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Resumo

Tomando  como  pressuposto  a  ideia  de  que  a  comunicação  é  um  processo  não 
fragmentável de relação entre esferas de produção e recepção, o objetivo deste artigo é 
recuperar os autores que nos dão subsídios para pensar a comunicação como circuito, 
trazendo  essa  discussão  para  o  âmbito  do  telejornalismo.  Como  proceder, 
metodologicamente,  ao  entendimento  dos  sentidos  que  construíram  mensagens 
telejornalísticas e à compreensão da forma como são interpretadas pela audiência, sem 
cair nas armadilhas da linearidade e fragmentação? Defende-se, aqui, que a resposta está 
em  uma  abordagem  multimetodológica,  sendo  que  uma  das  possibilidades  é  a 
articulação entre o conceito de modo de endereçamento para análise televisiva, já que 
ele nos revela a relação de interdependência entre emissores e receptores na construção 
de sentido; e a etnografia de audiência, que nos ajuda a pensar que lugar a televisão 
ocupa na vida cotidiana. 

Embora a teoria matemática da comunicação pareça ser apenas uma lembrança 

distante dos idos anos 1950, os estudos contemporâneos são herdeiros e reprodutores da 

proposta de Claude Shannon: ainda que sessenta anos nos separem, perpetuamos não só 

o vocabulário,  mas também (o que é mais delicado) a ideia de fragmentação de um 
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processo  que  não  é  fragmentário  –  o  comunicativo.  Tornou-se  possível  e  legítimo 

esquartejar o circuito de comunicação de modo a estudar separadamente suas partes, 

como se os espaços da produção e da recepção não fossem interdependentes entre si. 

Defendemos, aqui, a necessidade de sobrepujar, a nível teórico e metodológico, 

tal  segmentação,  e  acreditamos  que  qualquer  enfoque  da  comunicação  massiva  que 

considere isoladamente os elementos desse processo (produção, programa, audiência) é 

inadequado (MORLEY,  1996),  por  relegar  o  circuito  à  categoria  de  transmissão  de 

informações e, por consequência, abreviar suas possibilidades de entendimento. 

Essa fragmentação equipara o processo de comunicação ao de transmissão de 
informação,  ou  melhor  dizendo,  reduz  aquele  a  este.  Daí  se  converter  em 
verdade  metodológica  a  separação  entre  análise  da  mensagem–  seja  uma 
análise  de  conteúdo  ou  de  expressão,  de  estruturas  textuais  ou  operações 
discursivas – e a análise de recepção concebida simples ou sofisticadamente 
como indagação acerca dos efeitos ou da reação. Em todo caso, a fragmentação 
a que o processo de comunicação é submetido e a partir do qual é pensado, 
controla redutoramente o tipo de perguntas formuláveis, assim restringindo o 
universo  do  investigável  e  os  modos  de  acesso  aos  problemas.  (MARTÍN-
BARBERO, 2001: 293)

A tradição britânica dos Estudos Culturais, a que nos filiamos, dá subsídios para 

a tarefa de repensar a fragmentação do circuito comunicativo.  Foram os esforços de 

Hoggart, Williams e Thompson que levaram à extensão do significado de cultura – de 

textos e representações para práticas vividas e suas implicações - possibilitando colocar 

em  foco  toda  produção  de  sentido  (ESCOSTEGUY,  2010).  E  é  exatamente  esta 

redefinição do conceito que nos possibilita, contemporaneamente, olhar a “comunicação 

a partir da cultura” (MARTÍN-BARBERO, 2001:289) e assumir uma postura crítica em 

relação à linearidade do modelo emissor-mensagem-receptor, bem como à falta de uma 

articulação dos diferentes momentos deste processo enquanto um complexo circuito de 

relações (Hall, 2003). 

Sobre este ponto, é importante que façamos um parêntese para esclarecer o que 

entendemos,  aqui,  como  redimensionamento  do  conceito  de  cultura  proposto  nos 

Estudos Culturais, e quais são as contribuições dos autores para tal definição. The Uses  

of Literacy (Richard Hoggart, 1957), Culture and Society (Raymond Williams, 1958) e 

The Making of the English Working-class (Edward Palmer Thompson, 1963) são obras 

“seminais e de formação” (HALL, 2003:133) dos Estudos Culturais que objetivaram 

“retirar o estudo da cultura do domínio pouco igualitário e democrático das formas de 



julgamento e avaliação que, plantadas no terreno da ‘alta’ cultura, lançam um olhar de 

condescendência para a não-cultura das massas” (JOHNSON et al, 1999:20). 

Hoggart, inserido no contexto de prevalência paradigmática da teoria dos efeitos 

e da Escola de Frankfurt, procedeu a uma análise etnográfica, por vezes autobiográfica, 

das  mudanças  na  vida  do  operariado  inglês  no  pós-guerra,  com  ênfase  naquelas 

relacionadas às transformações nos hábitos de leitura e às novas interpretações possíveis 

para  valores  básicos  da  cultura  ocidental  burguesa,  como  liberdade,  igualdade  e 

progresso. A ruptura do autor com a tradição hegemônica de pesquisa, e que justifica 

considerá-lo  como  um  dos  pais  fundadores  dos  Estudos  Culturais,  está  no  fato  de 

entender a cultura como pano de fundo para a análise dos efeitos da massificação: “é 

necessário, primeiro, descrever a qualidade da vida cotidiana para, depois, identificar 

que  mudanças  sociais  são  processadas  em  decorrência  dos  apelos  da  cultura  do 

entretenimento” (GOMES, 2004:118). 

Em Williams, o redimensionamento no conceito de cultura é construído a partir 

da  retomada  histórica  das  suas  significações:  o  autor  remonta  as  transformações 

epistemológicas  em torno do verbete,  desde  a  concepção de  cultura  como processo 

objetivo de cultivo de plantações, animais e mentes. 

A cultura como processo geral de desenvolvimento íntimo se ampliou e passou 
a incluir um sentido dos meios e obras desse desenvolvimento: isto é, a cultura 
como  classificação  geral  das  artes,  religião  e  instituições  e  práticas  de 
significados e valores (WILLIAMS, 1977:21). 

Esta  ideia  de  cultura  como  cultivo  passa,  historicamente,  por  uma 

problematização causada pelo intercâmbio com os conceitos de sociedade, economia e, 

mais  tarde,  civilização,  para  chegar,  finalmente,  à  nova  proposta  conceitual  de 

Williams: cultura como um modo inteiro de vida. Em outras palavras, o autor explicita a 

indissociabilidade  entre  o  conceito  e  as  relações  sociais  –  para  distinguir  a  cultura 

burguesa  e  a  classe  trabalhadora,  por  exemplo,  não  se  deve  perceber  apenas  as 

distinções nas formas de morar, vestir ou os usos do tempo de lazer (já que a produção 

industrial tende a uniformizar esses campos), mas atentar às formas de se conceber a 

natureza da relação social. 

Já a contribuição de Thompson para repensar a cultura está na ênfase atribuída à 

noção de experiência de pessoas comuns. O autor considera a cultura como uma arena 

de forças assimétricas que revela relações de poder desiguais entre diferentes grupos, 



trazendo  à  luz  a  questão  da  hegemonia  cultural.  Outro  conceito  que  tem  bastante 

relevância  na  obra  de  Thompson  é  a  classe  social,  interpretada  não  só  como  uma 

formação econômica,  mas também cultural:  “estou convencido de que não podemos 

entender a classe a menos que a vejamos como uma formação social e cultural, surgindo 

de processos  que só podem ser  estudados quando eles  mesmos  operam durante  um 

considerável período histórico” (THOMPSON, 1987:12). 

Em  suma,  foi  o  deslocamento  do  conceito  de  cultura,  que  teve  como 

vanguardistas os pensadores britânicos do  Centre for Contemporary Cultural Studies, 

que nos possibilitou resgatar a natureza comunicativa do conceito,  isto é,  “a cultura 

enquanto processo produtor de significações e não de mera circulação de informações, 

em que o receptor não é um simples decodificador daquilo que o emissor depositou na 

mensagem,  mas  também  um  produtor”  (MARTÍN-BARBERO,  2001:  299).  Nesse 

sentido,  estudar  a  comunicação  a  partir  da  cultura  significa  exceder  a  separação 

falaciosa do circuito comunicativo em produção e recepção ou em causas e efeitos.

 Comunicação como processo: Hall, Du Gay, Johnson, Martín-Barbero.

A preocupação com a fragmentação do processo comunicativo, se é que pode ser 

datada, parece ter iniciado no final da década de 1970 no ensaio Encoding/Decoding, de 

Stuart  Hall,  em que o  objetivo  do  autor  é  se  posicionar  contra  alguns  aspectos  do 

paradigma hegemônico de pesquisa. Primeiramente, o artigo se coloca em oposição a 

uma “certa unilinearidade implícita nesse modelo e seu fluxo unidirecional, isto é, o 

emissor  origina  a  mensagem,  ela  própria,  bastante  unidimensional,  e  o  receptor  a 

recebe” (HALL, 2003:354). O segundo ponto a que se chama atenção é o fato de que 

produzir  uma  mensagem,  entendida  por  Hall  como  uma  estrutura  complexa  de 

significados,  não  é  algo  tão  transparente  como  parece;  tampouco  a  recepção  dessa 

mensagem o será. Em outras palavras, no processo comunicativo está em jogo muito 

mais que a capacidade do emissor de se fazer entender e eliminar ruídos e as condições 

do receptor de captar o sentido que deve ser captado. 

Outro aspecto interessante do ensaio de Hall  é a  problematização do próprio 

marxismo,  já  que  o  autor  esclarece  que  Encoding/Decoding  é  baseado  no  texto 

Introdução de 1857, de Marx, onde se propõe uma discussão metodológica acerca do 



que é  chamado circuito  da produção,  que envolve  produção,  consumo,  realização  e 

reprodução. Para Hall - diferentemente de Althusser que interpreta o mesmo texto como 

indicativo do determinismo da produção no marxismo – o texto dá uma interessante 

noção  de  articulação  que,  em  Encoding/Decoding,  foi  transposta  para  se  pensar  a 

comunicação:

Ao ler a  Introdução de 1857, cuidadosamente,  você verá que ele fala que o 
consumo determina a produção, assim como a produção determina o consumo. 
Isso  fornece  um  modelo  daquilo  que  eu  chamo  de  articulação;  um 
entendimento do circuito do capital como uma articulação dos momentos de 
produção com os momentos de consumo, com os momentos de realização, com 
os momentos de reprodução. Marx diz no texto que, se você tiver de começar 
analiticamente esse modelo de algum lugar,  tem de começar  pela produção 
(HALL, 2003:356). 

Encoding/Decoding inicia com a mesma preocupação que temos aqui: entender 

a  comunicação  em  termos  de  uma  estrutura  produzida  e  sustentada  através  da 

articulação de momentos distintos, mas interligados. De acordo com o texto, o momento 

de  codificação  pode preferir,  entretanto  não pode prever,  tampouco  garantir  que  os 

significados atribuídos na construção da mensagem serão os mesmos utilizados quando 

da  sua  interpretação,  constatação  que  reforça  a  ideia  de  que  o  processo  não  é 

completamente transparente. 

Para  resolver  esta  questão,  Hall  propõe a  possibilidade  de  existência  de três 

posições  hipotéticas  de  leitura  de  um  discurso  televisivo,  que  necessitariam  de 

refinamento  e  aplicação  empírica:  a  leitura  hegemônica-dominante,  a  opositiva  e  a 

negociada. A hegemônica aconteceria numa situação de concordância e transparência 

entre o sentido atribuído e o apreendido, ou seja, nos casos em que o telespectador se 

apropriaria do sentido conotativo de um produto televisivo, por estar operando dentro 

do código dominante.  A leitura negociada compreende uma mescla de elementos de 

oposição  e  adaptação  – “reconhece  a  legitimidade  das  definições  hegemônicas  para 

produzir as grandes significações (abstratas), ao passo que, em um nível mais restrito, 

situacional (localizado), faz suas próprias regras” (HALL, 2003:401). Finalmente, há a 

leitura opositiva, que se refere ao comportamento de significar o discurso televisivo de 

uma  maneira  globalmente  contrária  à  forma  como  foi  codificado,  como  o  caso  do 

telespectador que, acompanhando um debate acerca da limitação dos salários para os 

trabalhadores, lê a menção ao interesse nacional como interesse de classe. 



Empiricamente, tais posições de leitura foram verificadas por David Morley na 

análise  do programa televisivo  Nationwide,  da  BBC britânica,  que  foi  empreendido 

entre 1975 e 1979. O projeto se deteve nas características  do programa,  nos modos 

específicos de se dirigir à audiência e nas formas de organização textual bem como na 

interpretação  do  objeto  por  indivíduos  de  diferentes  origens  sociais,  no  sentido  de 

estabelecer  o  papel  das  marcações  culturais  nas  leituras  realizadas.  É  interessante 

destacar que Morley também estava preocupado em superar o que ele denomina ‘efeito 

de pêndulo’ na investigação dos meios: “ou bem se atende exclusivamente à questão da 

mensagem ou bem se põe o acento apenas na audiência, mas raramente na combinação 

de ambos” (MORLEY, 1996:115 – tradução própria). 

Para aplicar as posições hipotéticas de Hall,  Morley analisou os meandros do 

programa e entrevistou 29 grupos de telespectadores, divididos em quatro categorias 

principais:  gerentes,  estudantes,  jovens aprendizes  e sindicalistas.  A conclusão geral 

trouxe a necessidade em considerar os diversos repertórios simbólicos  e os recursos 

culturais de que dispõe a audiência para o entendimento do processo de comunicação de 

uma mensagem, sem abrir mão, obviamente, do sentido pretendido pelo emissor. Ou 

seja, “o sentido de um texto ou uma mensagem deve ser entendido como um produto da 

interação entre os códigos introduzidos no texto e os códigos que habitam os diferentes 

setores da audiência” (MORLEY, 1996:170 – tradução própria). 

O teste empírico de Morley,  porém, detectou alguns problemas no modelo de 

Hall. Em primeiro lugar, a nomenclatura utilizada ‘codificação-decodificação’ remete 

aos primeiros modelos de comunicação, exatamente aqueles que se pretende superar ou 

combater.  Em segundo, o artigo deixa aberta uma lacuna sobre o que seria a leitura 

preferencial: uma propriedade imanente do texto, um reconhecimento feito pelo analista 

ou  uma  leitura  da  audiência.  Embora  as  críticas  sejam  válidas,  devemos  encarar 

Encoding/Decoding não pelo seu rigor teórico, consistência interna ou lógica conceitual, 

mas pelo que ele nos sugere – a comunicação como processo de articulação de esferas. 

A questão da comunicação como processo volta a ser debatida em 1997, ainda 

com  Hall,  que,  acompanhado  de  Du  Gay,  Janes,  Mackay  e  Negus,  propõe  o 

entendimento do processo comunicativo através da análise de cinco momentos distintos 

que  se  interligam  –  representação,  regulação,  consumo,  produção  e  identidade  – 

formando o chamado ‘circuito da cultura’ (imagem 1).



Imagem 1: Du Gay et al, 1997.

Neste  protocolo  de  análise,  a  esfera  da  produção  extrapola  o  entendimento 

tradicional  de  espaço  de  criação  de  um produto,  englobando  os  modos  de  fazer  e 

crenças,  valores  e  padrões  imbricados  a  ele.  Em  constante  diálogo  com  o  espaço 

produtivo está o consumo, calcado na existência de uma agência humana que  produz 

novos significados através dos usos, dando a noção de que o  fazer não se restringe à 

etapa  produtiva.  A  interação  entre  identidade  e  representação  explicita  a  premissa 

teórica  de  que  as  representações  são elementares  no processo  de  construção do eu. 

Finalmente, temos o âmbito da regulação, considerado por Escosteguy (2009) como um 

dos  principais  ganhos  deste  circuito  analítico  em  comparação  à  proposta  do 

Encoding/Decoding,  por  suscitar  que  “a  cultura  é  regulada  e  afetada  por  pressões 

econômicas  e  de  grupos,  bem  como  pelas  estruturas  de  poder”  (ESCOSTEGUY, 

2009:11). 

Assim como em Encoding/Decoding, a palavra ‘articulação’, que Hall buscou 

em Marx, aparece como protagonista de uma forma holística de análise de fenômenos 

culturais,  no  caso,  a  produção  e  as  apropriações  do  walkman  da  Sony.  O  sentido 

atribuído à articulação, porém, se distingue: não se trata de articulação enquanto um 

número de processos distintos cuja interação pode levar a variáveis e a resultados, mas 

se refere ao entendimento da articulação como o processo de conexão de elementos 

díspares que, juntos, formam uma unidade temporária:

Uma articulação é uma forma de conexão que pode criar uma unidade entre 
dois ou mais elementos distintos sob certas condições. É uma relação que não é 
necessariamente  determinada,  tampouco  absoluta  e  essencial  todo  o  tempo, 
mas uma relação  cujas condições de existência ou emergência precisam ser 



localizadas  em  suas  circunstâncias  (DU  GAY  et  al,  1997:03  –  tradução 
própria). 

Os autores  atentam para o fato de que embora  o circuito  esteja  dividido  em 

partes para fins analíticos, no ‘mundo real’ os excertos significam um único fenômeno 

e, portanto, não importa por onde se comece a pensar o objeto, desde que se percorra 

toda  a  extensão  do  circuito;  atentando,  obviamente,  para  a  articulação  entre  os 

momentos distintos.

É interessante marcar,  porém, que embora o ‘circuito da cultura’  forneça um 

protocolo bastante completo e complexo para se analisar fenômenos comunicacionais 

no domínio da cultura,  nem todos os aspectos são explorados empiricamente com o 

mesmo rigor metodológico, no caso do estudo sobre o walkman:

Em estudos empíricos, na maior parte dos casos, a ideia de trabalhar com o 
circuito inteiro do processo comunicativo significa examinar parte do circuito e 
pressupor o que não foi examinado. A investigação de du Gay, Hall e outros 
pesquisadores sobre a produção, a textualização, o consumo e a regulação do 
walkman  da  Sony  é  um  exemplo:  os  consumidores  não  falam,  é  uma 
interpretação  e  uma  observação  do  analista  sobre  as  apropriações  e  usos 
culturais de um artefato cultural pelo consumidor (RONSINI, 2010:04). 

Cronologicamente,  Johnson,  Escosteguy e  Schulman (1999) são os  próximos 

autores que, no âmbito dos Estudos Culturais, se preocuparam em pensar possibilidades 

para sobrepujar a fragmentação do processo comunicativo. Sob a nomenclatura ‘circuito 

do capital’ ou ‘circuito de cultura’ (imagem 2), são reunidos quatro pontos – produção, 

textos,  leituras,  culturas  vividas  –  cada  um  deles  em  relação  a  suas  condições 

determinantes.



 

Imagem 2: ESCOSTEGUY, 2007.

A premissa dos autores é a de que, “se o pesquisador está colocado em um ponto 

do circuito, não vê, necessariamente, o que está acontecendo nos outros” (JOHNSON et  

al, 1999:31), incorrendo na possibilidade de lapidarmos teorias falas ou incompletas, 

que nos levariam a conclusões grosseiras. 

Enquanto ‘articulação’ é o termo que imprime coesão ao ‘circuito da cultura’ 

para Du Gay e outros, aqui o verbete ‘condição’ é basilar: simetrias nas relações de 

poder (materiais e culturais), relações sociais, reservatórios de discursos e significados 

são condições de incidência sob os momentos de produção e leitura e, portanto, são de 

análise  elementar.  Tais  condições,  no  contexto  atual  de  modo  de  produção,  estão 

também  ligadas  às  lógicas  especificamente  capitalistas  de  produção  e  consumo,  e, 

nesses casos, o protocolo é, a um só tempo, “um circuito de capital (e sua reprodução 

ampliada) e um circuito de produção e circulação de formas subjetivas” (JOHNSON et  

al, 1999:35). 



Em  fins  da  década  de  1990,  início  dos  anos  2000,  a  discussão  acerca  dos 

protocolos metodológicos para análise do processo de comunicação enquanto fenômeno 

da ordem da cultura expande as fronteiras britânicas e migra para a América Latina por 

intermédio  do  trabalho  de  Jesús  Martín-Barbero.  Na  obra  pioneira,  Dos  meios  às 

mediações (2001), o autor começa esboçar aquilo que ele chama de um “mapa noturno 

para explorar o novo campo”, que será desenvolvido e diagramado na reedição do livro 

e minuciado em Ofício de Cartógrafo (2004). 

A proposta do autor é o deslocamento do foco de atenção do meio – no caso, a 

televisão – para as mediações, ou seja, “lugares dos quais provêm as construções que 

delimitam e configuram a materialidade social e a expressividade cultural da televisão” 

(MARTÍN-BARBERO, 2001:304). As mediações articuladas por Barbero no protocolo, 

cuja  dinâmica  pode  ser  observada  na  representação  imagética  (Imagem  3),  são 

tecnicidade, ritualidade, socialidade e tecnicidade.

                                          Imagem 3: RONSINI, 2010

A relação entre matrizes culturais e formatos industriais se dá através de um eixo 

diacrônico,  ou  seja,  histórico  ou  de  longa  duração,  que  abarca  temporalidades 

heterogêneas,  no  sentido  williamniano.  Martín-Barbero  utiliza  a  metáfora  do 

palimpsesto para exemplificar tal articulação: “o passado borrado emerge, tenazmente, 

nas  entrelinhas  que  escrevem  o  presente”  (MARTIN-BARBERO,  2002-  tradução 

própria). 



Para o autor, sociabilidade está no âmbito dos usos coletivos dos meios, bem 

como das relações dos atores sociais com o poder: esta mediação remete à forma como 

as matrizes culturais ativam e moldam o habitus – nos termos de Bourdieu – que vão 

conformar  as  diversas  competências  de  recepção.  A  mediação  da  institucionalidade 

remete às disputas discursivas que envolvem políticas de comunicação travadas entre 

Estado, empresas e sociedade civil em torno da legislação que vai gerir o campo. São as 

matrizes  culturais,  por  exemplo,  que  nos  dizem  como  a  grade  televisiva  pode  ser 

organizada, ou seja, que assuntos podem ser pautados em que horários; mediando, por 

meio da institucionalidade, as lógicas de produção.

Em se tratando de regularidades e ritmos de comunicação, está a ritualidade, que 

articula  formatos  industriais  e  competências  de  recepção,  no  sentido  de  construção 

permanente do nexo simbólico. 

As ritualidades remetem, de um lado, aos diferentes usos sociais das mídias, 
por exemplo, o barroquismo expressivo dos modos populares de ver cinema em 
oposição  à  sobriedade  e  à  seriedade  do  intelectual  ao  qual  qualquer  ruído 
distrai de sua contemplação cinematográfica (...). De outro lado, as ritualidades 
remetem aos múltiplos trajetos de leitura ligados às condições sociais do gosto 
(MARTÍN-BARBERO, 2004:232-33). 

Finalmente, Martín-Barbero articula lógicas de produção e formatos industriais 

por intermédio da tecnicidade, ou seja, o modo de configurar valores em competência 

técnica. Os valores jornalísticos, por exemplo, dos telejornais brasileiros e portugueses 

são  partilhados  –  objetividade,  atualidade,  interesse  público;  porém,  a  destreza 

discursiva na forma de configurar tais valores em produtos varia de um contexto para 

outro  –  nos  telejornais  portugueses,  a  objetividade  é  obtida  através  da  ausência  da 

imagem do repórter nas matérias, por exemplo. 

Antes de partirmos para a proposta de articulação entre os conceitos de modo de 

endereçamento e etnografia de audiência como sugestão metodológica para entender o 

telejornalismo para além dos polos de produção e recepção, devemos explicitar outro 

trecho da obra de Barbero. Ao comparar diferentes pontos de vista, o autor ratifica a 

premissa que tem perpassado todo este texto – a ideia de que, se escolhemos um ponto 

do circuito comunicativo para nos colocar, por consequência, elegemos um modo de 

olhar que nos leva, inevitavelmente, a conclusões parciais: 



Se olhada desde a socialidade, a comunicação se revela questão de fins – da 
constituição do sentido e do fazer-se e se desfazer da sociedade -; olhada desde 
a institucionalidade, a comunicação se converte em questão de meios, isto é, de 
produção de discursos públicos cuja hegemonia se acha hoje paradoxalmente 
do lado dos interesses privados (MARTÍN-BARBERO, 2004:234). 

Modo de endereçamento e etnografia de audiência: uma articulação possível?

Como discutido anteriormente,  o objetivo deste artigo é construir  alternativas 

para sobrepujar a herança do modelo matemático da comunicação, que ainda impera sob 

o  paradigma  hegemônico  da  atualidade.  A  possibilidade  que  vislumbramos,  neste 

momento,  é  aliar  –  a  nível  empírico  – modo  de  endereçamento  como um conceito 

metodológico  e  etnografia  de  audiência,  como  metodologia  –  crentes  de  que  esta 

articulação dá conta do que está no âmbito da produção e do que está na esfera da 

recepção sem que a pesquisa se restrinja a uma análise comparativa e linear entre um e 

outro momento, perdendo seu nexo e desviando seu espectro relacional. 

Acreditamos  que  o  conceito  de modo  de  endereçamento,  ao deixar  entrever, 

concomitantemente, aspectos do programa telejornalístico e de sua audiência,  nos dê 

subsídios para pensar o telejornal de modo não fragmentário. 

De  acordo  com  Gomes  (2006),  o  surgimento  do  conceito  de  modo  de 

endereçamento deu-se com a análise fílmica, na década de 70, podendo ser resumido na 

questão: quem esse filme pensa que você é? Apenas a partir da década de 80 a teoria 

passou a ser utilizada, também, para interpretar o modo como os programas televisivos 

constroem uma relação com seus telespectadores. Há, porém, uma distinção importante 

nos modos como a análise fílmica e a análise televisiva se apropriam do conceito: em 

cinema, o verbete se refere a distintas  posições de sujeito construídas pelo filme – e 

portanto fala-se no plural, modos de endereçamento – enquanto em televisão, estamos 

falando acerca daquilo que é o estilo do programa. 

Adotamos  o  conceito  de  modo de  endereçamento  naquilo  que  ele  nos  diz, 
duplamente, da orientação de um programa para o seu receptor e de um modo 
de dizer específico; da relação de interdependência entre emissores e receptores 
na  construção  do  sentido  de  um produto  televisivo  e  do  seu  estilo.  Nessa 
perspectiva, o conceito de modo de endereçamento se refere ao modo como um 
determinado programa se relaciona com sua audiência a partir da construção de 
um estilo, que o identifica e o diferencia dos demais. (GOMES, 2006:111)

Rocha (2010) concorda com Gomes à medida que enxerga no conceito de modos 

de endereçamento  não apenas um potencial  teórico,  mas também metodológico,  por 



“deixar clara a importância dada aos contextos e mediações não só para a configuração 

dos  modos  de ver da audiência,  mas  também dos modos  de produzir  por  parte  dos 

realizadores” (ROCHA, 2010:8). 

Nesse sentido,  partilhamos  o princípio  de que  “quem quer que produza uma 

notícia deverá ter em conta não apenas uma orientação em relação ao acontecimento, 

mas  também  uma  orientação  em relação  ao  receptor”  (GOMES,  2005),  o  que  nos 

permite pensar o telejornal sem perder de vista que está imbricado, no mesmo circuito 

comunicativo,  um receptor  de carne e osso inserido em determinado contexto,  cujas 

leituras  e  apropriações  do  material  veiculado  são  tão  importantes  quanto  o  próprio 

conteúdo. 

E é com essa audiência real, e não meramente presumida, que está preocupada a 

etnografia de audiência.  Embora a etnografia  seja antiga aliada da antropologia,  que 

teve Malinowski e Geertz como progenitores já na década de 1920, o termo etnografia 

de audiência é relativamente recente. A expressão está em consonância temporal com o 

deslocamento do objeto da comunicação dos meios para os processos de recepção, bem 

como com a proposta dos Estudos Culturais de extrapolar as limitações disciplinares e 

conceber abordagens transdisciplinares, multidisciplinares ou mesmo anti-disciplinares. 

O conceito foi introduzido por Leal  (1986), uma antropóloga cujo objeto é a 

comunicação,  quando necessitou construir  parâmetros  metodológicos para análise  do 

processo de construção de sentido da novela das oito, considerando fatores como classe 

social,  os locais de assistência,  eventos da fala, rituais  e sociabilidades em torno do 

produto.  A autora justifica sua escolha pelo termo etnografia  de audiência  e não de 

recepção, pois aquele dá melhor noção de coletividade, enquanto este pode trazer um 

problema  semântico  por  ser,  historicamente,  significado  em  relação  ao  ouvido,  à 

audição, ao oitavo nervo. 

Embora aquilo que, atualmente,  entendemos como etnografia de audiência no 

campo da comunicação seja bastante maleável, nos interessa aqui ressaltar seu aspecto 

de  ruptura  com as  práticas  instrumentais  de  coletas  de  dados  junto  aos  receptores, 

introduzindo a noção de que há um sujeito no processo comunicativo. A partir desta 

perspectiva de análise, é possível considerar que este sujeito está imbricado em uma 

complexa  teia  de  relações  –  o  que  vai  bastante  além dos  fatores  demográficos  em 

pesquisas quantitativas – que tem na vida cotidiana o lugar de negociação de sentidos. 

Concordamos com Ronsini (2000), que considera a etnografia de audiência como “uma 



das poucas (senão a única) técnica de coleta de dados que dá conta da complexidade do 

sujeito enquanto objeto”. 
Urge  pensarmos  mais  seriamente  nos  procedimentos  metodológicos  de 
pesquisa  em  comunicação.  Entre  recolher  índices  de  audiência,  fazer  uma 
pesquisa de opinião, uma pesquisa qualitativa de recepção ou uma etnografia 
da  audiência  há  distinções  radicais  e  um  dado  que  se  constrói  de  forma 
radicalmente diferenciada (LEAL, 1995:121). 

Considerações finais

Mais do que concluir, devemos reiterar: faz-se imprescindível nos livrarmos das 

amarras  metodológicas  herdadas  do  modelo  matemático  da  comunicação  para  que 

possamos,  de  fato,  explicar  fenômenos  comunicacionais  sob  o  plano  de  fundo  da 

cultura. Ao insistirmos em fragmentar um processo que não é fragmentável tendemos a 

limitar o circuito comunicativo à transmissão de informação, correndo o risco de tomar 

conclusões parciais como verdades. 

Para sobrepujarmos o dualismo produção/recepção, os protocolos de análise que 

vêm sendo sugeridos, aprimorados e testados empiricamente nos últimos quarenta anos 

por  Hall,  Du  Gay,  Johnson,  Martín-Barbero  e  outros  são  de  problematização 

obrigatória. Acreditamos, também, que sugestões como a exposta aqui, são bem-vindas 

não somente pelo que propõem, mas pelo que sugerem. 

A nosso  olhar,  articular  o  conceito  de  modo  de  endereçamento  para  análise 

televisiva - pois nos revela a relação de interdependência entre emissores e receptores 

na construção de sentido - e a etnografia de audiência -que nos ajuda a pensar que lugar 

a televisão ocupa na vida cotidiana- pode não dar conta da totalidade dos fenômenos 

culturais  que  estão  envolvidos  na  análise  de  telejornalismo,  mas  pode  dar  pistas 

interessantes  no  caminho  de  entender  a  comunicação  como  processo  holístico  de 

produção de sentido. 
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