
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

  

A pesquisa em políticas de comunicação: uma revisão teórico-metodológica
1
 

 

Cecília Bizerra
2
 

Gisele Pimenta
3
 

Universidade de Brasília, Brasília - DF 

 

Resumo 

 

Estudar como se pesquisa as Políticas de comunicação é uma maneira de fortalecer o campo 

científico dessa temática. O objetivo deste artigo é apontar as dificuldades da pesquisa na 

área, delimitando um panorama geral dos conceitos e abordagens. A metodologia proposta 

engloba uma revisão bibliográfica que aprofundará a significação do conceito “políticas de 

comunicação” e uma análise de conteúdo dos capítulos metodológicos das teses de 

doutorado defendidas na linha de Pesquisa em Políticas de Comunicação e de Cultura do 

Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação da UnB, desde a sua criação. O 

intuito é identificar de forma empírica e discutir em nível epistemológico quais são os 

principais impasses teórico-metodológicos encontrados no desenvolvimento da pesquisa em 

políticas de comunicação. 
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1. Políticas de comunicação, Comunicação Política e Economia Política 

 

Pesquisar políticas de comunicação é um desafio. Os estudos são considerados 

recentes no campo da Comunicação e possuem a característica de serem permeados pela 

militância. Apesar de seus renomados pesquisadores e de uma tradição científica 

consolidada, seus conceitos e definições não são unânimes e suas fronteiras são fluidas. 

Talvez a primeira dificuldade seja definir, com exatidão, o próprio conceito de 

Políticas de comunicação. Numa reflexão sobre as interrelações históricas entre 

comunicação e política, Caparelli (2012) diferencia comunicação política –– a política 

como “um atributo de comunicação, talvez seu conteúdo” – de políticas de comunicação, na 

qual a comunicação é “objeto de uma prática que se encontra fora dela”.  Ou seja, a 

proposta de Caparelli traz as políticas de comunicação sob a perspectiva de dois fenômenos 

distintos, que se cruzam, enquanto a comunicação política entende dois termos fazendo 
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parte da mesma substância, compreendendo a política num sentindo amplo, presente em 

todos os âmbitos da vida social. 

A distinção é relevante porque mostra duas tendências de abordagens nos estudos 

quer relacionam comunicação e política. As políticas de comunicação predominaram nos 

estudos até a década de 1980 e analisa um nível institucional entre comunicação e política, 

numa relação que busca “intervir nos seus segmentos mais importantes (rádio e televisão), 

procurando redirecioná-lo para a consecução de outros objetivos, geralmente político-

ideológicos” (CAPARELLI, 2012). Já a comunicação política, consolidada a partir da 

redemocratização brasileira, estabelece a “nuclearidade da comunicação nos mecanismos 

políticos e sociais da atualidade”, ou seja, a comunicação assumindo centralidade nos 

processos contemporâneos. (CAPARELLI, 2012) 

Assim, os estudos das políticas de comunicação se configuram em torno da 

intervenção de grupos (Estado, empresas, sociedade civil, instituições políticas e 

partidárias) nos processos de produção, organização, controle e/ou distribuição da 

informação. As mudanças na legislação, nas normas jurídicas e nas políticas de concessão 

de rádio e televisão são parte desse processo. No caso brasileiro, pode-se dizer que o 

objetivo primordial da pesquisa na área é promover maior democratização das 

comunicações e de seus meios, tendo como eixo norteador o desenvolvimento de políticas 

públicas para a comunicação. 

A comunicação política, segundo Caparelli, se desenvolve a partir da nova realidade 

trazida pela redemocratização, pelo enfraquecimento do Estado e pela força que os meios 

de comunicação, principalmente a televisão, passaram a exercer na vida social e na política, 

servindo como “palanque eletrônico” para a governos e candidatos. A preocupação se 

desloca da produção para a recepção, considerando o papel do sujeito ao construir sentidos 

no processo entre comunicação e política. 

A mercantilização dos processos, as novas tecnologias e o cenário de globalização 

trouxeram uma terceira vertente de estudos: a economia política da comunicação, baseada 

numa análise entre as relações de poder da economia, cultura e comunicação. “O papel dos 

meios no processo de acumulação de capital, o problema das classes sociais, os meios e a 

legitimação da estratificação social, a relação entre a produção material e a produção 

intelectual constituem a base analítica da Economia Política da Comunicação”. 

(HERSCOVICI; BOLAÑO; MASTRINI, 2012, p. 1-2) 
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Apesar das especificidades, vários pesquisadores reconhecem a fluidez entre as 

abordagens apresentadas. Compreender cada uma com suas singularidades é fundamental 

para contextualizar o lugar de fala de cada vertente. Entretanto, buscar elos entre elas é mais 

importante que se prender a definições meramente funcionais das abordagens. Uma não 

exclui a outra, ao contrário, se complementam. Nesse caso, ao mesmo tempo que delimitar 

fronteiras pudesse facilitar a definição dos conceitos, tal delimitação se torna secundária 

devido a natureza interdisciplinar das definições e dos objetos de pesquisa da área e ao 

entendimento que a complementariedade das abordagens tende a enriquecer o campo. 

 

2. O início das pesquisas em políticas de comunicação: mundo, Brasil e FAC-UnB 

 A Organização das Nações Unidas para a Comunicação e Cultura (Unesco) lançou, 

em 1980, um documento organizado pela Comissão Internacional para o Estudo dos 

Problemas da Comunicação, sintetizando os resultados do mais amplo debate sobre 

comunicação no mundo contemporâneo: o Relatório MacBride. Ele foi apelidado desta 

forma porque a comissão que o elaborou, formada por representantes de 16 países, era 

presidida pelo irlandês Sean MacBride. O documento refletia a tarefa proposta pela Unesco 

de “estudar a totalidade dos problemas da comunicação nas sociedades modernas” e 

sistematizava debates e pesquisas desenvolvidas em escala mundial,  iniciados ainda na 

década de 1970, para a proposição de uma Nova Ordem Mundial de Informação e 

Comunicação (Nomic).  

 Além de trazer as bases teóricas da reflexão sobre a comunicação como direito 

humano, o documento apresentava soluções para as necessidades e problemas de 

comunicação das sociedades modernas que pressupõem a democratização da comunicação. 

Assim, o Relatório MacBride abria caminhos para a luta por políticas nacionais de 

comunicação, já que o próprio objetivo das pesquisas era subsidiar os Estados com um 

estudo científico para respaldar a formulação e a implementação de políticas nacionais de 

comunicação que resolvessem estes problemas. 

 Durante o período em que a Comissão Internacional para o Estudo dos Problemas da 

Comunicação da Unesco se reunia para a elaboração do documento – e também quando ele 

foi lançado, em 1980 –, o Brasil encontrava-se imerso em um regime ditatorial. Ainda 

assim, a proposta da Unesco foi estudada e defendida no país – sobretudo pela Associação 
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Brasileira de Ensino e Pesquisa em Comunicação (Abepec), criada em 1972, que acolheu a 

pauta da Unesco para a comunicação.4 

 O Departamento de Comunicação da Universidade de Brasília iniciou, no segundo 

semestre de 1974, o seu programa de mestrado em Comunicação, o quarto a funcionar no 

país – depois da USP, da PUC-SP e da UFRJ. (LIMA, 2012). O programa data-se, portanto, 

da época em que a Nomic e o debate sobre as políticas nacionais de comunicação ganhavam 

corpo internacionalmente. Dessa forma, historicamente, a pós-graduação em Comunicação 

da UnB esteve ligada à temática das políticas de comunicação e um exemplo citado por 

Lima (2012) é a produção acadêmica de pesquisas críticas sobre a radiodifusão brasileira já 

nessa época. 

 

Apesar de conter um componente de desenvolvimento rural ligado à presença de 

pesquisadores externos que colaboraram no seu planejamento, o convite a 

professores visitantes de diferentes orientações teóricas – e o fato de estar em 

Brasília – fez com que o viés das políticas públicas de comunicação também se 

vinculasse ao programa. (LIMA, 2012, Disponível em: 

http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5524) 

 

 Para o professor Venício Lima (2012), foi o Seminário Latino-Americano de 

Comunicação (SLAC), realizado na UnB em 1975 (ano em que o mestrado em 

Comunicação completava um ano), que introduziu as políticas nacionais de comunicação 

como tema de interesse público. No seminário, pesquisadores discutiram a necessidade de 

refletir a comunicação de forma local e regional, em nível de Brasil e América Latina, a 

partir de suas realidades políticas e socioculturais. A distribuição dos meios de 

comunicação e a produção de conteúdo estavam entre os principais pontos discutidos pelo 

SLAC. Lima (2012) enfatiza as sugestões do professor Marco Antônio, à época: 

 

(1) consolidação da adoção do sistema misto de radiodifusão, devendo colaborar 

todos, governo e grupos privados, no esforço para atingir o desenvolvimento 

social; (2) medidas que visam a enfraquecer a tendência da concentração da 

propriedade e da produção e (3) defesa dos valores da cultura nacional, através da 

                                                 
4
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obrigatoriedade de porcentagem significativa de produção nacional na 

programação. (LIMA, disponível em: 

http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5524) 

 

 

Embora as temáticas e questões sejam debatidas há quase meio século, muitas ainda 

permanecem em pauta nos dias atuais. A redemocratização do país a partir do final da 

década de 1980 não significou a redemocratização dos meios de comunicação, tampouco a 

redistribuição do controle dos veículos e de sua produção de conteúdo. Ao longo dos anos, 

houve movimentos de abertura para que o direito à comunicação seja um direito do cidadão 

e para que grupos não-hegemônicos tenham voz no sistema, mas o processo é lento e o 

embate a ser travado, difícil.  

O Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação da UnB (PPG-

FAC/UnB) continua com as pesquisas na área. A linha de Políticas de Comunicação e de 

Cultura se dedica aos estudos da temática, num diálogo necessário e inevitável com a 

realidade econômica, social, cultural e política dos fenômenos pesquisados. Se o mestrado 

existe há quase 40 anos, o doutorado foi implementado a partir de 2003, sendo que as 

primeiras teses datam de 2007. As teses defendidas por essa linha de pesquisa até abril de 

2012 serão o objeto de análise deste artigo. 

 

3. Procedimentos metodológicos 

 Para compreender as dificuldades, limites e impasses da pesquisa em políticas de 

comunicação, os procedimentos metodológicos adotados por este trabalho dividiu, 

didaticamente, a discussão em duas partes. A primeira voltada à uma análise teórica do 

conceito “políticas de comunicação” e às distintas abordagens da temática, inserindo o 

contexto dos estudos da área no mundo, no Brasil e na FAC-UnB. Essa etapa permite situar 

o cenário da pesquisa em políticas de comunicação em seus desafios epistemológicos: a 

definição do campo científico da pesquisa e dos conceitos da área, a análise das estruturas e 

conjunturas que envolvem as políticas de comunicação, a dificuldade de ultrapassar o 

discurso meramente militante e aprofundar na discussão acadêmica.   

A segunda parte engloba os desafios metodológicos para a pesquisa em políticas de 

comunicação. Muitas vezes, as pesquisas em comunicação falham no aspecto metodológico 

por não considerarem um ponto importante do processo. O predomínio da teoria sob o 

método acaba prejudicando a legitimidade científica das pesquisas em comunicação. 

http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=5524
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(...) falar de método na pesquisa em Comunicação nem sempre é fácil. Há um 

predomínio da Teoria, como se pesquisar fosse simplesmente escolher, 

apresentar, testar teorias. Podem ser muitas ou poucas, algumas são reconhecidas 

internacionalmente, outras ainda são emergentes, mas as teorias parecem ser as 

donas da festa. Os métodos surgem como convidados de última hora, cuja 

presença não é desejável, apenas necessária por formalidade e tradição. As 

pesquisas em Comunicação frequentemente apenas toleram o método e são 

marcadas por um desleixo, um descuido e uma pressa na elaboração das 

estratégias metodológicas (...) (SOUSA e GERALDES, 2009) 

 

A teoria não é mais importante que o método ou vice-versa. Epistemologia e 

metodologia caminham juntas na construção de uma pesquisa. Por isso é importante 

abordar ambos os aspectos e apresentar as dificuldades de cada um quando se trata de 

pesquisa em políticas de comunicação.  A análise de conteúdo dos capítulos metodológicos 

das teses de doutorado defendidas na linha de Pesquisa em Políticas de Comunicação e de 

Cultura do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Comunicação da UnB (PPG-

FAC/UnB), desde a sua criação, permitirá avançar na discussão para além do âmbito 

epistêmico, contemplando também os impasses metodológicos da pesquisa nessa área. 

O doutorado do PPG-FAC/UnB, como já dito, começou em 2003, sendo que as 

primeiras teses datam do ano de 2007. Até abril de 2012, foram 23 teses defendidas, sendo 

que quatro são da linha de Pesquisa em Políticas de Comunicação e de Cultura. Será feita 

uma análise de conteúdo dos capítulos metodológicos destas teses, buscando observar os 

seguintes aspectos: quais os métodos e técnicas utilizados e como eles foram aplicados na 

pesquisa. Além disso, na parte epistemológica, será observada sob qual perspectiva do 

conceito de “políticas de comunicação” a tese se encaixa. 

 

4. Análises 

 As quatro teses analisadas da linha de Políticas de Comunicação foram: “A imagem 

pública do Congresso: uma análise político-midiática”, de Pedro Aquino Noleto Filho 

(2009); “Sobre promessas da era da Internet: Uma análise de mudanças no relacionamento 

Estado – Sociedade decorrentes da utilização intensiva de tecnologias de comunicação e 

informação por agentes públicos no Brasil”, de Regina Luna Santos de Souza (2008); 

“As tecnologias da informação e comunicação como vetores catalisadores de participação 

cidadã na construção de políticas públicas: o caso dos conselhos de saúde brasileiros”, de 

Daniela Fávaro Garrossini (2010) e “Responsabilidade Social da Mídia. Análise conceitual 

e perspectivas de aplicação no Brasil, Portugal e Espanha”, de Fernando Oliveira Paulino 

(2008). 
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A tese “A imagem pública do Congresso: uma análise político-midiática”, de Pedro 

Aquino Noleto Filho (2009), é uma pesquisa de comunicação política, ou seja, o autor 

estuda a relação entre as duas instâncias a partir da análise da imagem pública negativa do 

Congresso Nacional. A proposta de Noleto Filho é buscar as possíveis explicações para a 

baixa confiança pública atribuída aos parlamentares no Brasil no que tange as 

representações das atividades do Poder Legislativo pelos meios de comunicação, pelo senso 

comum e pelas sondagens nacionais de opinião pública.  

O problema de pesquisa apresentado é “quais são as principais causas da imagem 

pública negativa do Congresso Nacional em termos políticos e midiáticos; como atuam no 

processo de construção social da realidade política brasileira e por quê?”. O autor divide a 

estrutura do trabalho cinco partes, explicitada a divisão na introdução da tese. O primeiro e 

o segundo capítulos (Contexto político; Aspectos midiáticos comunicacionais, 

respectivamente) se dedicam a uma análise teórica do cenário político brasileiro e do papel 

da mídia nesse processo. Já os três capítulos seguintes (Representações da mídia pelos 

parlamentares; Representações da imagem do parlamento; Representações dos problemas e 

propostas de solução) são voltados para a análise empírica da pesquisa.  

Embora na introdução Aquino Filho apresente os processos metodológicos que 

foram utilizados pela pesquisa, é no item 3.1 “Apresentação da pesquisa empírica” que ele 

descreve os procedimentos metodológicos utilizados pelo trabalho, a parte que interessa 

para a análise deste artigo. O método adotado pela pesquisa foi a pesquisa qualitativa, feita 

por amostragem. A técnica para recolhimento dos dados foi entrevista em profundidade, 

com roteiros semi-abertos diante dos quais os deputados discursavam livremente, feitas 

com 102 deputados federais, 20% do total de parlamentares que compõem a Câmara dos 

Deputados. A escolha buscou respeitar as proporcionalidades partidárias, regionais e de 

gênero e as proporções entre parlamentares novos e reeleitos. 

A partir daí, o autor organizou os depoimentos a partir de categorias de análise por 

afinidades temáticas, por exemplo, a mídia como empresa de negócios, a mídia “favorece” 

o Poder Executivo, a mídia como parte de teoria conspiratória, dentre outros. A 

interpretação das respostas dos deputados foi feita por meio da técnica de análise de 

conteúdo discursiva, considerando os contextos de produção das mensagens, o conteúdo e 

as condições de recepção das mensagens. Segundo o Aquino Filho, a amostra acaba 

constituindo um estudo de recepção, pois os deputados, além de sujeitos e objetos das 
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representações midiáticas, avaliam como os meios de comunicação representam as ações 

parlamentares diante do público. 

O autor não disponibilizou o roteiro das entrevistas semi-estruturadas, explicitou 

apenas uma pergunta que norteou o quarto capítulo da tese: “A imagem pública da Câmara 

corresponde à realidade? Por quê?”. Mas, nota-se na pesquisa de Aquino Filho, a 

importância da combinação de diferentes técnicas para as reflexões na área das ciências 

humanas. Não bastou usar a técnica de entrevistas, foi preciso usar a análise de conteúdo 

discursiva para interpretar e fazer inferências sobre o tema proposto. Apesar de o autor 

deixar claro como os métodos e técnicas foram utilizados, faltou uma explicação mais 

aprofundada do porquê a pesquisa qualitativa e as técnicas de entrevista semi-estruturada e 

de análise de conteúdo discursiva foram os caminhos escolhidos para atender o objetivo 

proposto. 

A tese “Sobre promessa da era da Internet: uma análise de mudanças no 

relacionamento do Estado-Sociedade decorrentes da utilização intensiva de tecnologias de 

comunicação e informação por agentes públicos no Brasil”, de Regina Luna Santos de 

Souza (2008), levanta uma discussão de políticas de comunicação propriamente dita: um 

estudo da intervenção de grupos nos processos comunicacionais, tendo como eixo norteador 

o desenvolvimento de políticas públicas para a comunicação. Em linhas gerais, a pesquisa 

de Souza busca averiguar se o uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 

pelos governos garante maior participação dos cidadãos nos processos governamentais e 

um fluxo de informação de mão dupla. 

A discussão proposta engloba quais repercussões que o uso intensivo das TIC 

poderiam ter no processo de formulação de políticas públicas, numa problematização 

dialética entre a possibilidade de maior controle social, maior transparência dos atos e 

decisões do governo, maior interatividade entre agentes públicos e privados e de produção 

de políticas públicas mais sensíveis aos interesses e demandas sociais, trazidas pelo 

governo eletrônico e das novas TIC, em contraposição à realidade social brasileira e 

mundial, na qual os recursos necessários para interferir no processo político e provocar 

mudanças nas interações entre Estado-Sociedade não estão distribuídas equitativamente 

entre as pessoas e os grupos de pressão.  

O problema de pesquisa apresentado pela autora é “A exposição do Governo na 

Internet, pelo uso mais intensivo das tecnologias de informação e comunicação, permite a 

desburocratização da política, a superação da crise do Estado que se verifica no mundo todo 
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desde a década de 1980, e o cumprimento da promessa de mudança no relacionamento 

Estado-Sociedade, garantindo maior participação permanente, interativa, dos cidadãos e um 

fluxo de informação constante e em mão dupla?”. Souza desdobra a questão numa série de 

problematizações específicas, que não serão apresentadas aqui, pois não é objetivo do artigo 

discuti-las.  

A divisão estrutural da tese apresenta quatro partes: 1) a apresentação da pesquisa, a 

partir da discussão das políticas de comunicação na era da Internet e definição de conceitos 

como exclusão digital, exclusão social, Political Literacy, prontidão cívica e de cidadão 

eletrônico; 2) a discussão metodológica e teórica, na qual são apresentados os 

procedimentos metodológicos utilizados e as teorias sobre espaço público, ciberespaço e 

cidadania; 3) a implementação das iniciativas de utilização intensiva das TIC e do governo 

eletrônico numa perspectiva histórica, apresentando posteriormente a experiência brasileira 

com a Receita Federal Virtual, o atendimento da Previdência Social pelo “balcão virtual” e 

as iniciativas de aumento da transparência do governo por órgãos de controle institucionais 

e pelo controle social; 4) as conclusões. A partir de agora, este artigo observará o item 3 da 

tese (Considerações Metodológicas) para apresentar quais aportes metodológicos a autora 

utilizou para desenvolver a pesquisa. 

O rigor metodológico e a preocupação em explicitar as justificativas das escolhas 

dos métodos utilizados na pesquisa são salutares no desenvolvimento da tese de Souza. A 

autora não só fala da metodologia que foi adotada como explicita o processo de construção 

do estatuto metodológico mais adequado para a pesquisa, inclusive, explicitando as bases 

teórico-metodológicas e os autores que nortearam suas escolhas. A importância desse 

“passo-a-passo” está em compreender como a junção entre teoria e método permite a 

condução mais adequada para construção dos procedimentos que levarão a responder às 

questões propostas na pesquisa. 

 A partir da reflexão teórico-metodológica, Souza chega à conclusão de que o 

método que melhor responderia às necessidades de sua pesquisa seria a análise qualitativa 

das ações desenvolvidas por governos diferentes para a implementação do programa de 

governo eletrônico, com mais de oito anos. Souza justifica que a análise qualitativa se dá 

pela necessidade de avaliar os efeitos de sentidos nas pessoas e nas organizações a partir do 

relacionamento “virtual” entre os agentes públicos e os cidadãos. 

A análise qualitativa se dá por meio do estudo comparado de casos de experiências 

brasileiras de governos eletrônicos (foram estudados os casos da Receita Federal Virtual, do 
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atendimento da Previdência Social pelo “balcão virtual”, as iniciativas da sociedade civil 

como o portal Transparência Brasil e Contas Abertas, além do governo eletrônico 

implementado pela Controladoria Geral da União (CGU) e as iniciativas do Legislativo e 

Judiciário). Para Souza, os estudos comparados possibilita um nível mínimo de 

aplicação/replicação de experimentos, além de permitir a outros pesquisadores seguir o 

mesmo protocolo para averiguar a veracidade/falseabilidade das conclusões obtidas.  

Souza aponta que as análises dos casos serviram para compreender a configuração 

das instituições que usam as TIC num período longo, durante o qual os parâmetros para sua 

utilização sofreram alterações. Cada estudo de caso apresentou uma análise política e 

histórica das instituições, levando em consideração as conjunturas e estruturas e permitindo 

uma análise histórica mais abrangente. Outro ponto a se ressaltar na análise teórico-

metodológica proposta pela autora é que, após os estudos de caso, ainda há um tópico que 

reflete sobre as escolhas adotadas, denominado “Conclusões sobre as bases teórico-

metodológicas”. 

 A terceira tese analisada neste artigo, “As Tecnologias da Informação e 

Comunicação como vetores catalisadores de participação cidadã na construção de políticas 

públicas: o caso dos conselhos de saúde brasileiros”, de Daniela Favaro Garrossini (2010), 

relaciona comunicação, participação social e construção de políticas públicas, porém, a 

autora se propõe a verificar se as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) podem 

contribuir com a ampliação do processo de participação cidadã na formulação de políticas 

públicas para o setor da saúde, ou seja, não investiga diretamente a construção de políticas 

de comunicação.  

 O trabalho de pesquisa de Garrossini trata especificamente sobre a questão do 

exercício da cidadania nos espaços de participação dos conselhos de saúde brasileiros e 

investiga se as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) podem ser vetores 

catalisadores da ampliação dos espaços de participação cidadã no âmbito dos conselhos.  

 Para investigar a utilização de recursos baseados nas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs) no processo de construção de políticas públicas a partir das 

experiências construídas nos conselhos de saúde brasileiros, o referido trabalho de pesquisa 

procura identificar as ligações entre os atores envolvidos, o processo de estruturação das 

redes de conhecimento e informação e os recursos utilizados com foco na ampliação do 

espaço de participação para a formulação de políticas públicas de saúde.  
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Assim, utiliza como objeto de investigação e análise o Conselho Nacional de Saúde, 

os conselhos subnacionais interligados a ele, além das conferências e outros canais que se 

fizerem necessários para o melhor entendimento do processo de construção de redes 

políticas, da formulação de políticas públicas e principalmente sobre o processo de 

participação do cidadão. 

A “Parte I – Introdução e procedimentos metodológicos” deste trabalho, que conta 

ainda com a “Parte II – O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação para a 

ampliação da prática democrática” e a “Parte III – Análise dos dados e discussão dos 

resultados”, objeto de reflexão deste artigo. A autora considerou a complexidade do seu 

objeto de análise ao escolher teoria e métodos que proporcionassem a maior aproximação 

possível dos resultados almejados na pesquisa. Para as análises, a autora utilizou-se das 

teorias sistêmicas, que vão num sentido diferente ao dos tradicionais métodos do 

pensamento analítico, pois “o teor do pensamento sistêmico leva em consideração questões 

que envolvem diversos fatores ou variáveis a partir de padrões organizados de interações”. 

Garrossini destaca que a teoria sistêmica é um importante instrumento para a análise 

de temas que abarcam a atividade humana dentro de sistemas sociais, onde existem 

múltiplos fatores que influenciam seu funcionamento, o que justifica sua opção por uma 

teoria específica: a heurística crítica sistêmica. Combinado a esta teoria utilizou-se outros 

métodos que complementassem a análise como, por exemplo, a análise de redes sociais. 

Mas, para a realização da análise do sistema complexo onde se inserem os conselhos de 

saúde, foi utilizada a teoria sistêmica crítica, especificamente a Heurística Sistêmica Crítica 

concebida por Ulrich (1987) que, segundo a autora, permite a compreensão das relações 

entre os atores envolvidos, abrindo as fronteiras para que se busque o entendimento das 

relações entre atores. 

“Na Heurística Sistêmica Crítica não são determinados os instrumentos que se 

fazem necessários para o desenho do sistema. Podem ser utilizados diversos métodos e 

ferramentas para que o sistema seja representado”. E, seguindo as principais etapas 

propostas na Heurística Sistêmica Crítica, a autora dividiu a análise em quatro etapas 

principais, buscando métodos específicos que fossem adequados a cada uma. Entre os 

métodos e técnicas específicos utilizados estão análise documental, Análise de Redes 

Sociais (ARS) e a realização de entrevistas abertas, não estruturadas, com especialistas que 

contribuíram para que se ajustassem algumas questões para a compreensão do todo que 

envolve a construção das políticas públicas brasileiras. 
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A última tese analisada neste trabalho "Responsabilidade Social da Mídia. Análise 

conceitual e perspectivas de aplicação no Brasil, Portugal e Espanha", de Fernando Oliveira 

Paulino (2008), analisa o conceito de Responsabilidade Social da Imprensa desenvolvido 

pela Comissão Hutchins (1947), assim como sua perspectiva de aplicação em mecanismos 

que assegurem a accountability por parte das instituições de comunicação, tendo como 

referência a realidade brasileira e experiências praticadas em Portugal (Alta Autoridade 

para a Comunicação Social, AACS, e Entidade Reguladora para a Comunicação Social, 

ERC) e Espanha (Consejo del Audiovisual de Cataluña, CAC, e o Consell de la Informació 

de Catalunya, CIC). Portanto, permanece no campo das políticas de comunicação. 

 Paulino (2008) busca avaliar possibilidades de aplicação do conceito de 

Responsabilidade Social da Mídia no Brasil, bem como de mecanismos dele decorrentes, 

tendo como referência experiências portuguesa e espanhola, partindo da hipótese de que 

existem muitas similaridades históricas entre Espanha, Portugal e Brasil. Entretanto, o autor 

observa que as práticas de regulação, co-regulação e auto-regulação das instituições de 

comunicação nos dois países ibéricos, diferentemente do que ocorre no Brasil, estão em 

transformação após seus ingressos na Comunidade Europeia (1986), com a instauração de 

entidades de aplicação do conceito de Responsabilidade Social da Mídia como a ERC, o 

CAC e o CIC.  Já no Brasil, o reduzido número de práticas de accountability do sistema 

político e a restrita presença de MARS estão em relacionados com o ambiente cultural e 

regulatório nos quais as instituições de comunicação estão inseridas. 

 Segundo Paulino (2008), um dos componentes importantes nessa relação é o 

clientelismo (HALLIN, 2005), firmemente arraigado na história ibero-americana como um 

sistema de uso de poderes políticos, baseado no manejo de recursos significativos e de seu 

serviço a grupos sociais sobre os quais, em troca, se exercem variadas maneiras de 

dominação, subordinação ou conluio. 

A tese dividida em seis capítulos substanciais dedica seu terceiro capítulo 

“Construindo o objeto de pesquisa: abordagem teórico-metodológica” à explicação e 

justificativa da abordagem teórico-metodológica escolhida para desenvolver o trabalho de 

pesquisa, que foi tomando como base as técnicas que John B. Thompson (1995) classificou 

como referencial metodológico da hermenêutica da profundidade, baseado nas formulações 

de Paul Ricoeur, organizador do método que possibilita perceber que o processo de 

interpretação não se opõe, necessariamente, aos tipos de análise que tratam das 

características das formas simbólicas, ou às condições sócio-históricas de ação e interação. 
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Pelo contrário, a análise pode estar conjuntamente ligada e articulada como passo 

necessário ao longo do caminho da interpretação. 

Assim, na pesquisa de Paulino (2008) foram levadas em conta três fases. A inicial, 

entendida como “análise sócio-histórica”, quando são consideradas as condições sócio-

históricas de criação de Meios de Assegurar a Responsabilidade Social da Mídia, tendo 

como principais referências as experiências ibéricas (Consejo del Audiovisual de Cataluña, 

o Consell de la Informació de Catalunya e a Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social). Depois, principalmente a partir das entrevistas semi-estruturadas com pelo menos 

um ator-chave — membro dos segmentos tripartites apontados por Bertrand: a) 

empresários, b) profissionais, c) público, a que se pode somar a d) membros de entidade 

estudada (AACS/ERC, do CAC ou do CIC) — operacionalizou-se a segunda fase que 

Thompson descreve como sendo a “análise formal ou discursiva” com a agrupação e 

interpretação das respostas. 

 

4. Considerações finais 

 Pelo que foi proposto pelas análises e reflexões deste artigo, nota-se que as 

principais dificuldades enfrentadas pelas pesquisas em políticas de comunicação centram-se 

nos desafios teóricos e metodológicos, em decorrência da dificuldade da área em adotar, de 

forma mais rígida, o rigor científico necessário à pesquisa acadêmica. Por sua vez, um 

número ainda restrito de pesquisas acadêmicas voltadas para o tema (quando comparado a 

outras temáticas) também reflete nesse cenário.  

A dificuldade ainda tem origem no fato de os conceitos e definições da área não 

serem unânimes e suas fronteiras serem bastante fluidas. Não há exatidão quanto ao próprio 

conceito de políticas de comunicação, nem quanto à terminologia usada para se referir à 

área: algumas fontes referem-se à política nacional de comunicações, outras à políticas de 

comunicação e, ainda, há confusão e dificuldade de distinção entre comunicação política, 

políticas de comunicação e economia política da comunicação.  

Em contrapartida, pelas teses analisadas, viu-se que é possível ultrapassar o campo 

da militância e chegar ao âmbito científico por meio da adoção de diferentes procedimentos 

metodológicos que contemplem os objetivos propostos por cada trabalho. Pela natureza 

aprofundada e interdisciplinar da área, percebe-se que a pesquisa qualitativa predominou 

nas teses que envolvem as pesquisas em políticas de comunicação. Pelo número 

relativamente pequeno de teses defendidas, não se pode fazer uma análise mais geral dos 
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procedimentos metodológicos mais utilizados pela pesquisa em políticas de comunicação e 

por que eles são mais adequados para a temática e seus objetivos. O desafio agora é 

estender a pesquisa proposta neste trabalho para dissertações de mestrado e teses de 

doutorado não só da UnB como de outras instituições de ensino para que se consiga fazer 

esse balanço e uma análise de como a metodologia pode ajudar a fortalecer esse campo. 
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