfeldismo», pois 0 que fundamentalmente os estudos culturais propoem e que as pniticas de recepyao sejam articuladas
com as rela<;oes de poder. A recepyao, por conseguinte, nao e urn processo
redutivel ao psicologico e ao cotidiano, apesar de ancorar-se nessas esferas,
mas e profundamente cultural e politico. Isto e, os processos de recep<;ao
devem ser vistos como parte integrante das pniticas culturais que articulam
processos tanto subjetivos como objetivos, tanto micro (ambiente imediato
controlado peIo sujeito) como macro (estrutura social que escapa a esse
controle). A recep<;ao e entao urn contexto complexo, multidimensional em
que as pessoas vivem 0 seu cotidiano. Ao mesmo tempo, ao viverem
este cotidiano, as pessoas se inscrevem em rela<;oes de poder estruturais e
historicas, as quais extrapolam as suas pniticas cotidianas. Este e 0
conjunto de pressupostos teoricos que informam uma teoria compreensiva
dos estudos de recepyao. E essa e, a nosso ver, a contribuiyao distintiva da
teoria latino-americana das mediayoes. A produyao e reproduyao social do
senti do envolvida nos processos culturais nao e so mente uma questao de
significa<;ao, mas tam bern e principalmente, uma questao de poder.

II. UMA METODOLOGIA DAS MEDIAyOES

1. Premissas metodol6gicas
A recep<;ao e, antes de mais nada, uma perspectiva de investiga9tio e nao
uma area de pesquisa sobre mais urn dos componentes do processo de
comunicas;ao, neste caso, 0 publico. Trata-se de uma tentativa de superas;ao
dos impasses a que tern nos levado a investiga<;ao fragmentadora e,
portanto, redutora do processo de comunicas;ao em areas autOnomas de
analise: da produs;ao, da mensagem, do meio e da audiencia.
Destacamos aqui a perspectiva integradora e com preens iva do estudo
da recepc;:ao, uma vez que todo 0 processo de comunicac;:ao e articulado a
partir das media90es. Como diz Martin-Barbero (1992:20):
As media(:oes sao esse 'lugar' de onde e possivel compreender a intera(:ao entre 0
espa(:o da produ(:ao e 0 da recep(:ao: 0 que se produz na televisao nao responde
unicamente a requerimentos do sistema industrial e a estratagemas comerciais

mas tambem a exigencias que vern da trama cultural e dos modos de ver.

Atraves dessa conceps;ao pode-se pensar a media9tio como uma especie de estrutura incrustada nas praticas sociais e no cotidiano de vida das
pessoas que, ao realizar-se atraves dessa praticas, traduz-se em multiplas
mediac;:6es.
A estrategia da investigac;:ao nao parte da analise do espac;:o da produc;:ao e da recepc;:ao para depois procurar entender suas irnbrica<;6es (como
prop6e Jensen). Parte sim das media90es, isto e, dos lugares de onde provem
os fatores que «delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural da televisao» (Martin- Barbero, 1987:233).
Esta perspectiva teorica inspirou uma estrategia metodo16gica especffica para 0 estudo de recep<;:ao da telenovela.
Investigar a telenovela exige pensar tanto 0 espa<;o da produ<;ao como
o tempo do consumo, ambos articulados pela cotidianidade (usos I consumo / prMicas) e pela especificidade dos dispositivos tecnologicos e dis cursivos (generos) do meio televisao. A perspectiva teorico-metodologica das
media<;6es leva-nos a firmar as seguintes premissas.
A media<;ao no processo de recep<;ao de telenovela deve ser entendida
como processo estruturante que configura e reconfigura tanto a interac;:ao
dos membros da audiencia com os meios, como a cria<;ao por parte deles
do sentido dessa intera<;ao. A necessidade de decupagem desse conceito
para torna-Io metodologicamente manejavel, nos levou a firmar os
seguintes princfpios:
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1. A rela(:iio receptores - televisiio e necessaria mente mediatizada. Essa
relayao nunca e direta e unilateral como costuma ser abordada por outras
metodologias, mas e uma relayao multilateral e multidimensional e que
se realiza atraves de multiplas mediafoes (Orozco, 1991).

2. A recepfiio e um processo e niio um momento, isto e, ela ante cede e
prossegue ao ato de ver televisao. Assim, 0 sentido primeiro apropriado pelo
receptor e por este levado a outros «cemirios» em que costumeiramente
atua (grupos de participac;ao). Imaginamos entao que a mensagem de telenovel a e reapropriada varias vezes e que, portanto, os espayOS de circulayao
da telenovela devem ser metodologicamente incorporados na pesquisa.
3. 0 significado televisivo e «negociado» pelos receptores. Assumimos
entao que nao ha garantia que os significados propostos por uma telenovela
sejam apropriados da mesma maneira. Pode-se afirmar entao que os sentidos e os significados ultimos de uma telenovela sao produto de divers as
mediayoes . Por urn lado, isto significa que 0 processo de comunicac;ao
nao se conclui com a sua transmissao, senao que propriamente ai se inicia.
Por outro lado, isto nao implica a ausencia de uma intencionalidade global
politica e economica concreta que se inscreve no discurso social hegemonico. E precisamente esta intencionalidade que faz com que a realidade
signifique «algo» e impede que qualquer significado seja transparente
(Veron,1971). Estas afirrilativas nos levam a uma questao metodologica
fundamental - a das relac;oes causais - 0 que nos exigira indagar acerca da
causac;ao de intensidade divers a que deve estabelecer-se na relayao entre
as multiplas mediac;oes.

2. Uma estrategia multidisciplinar das media«;oes

o estudo das mediac;oes na reCepyaO de telenovela exigiu a construc;ao
de uma metodologia multidisciplinar para assegurar a recepyao da telenovela pensando tanto 0 espaC;o da produyao como 0 tempo do consumo,
articulados a partir de quatro lugares de mediac;ao: 1) 0 cotidiano familiar
(onde ocorrem os usos, consumo e praticas relacionados com a telenovela);
2) a subjetividade (que reelabora os conteudos simbolicos da telenovela
no sujeito); 3) 0 genera ficcional (como estrategia de comunicac;ao e de
reconhecimento cultural); e a mediafiio videotecnica (da televisao enquanto
modo de produc;ao e dispositivos tecnicos de teledramaturgia).
A construc;ao dessas mediayoes nao foi aleatoria, mas decorreu das
exigencias metodologicas de integrac;ao das divers as dimensoes do processo
de comunicac;ao e de abordagem multidisciplinar presentes na teoria das
mediac;oes. Uma das premiss as basicas dessa teoria e que se supere 0 estado
I 0

de segmentavao a que foi reduzido 0 processo de comunicavao, atraves da
leitura de matriz lasswelliana que a pesquisa de comunicavao institucionalizou. Por isso, a relavao de «mao unica» e deslocada por uma malha de
interavoes reciprocas entre a «produvao», 0 «produto» e a «recepvao».
Essa malha de interavoes nao e algo que foi descoberta no momenta da
analise, apos 0 trabalho de campo, mas esta imbricada no proprio plano
metodologico (design) da pesquisa, onde, por exemplo, resolvemos fazer
«entrevistas de genero» junto ao receptor, que foram intregradas na analise
do corpus gravado da telenovela que e 0 material basico da mediavao de
genero. E assim fizemos sucessivamente, combinando instrumentos
tecnicos que forneceram material de analise para as diversas mediac;:oes.
Porem, a despeito dessa combinavao, 0 plano da pesquisa revelou que cada
mediavao tinha sua incidencia marcada num locus determinado, ou
melhor, num espavo-tempo do processo de comunicavao, integrando e ao
mesmo tempo marcando a especificidade de cada mediavao. Vale lembrar
que urn dos objetivos desta metodologia e tentar delimitar a especificidade
de cada mediavao envolvida, e que e a razao de sua existencia.
o quadro 1 mostra graficamente esta concepvao.
QUADRO
Caracteriza~ao

Ni..el
Estrutural

1

Analitica das

Fonte

Media~oes

LII,gar

Dlscurso

Posiyao de Classe

Contexto social

Sistema lingiiistico

Institucional

Familia

Recep<;ii.o

Pragmatica

Individual

Subj etivi dade

Recepyao

Pragmatica

Videotecnica

Genero ficcional
Teledramaturgia

Produto
Produyao

Semantica
Sintaxe

I.
Para construir essa caracterizac;:ao partimos de Martin-Barbero que
afirma que a mediac;:ao e 0 lugar de onde se outorga sentido ao processo de
comunicac;:ao e esse lugar, para ele, e a cultura . Atraves dessa aparente
simples frase, 0 autor propos 0 seu famoso deslocamento dos meios as mediaroes. Deixando de lado os mal-entendidos que isso provocou, vemos nessa
proposta urn duplo merito. 0 primeiro e 0 de ter exposto 0 determinismo
mediatico ou 0 mediacentrismo a que os estudos de comunicac;:ao estavam
confinados, 0 que nao quer dizer que 0 meio (medium) nao tenha importancia, antes pelo contrario, a cultura como perspectiva de andlise permite
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perceber os meios em sua real e multifacetada importancia. 0 segundo
merito e 0 de ter descentralizado e pluralizado teoricamente a analise da
comunica.;:ao, inserindo-a na ordem das praticas culturais. Vemos um
enorme grau de potencialidade te6rica na proposta desse aut or, na medida
em que ela converge para as pistas renovadoras abertas por Gramsci (1978)
para 0 entendimento da cultura como campo de lutas (teoria da hegemonia), por Bourdieu (1983) com a tradu.;:ao de elementos de estrutura
para 0 nivel das pniticas s6cio-culturais (teoria do habitus) e por Giddens
(1989) com a introdu.;:ao da estratifica.;:ao do self na a.;:ao reflexiva (teoria
da estrutura.;:ao). Todas essas pistas se movem no sentido do pensamento
complexo e transdisciplinar, nao-reducionista e nao-doutrinario (Morin,
1986; Wallerstein, 1996).
o que resulta importante entender e que, do ponto de vista metodo16gico nao ha rela.;:6es diretas entre os componentes do processo de pesquisa
da comunica.;:ao - receptor, meio, mensagem, emissor, mas toda rela.;:ao
entre eles e mediada, inclusive 0 meio e media.;:ao. AMm disso, as media.;:6es
s6 ganham sentido ao serem relacionadas entre si dentro de um determinado contexto, independente do campo especifico sobre 0 qual se esteja
trabalhando.

ll.
A concep«;:ao de media.;:ao permite pensa-la como uma especie de estrutura incrustada nas praticas sociais (cotidiano) das pessoas e que, ao realizar-se atraves dessas praticas, traduz-se em multiplas media«;:6es. A fim de
operacionalizar 0 conceito de media«;:ao, fizemos uma releitura da tipologia
proposta por Orozco (1991, 1996, 1997), chamada por ele de modelo da
mediaj:iio multipla 2. Essa reelabora«;:ao foi pensada no sentido de contribuir

~ Orozco parte da necessidade de tomar a conceitua~ao de Barbero mais concreta
e, para isso, vern trabalhando numa tipologia de medias;5es que se encontra em construs;ao
(veja-se as distintas publica<;:5es), a qual, como toda proposta, exige burilamento na defini<;:ao
e na delimita<;:ao de cada uma das media<;:5es propostas. E certo que isso s6 se consegue atraves
de sua utiliza<;:ao critica em pesquisas empfricas. Na sua mais atual reelabora<;:ao, 0 autor
propoe 0 seguinte conjunto de media~oes: 1) individuais: «sao as que provem de nos sa individualidade como sujeitos cognoscentes e comunicativos ... sao esquemas mentais mediante os
quais as pessoas percebem, prestam aten<;:ao, assimilam, processam, avaliam, memorizam ou
inclusive se expressam»; 2) institucionais: a produ<;:ao de significados tambem resulta da participa~ao do indivfduo nas diversas institui<;:oes: familia, escola, empresa, grupos de amigos,
vizinhan<;:a, etc.; 3) massmediaticas (no caso da TV e cham ada de videotecnica): distintas
tecnoiogias, linguagens e generos de cada meio; 4) situacionais: dizem respeito a situa<;:ao,
espa<;:os e modos da recep<;:ao; 5) de referencia: «caracteristicas que se situam em urn contexte

102

para uma maior adequa<;ao metodo16gica a concep<;ao de Martin-Barbero
e, principalmente, no senti do de seu ajustamento aos requisitos concretos
de nosso objeto de pesquisa, 0 que em outros termos, significa torna-Ia
conceitualmente clara e metodologicamente manejavel. E 0 que tentamos
expressar no Quadro acima.

m_
Na base da arma<;ao dessa tipologia, esta a tentativa de escapar do risco
de tratar metodologicamente as media<;6es como se fossem mais uma
versao atualizada da analise funcionalista da comunica<;ao. Esta, por nao
explicitar os principios ordenadores ou articuladores da analise, nem
demonstrar que todo objeto e constituido por uma malha de categorias
de importancia empirica e te6rica divers a, passava a pulveriza-Io numa
infinidade de variaveis despojadas de qualquer significado social concreto
e, com mais razao, de qualquer pertinencia te6rica.
Tratamos entao de evitar esse simplismo metodol6gico.
No quadro, as media<;6es aparecem articuladas e designadas por:
1) Nivel: indica 0 plano da dimensao ou inser<;ao estrutural da media<;ao. Na presente pesquisa, os niveis com que trabalhamos sao:
estrutural, institucional, individual e tecnico.
2) Fonte: indica a media<;ao tom ada atraves de sua concretiza<;ao em

objetos «observaveis». Elegemos como fontes de media<;ao: a posi<;ao social de classe, a familia, a subjetividade, 0 genero ficcional e
o formato. Lembramos aqui que, para serem manejadas metodologicamente, as media<;6es foram submetidas a urn processo de
decupagem em categorias ou indicadores empiricos.
3) Lugar: sem desconhecer que

0 processo de comunica<;ao e eminentemente relacional, nele foram identificados loci de media<;ao
que sao: 0 contexte global, a recep<;ao, 0 produto e a produ<;ao.
Vale lembrar aqui que assumimos a recep<;ao como uma perspectiva
de analise que vern renovando os estudos de comunica<;ao no

ou ambiente determinado: a idade, 0 genero, a etnia, a ra\Oa ou a classe social ... e dessa forma
de estar se interactua com os meios de comunica~o» (Orozco, 1997).
Nota: na presente tipologia, Orozco distribui 0 conteudo da antiga media\Oao individual
em duas - individual e de referencia.
Como ferramenta metodol6gica, essa tipologia nos foi muito uti!, tendo servido como
ponto de partida para a constru\Oao metodol6gica especffica da presente pesquisa.
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sentido de propor uma (re)integrac;ao dos elementos do processo de
cOlnunica(,{JiO,

4) Discurso: indica qual 0 ambito de discurso em que a mediac;ao se
insere. Esses ambitos sao: a sintaxe (relac;6es dos signos entre si), a
semantica (relaC;6es dos sign os com 0 que represent am) e a pragmatica (relaC;6es dos signos com seus usuarios).

Algumas observafoes sobre as mediafoes escolhidas para este
estudo de recepfiio
1. Posit;;iio social de classe
1) Mediac;ao de nivel estrutural (contextual) que se realiza atraves de
diferentes habitus e estilos de vida. Lugar basico de produc;ao e reproduc;ao
de distint;;iio social (Bourdieu, 1988) e, portanto, da diversidade dos sentidos.
2) 0 seu usa na presente pesquisa nao se da como recurso de «determinac;ao em ultima instancia», mas como tentativa de complexificar 0
tratamento dado a situac;ao de classe nas atuais pesquisas de recepc;ao, nas
quais aparece nivelada a outras categorias como genero, idade, etnia, ou
confundida com estrato s6cio-economico. Em outros termos, e tratada
como mais uma mediac;ao nao the sendo conferido 0 devido destaque como
categoria explicativa de analise (Lopes, 1995). Portanto, tratamos de firmar
uma posi<;ao epistemol6gica distintiva do presente estudo em relac;ao ao
modele das multiplas mediat;;i5es de Orozco, incorporando ao modelo
te6rico das mediac;6es uma mediac;ao estrutural como uma dimensao de
mediac;ao onde se realiza 0 carater social global do processo de construc;ao
do sentido na sociedade.
Assim, consideramos que a produc;ao de sentido e mediada e portanto
se realiza atraves de muitas mediaC;6es. Porem estas mediac;6es tern importan cia diversa (conforme 0 fenomeno em foco) e possuem pesos relativos
no jogo da constrw;:ao dos sentidos 3.
3) 0 conceito de classe social aparece na presente pesquisa como diferenc;a social que se expressa em habitus que e produto de condicionamentos
sociais associados a posic;ao correspondente. 0 habitus faz corresponder
urn conjunto de bens e propriedades unidos entre eles por uma afinidade de
estilo. Tentamos trabalhar a posic;ao social etnograficamente no cotidiano
familiar, mostrando que, apesar das 16gicas das diferenc;as nao se esgotarem
na diferen<;a social das classes, essa diferen<;a articula as outras. Partindo

3
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Tambem nesse senti do, ver: Caletti (1992) e Hemin (1994).

dessa concep<;:ao, utilizamos 0 criterio de classe social para organizar a
nossa amostra 4. Esta foi organizada atraves da categoria de posi(:iio de
classe, segundo a qual as familias em estudo aparecem dispostas num certo
continuum socio-espacial: familia favelada (familia 1), familia de periferia
(familia 2), familia de bairro de classe media (familia 3) e familia de condominio fechado de classe media alta (familia 4). Temos ai uma estratifica<;:ao
dentro das classes populares e uma dentro das classes medias.

2. Cotidiano familiar
1) A importancia crescente do cotidiano familiar fica demonstrada
nos recentes estudos de recep<;:ao de televisao (Morley, Silverstone, Lull).

2) As teses do consumo como capital cultural distintivo de Bourdieu
sao refinadas ao se tomar a familia como media<;:ao entre a estrutura de
classe e 0 individuo. Lugar primeiro tambem de constru<;:ao de habitus e
do gosto.
3) A dinamica familiar e de importancia fundamental para entender
a diferentes apropria<;:6es/constru<;:6es de sentido sobre a telenovela.
4) 0 espa<;:o/tempo das rotinas e praticas cotidianas sao 0 cenario
imediato onde se da a situa<;:ao de assistencia da telenovela. Ainda, os espa<;:os de circula<;:ao da telenovela sao constituidos principalmente por rela<;:6es transfamiliares.
5) A renova<;:ao conceitual de cotidiano como micro-espa<;:o complexo
e nao apenas de reprodu<;:ao e aliena<;:ao. E constituido por indicadores
concretos das desigualdades e do arranjo cultural hibrido que e 0 modo de
vida em paises de modemidade tardia como 0 nosso.
6) A media<;:ao institucional e captada no interior da familia (cultura
familiar) e tambem em suas conex6es com outras institui<;:6es das quais
seus membros participam (escola, igreja, trabalho). A forma de cobrir essas
conex6es nao foi a de acompanhar as pessoas nesses cenarios, mas de
capta-las atraves das internaliza<;:6es de seus valores expressas no cotidiano familiar.

4 Em comentario metodol6gico a sua analise ideol6gica da imprensa que se tomou classica, Ver6n resumidamente diz que ha dois momentos na investigavao em que a intervenvao
do que chama de «informavao extema» ao material de investigavao e fundamental, sendo que
o primeiro e 0 momento de fixavao dos criterios de selevao do corpus. Diz ele: «esses criterios
sao extemos ao metodo e dependem da teoria sociol6gica do investigador: se este maneja urn
modelo de classes, provavelmente considerara significativo selecionar os subconjuntos de seu
corpus tomando em conta relavoes entre variaveis de classe social e algum dos processos de
comunicavao (emissao, transmissao ou recepvao)>> (1971: 188).
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3. Subjectividade
1) Media<;:ao pouco trabalhada na recep<;:ao, a despeito das referencias
feitas ao «sujeito».
2) Capta os process os de constru<;:ao de identidades e sensibilidades
que operam na intera<;:ao individuo-pequena tela.
3) Permite individualizar as rela<;:6es entre as hist6rias de vida de cada
membro da familia na sua rela<;:ao com a telenovela.
4) Media<;:ao que atua dentro das praticas sociais como organizadora
cognoscitiva (interpretativa) da atividade intencionada «<agency», para
Giddens, 1989) do individuo.

4. Genero ficcional
1) A telenovela tom ada como narrativa de matriz popular, portanto
cultural, de produ<;:ao/reconhecimento de sentidos.
2) Dispositivo ativador de competencia cultural e produtor de reperto rio compartilhado entre produ<;:ao e recep<;:ao.
3) A telenovela brasileira: modelo de narrativa hibrida que transgride
fronteiras de genero.
4) Vma das duas submedia<;:6es pertencentes a media<;:ao tecnica e que
atua no nivel semantico do produto.

5. Videotecnica
1) Telenovela como produto televisivo submetido a condi<;:6es especificas de produ<;:ao : organizativas e tecnicas.
2) 0 reconhecimento de dispositivos videotecnicos na recep<;:ao.

3) Participante da constru<;ao do repertorio compartilhado.
4) Vma das media<;:6es de nivel tecnico e que atua no nivel sintatico do
produto.
Resta concluir nesta exposi<;:ao do Quadro 1 que as media<;:6es escolhidas no presente estudo tern por cenario 0 espa<;:o familiar e que a
cham ada comunidade de interpretar;fio s6 poderia ser a familia como institui<;:ao de socializa<;:ao basica e tambem fonte de expressao de outras comunidades de interpreta<;:ao interiorizadas por seus membros (escola, igreja,
clubes, etc.).

H'6

A estrategia metodol6gica para articular as media<;6es selecionadas
segue mais ou menos 0 seguinte esquema:
Cotidiano e Subjetividade: media<;6es localizadas na recep(xlo, e reapropriadas no Genera e na Videotecnica . Mediariio de nivel pragmdtico.
Genero: media<;ao localizada no produto, e reapropriada no Cotidiano,
Subjetividade e Videotecnica. Mediariio de nivel semantico.
Videotecnica: media<;ao localizada na produriio, e reaprapriada no
Genera, Cotidiano e Subjetividade. Mediariio de nivel sintdtico.

3. 0 protocolo metodol6gico das

media~oes

Vma estrategia multimetodol6gica que correspondesse a abordagem
multidisciplinar das media<;6es levou-nos a combinar varias modalidades
de tecnicas de pesquisa de modo que cada uma das media<;6es pudesse ser
explorada, ou melhor saturada por dados empiricos de variada angula<;ao.
Sabemos que os dados colhidos sao uma constru<;ao do investigador que
os constr6i com instrumentos te6ricos e conceituais tanto quanta atraves
dos instrumentos tecnicos que escolhe. A conformariio tecnica dos dados e
uma questao epistemol6gica dentro da pesquisa e ela foi tratada como tal
(Bourdieu, 1975). A pluralidade de nossos instrumentos tecnicos pode ser
entendida por analogia as varia<;6es de enquadramentos e angula<;6es realizadas pelas cameras na pradu<;ao de uma imagem, conotando-Ihe multiplos
sentidos. Por exemplo, fizemos entrevistas individuais e tambem grupais,
tematicas (focalizando cada media<;ao) e tam bern hist6rias de vida. E claro
que houve redundancia de dados, mas perce bern os que 0 sentido de urn
mesmo dado ia se completando de acordo com 0 instrumento utilizado.
E privilegio da pesquisa qualitativa promover a convergencia de tecnicas
(inclusive quantitativas) no trabalho de campo e no tratamento dos dados,
o que, no nosso caso, permitiu-nos fazer uma verdadeira explora<;ao metodo16gica para a pesquisa de recep<;ao. 0 resultado esta sintetizado no
Quadro 2.
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QUADRO

2

Protocolo Multimetodol6gico das
Media(:oes

Cotidiano
familiar

Media~Oes

Subjetividade

Genero
fieeional

QC
ES
HV
HC
GD
TVN (R)

QC
EG
EP

TVN (R)

Sinopse
Clipping

Sinopse
Clipping

Videoteeniea

Coleta dos dados
1.Trabalho de campo: 4 fam!1ias

Tec.Quantitat.
Tee. Qualitativ.
HV

HC
GD
2. Corpus: IVN
grav.completa

QC
OE- EC
HV
HC
GD
TVN (R )

EV

GD
W N(R}

Tratamento dos Dados
1. Transcri(:iio
instrumentos

Todos

Todos

Todos

Todos

2. Tabula(:iio por
media(:iio

Winmax
Categoriza<;:ao
Estudos de caso

Wmrnax

V,rl.n.ma;.:

An. Media<;:6es
Subjetivas

An. De Genero

Deeupagem
Digi taliza<;:ao
An. De fluxo

2. Analise

Legenda: QC: Questiomirio do Consumo
OE: Observa<;:ii.o Etnografiea
EC: Entrevista do Cotidiano
ES: Entrevista da Subjetividade
EG: Entrevista do Genero
EV: Entrevista da Videoteenica

HV: Hist6ria de Vida
EP: Entrevista da Produ<;:ao
HC: Hist6ria de Vida Cultural
GD: Grupo de Diseussao
TVN(R): Telenovela Reeditada

o proto colo metodol6gico apresentado acima foi organizado com a
intenc;:ao de desenvolver estrategias que permitissem a aproximac;:ao a
recepc;:ao da telenovela vista como experiencia cultural das pessoas, alem
de, como ja dissemos, partirmos de uma critica as insuficiencias metodologicas quando se busca compreender as formas de apropriac;:ao do discurso
da telenovela.
Ele mostra, fundamentalmente, que a armac;:ao metodologica da
pesquisa foi equacionada a partir das media(:oes que operam na recepc;:ao de
uma telenovela e aponta 0 desenho metodologico em dois moment os da
pesquisa: a coleta dos dados e 0 tratamento dos dados.
o momenta da coleta dos dados se deu atraves do trabalho de campo
realizado com quatro familias e sobre 0 corpus de uma telenovela. Nas
10

familias exploraram-se as quatro media<;:6es: 0 cotidiano familiar, a subjetividade, 0 genero ficcional e a videotecnica. Os criterios te6ricos de sele<;:ao
das media<;:6es e das familias ja foram previamente discutidos.
o trabalho de campo com as quatro familias combinou urn conjunto de
dez tecnicas, sendo uma quantitativa: 1) 0 questionario do consumo (QC)
e nove tecnicas qualitativas: 2) observa<;:ao etnografica (OE); entrevistas
individuais semi-estruturadas: 3) do cotidiano (EC), 4) da subjetividade
(ES), 5) do genero (EG), 6) da videotecnica (EV) e 7) da produ<;:ao (EP); as
entrevistas individuais nao-estruturadas: 8) a historia de vida (HV) e 9) a
historia de vida cultural (HC) e entrevista coletiva nao-estruturada: 10) 0
grupo de discussao (GD).
o corpus da pesquisa foi constituido pela grava<;:ao completa em video
da telenovela A Indomada e dele foi extraido urn corpus menor formado por
seqUencias escolhidas pelas familias e que constituiu a telenovela reeditada:
TVN(R). Esta foi estrategicamente usada no grupo de discussao. 0 trabalho
de campo estendeu-se por oito meses (maio a dezembro de 1997) enquanto
a telenovela estava no ar, a qual foi sistematicamenteassistida junto com as
familias. 0 trabalho de campo tambem recolheu a sinopse e 0 clipping
(materias dos midia sobre a telenovela).
o segundo momento da pesquisa, 0 tratamento dos dados, foi des envolvido atraves das seguintes etapas: 1) a transcri<;:ao dos dados constantes
em todos os instrumentos de coleta; 2) a tabula<;:ao desses dados, por cada
uma das media<;:6es, atraves do programa de computador WinMax 97 (software para pesquisa qualitativa de Udo Kuckartz, Alemanha) que foi utilizado na analise de todas as media<;:6es, a exce<;:ao da videotecnica. Esta foi
trabalhada atraves das tecnicas de decupagem e de digitaliza<;:ao; 3) a
analise especifica de cada media<;:ao: 0 cotidiano familiar produziu estudos
de caso; a subjetividade foi aplicada a analise hermeneutica; a narrativa da
telenovela, a analise de genero e a videotecnica, a analise de fluxo. Cada
uma das media<;:6es foi trabalhada a nivel descritivo e interpretativo.

Conclusoes
Ao cabo de urn processo bastante longo como foi 0 deste projeto, desde
a sua concep<;:ao ate 0 relat6rio final, nossa primeira impressao foi a riqueza
e a diversidade das media<;:6es envolvidas, do que resultou uma analise
multifacetada.
Aqui, porem, apenas listamos os principais resultados da constru<;:ao
metodologica que foi objeto deste texto.
1. 0 objetivo central de nossa pesquisa buscava responder a insatisfa<;:ao com a operacionaliza<;:ao metodologica da perspectiva teorica das
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media~6es.

A proposta em fazer uma ({explora~ao metodologica» na recepda telenovela mobilizou esfor~os, tanto no sentido de uma concep~ao
multidisciplinar e multimetodologica do projeto, como de sua aplica~ao.
Por isso, tentamos fundamentar e explicitar as decis6es e op~6es tomadas
ao longo de cada fase da pesquisa e, sobretudo, fizemos urn relato minucioso sobre 0 emprego de cada tecnica e uma reflexao detida sobre a
experiencia de campo e 0 tratamento dos dados. Podemos dai afirmar que
nosso primeiro resultado e termos feito uma proposta metodol6gica concreta
para a pesquisa de recepr;:iio. Ajusta-la, adapta-la, modifica-la, e 0 que agora
se espera atraves de novas experiencias de pesquisa. Conforme verificamos,
ate agora sao muito poucas as pesquisas sobre as media~6es no pais e, a
nosso ver, muito e devido a complexidade dessa perspectiva teorica. Temos,
portanto, a expectativa de podermos contribuir com nossa proposta metodologica para alavancar mais pesquisas nessa orienta~ao.
~ao

2. Urn segundo resultado foi 0 de term os mostrado como operam as
no processo de recep~ao de telenovela. Operar e 0 termo, porque
media~6es sao dispositivos embutidos em praticas: praticas domesticas,
cotidianas, subjetivas; praticas narrativas, praticas profissionais, tecnicas.
Neste sentido ficamos bern proximos a concep~ao de estruturar;:iio de
Giddens (1989).
media~6es

3. A pesquisa qualitativa nao pode ambicionar a generaliza~ao de seus
resultados. Ela se presta mais a ser laboratorio de experiencias que posteriormente podem ser reproduzidas. E 0 que temos em mente para uma
proxima pesquisa de recep~ao, onde a combina~ao de tecnicas qualitativas e
do uso de programa de computa~ao possa ser testada numa amostra maior.
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